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Žemaitija, gamtos grožiu ap-i prieš metus sugrįžęs, — seimo 

DAINAVOS ŠALIS 
-

VINCAS KRĖVĖ 
* 

Daugel mūsų tėvynėje yra puikių ir gralių vietų, daut yra 
dovanotas Lietuvos kampelis, 
išaugino daug žymiu lietuviu. 
Juk jau devynioliktam amžiuje 
ten gimė ir darbavosi vyskupas 
Motiejus Valančius, Simonas 
Daukantas ir daugelis kitu. Ne
priklausomos Lietuvos laikais ji 
didžiuojasi savais rašytojais-
šatrijos Ragana, Lazdynų Pe
lėda, valstybės vyrais - antrasis 
mūsų krašto prezidentas Alek
sandras Stulginskis, vyskupais-
arkivyskupas Pranciškus Kare
vičius. J žinomųjų lietuvių pir
mąsias eiles žemaičiai visuomet 
įsirašys ir Leonardą šimutį, 
dvigubą jubiliatą. 

Šilalėj prieš 60 metų 
Šilalė yra nedidelis, o vistik 

gražus, pušynais iš visų pusių 
apsuptas, miestelis. Vos pusan
tro kilometro nuo jo buvo Jono 
ir Placidos šimučių tvarkingas 
ūkis. Ten 1892 metais, lapkri
čio mėn. 6 dieną, yra gimęs Leo
nardas. Senieji šimučiai buvo 
tipiški žemaičiai ūkininkai-my-
lėjo, daug darbo įdėdami, į sa
vąją žemelę; tikėjo, tvjrtai iš
pažindami vieną Dievą; rūpi
nosi šeima, išaugindami 6 sū
nus ir dvi dukras. Jie jau seniai 
Šilalės kapinėse yra prisiglaudę, 
ilsėdamiesi Viešpaties ramybė
je. Vyriausias Leonardo brolis 
buvo karo metu užmuštas, kiti 
du gyvena Kanadoje, o apie bro
lius ir seseris, likusius Lietuvoj, 
jis šiandie neturi jokių žinių. 

Mokslo kelias 
Leonardo šimučio mokslo ke

lias buvo ilgas, o protarpiais dėl 
lėšų stokos ir sunkokas. Jis tri
jose valstybėse mokėsi, o jas 
viena nuo kitos skyrė netik že
mės dideli nuotoliai bet ir mil
žiniškas vandenynas: Lietuvoj, 
Rusijoj ir Amerikoje. Skaityti, 
rašyti ir skaičiuoti pramoko ca
ro laikų Šilalės pradžios mokyk
loje. Kaune jis pradėjo, užbaigė 
gi jau Maskvoje gimnazijos 
kursą. Prieš pat Pirmąjį Didįjį 
karą, 1913 metais, 21 metų jau
nuolis palieka Lietuvą, persikel
damas gyventi | Ameriką. Jis ir 
čia nutrauktas studijas dar tę
sia. 

Ir sumainė aukso žiedus... 

ir žemais kloneliais,savo tamsiomis giriomis,didžiais tankumynais, 
kur nei žmogus nepraeina, nei žvėris nepralenda, tik maži paukš
teliai Hulbuonėliai pralekia, tik raibosios gegulės ir lakštingalėlės, 
kur ankstų rytą ir vėlų vakarėlį lakštuoja, ten niaurią girelę links
mina. 

atstovu jis čia buvo išrinktas — šalių, kur pagarsėjo senų tėvelių darbais, bet tarpu jų visų gra-
ar plaukti vėl J Ameriką, kur jo žiausia ir garsiausia Dainavos šalis — ir savo augštais kalneliais, 
palikę draugai jo laukė, jj kvies
te kvietė. Jaunai ir atsikurian
čiai valstybei jis buvo naudin
gas ir reikalingas, todėl jo vien
minčiai krikščionys demokratai 
su prel. M. Krupavičium prieky
je ir girdėti nenorėjo apie jo iš
važiavimą. Šeima gi, jau tada jis 
augino du sūnus, kažin ko neri
mo, Amerikos ilgėjosi. Vysku
pas Būčys, pas kurj Leonardas 
prašėsi patarimo, trumpai atsa
kė — važiuok, ten daugiau lie
tuvybės išlaikymui padarysi. 

Mažas, nepritaikintas nė re
dakcijai, nė administracijai, nė 
spaustuvei yra "Draugo" na

ga vę iš Žitkų krautuvės... Tai
gi pas geruosius Žitkus gėrėme 
arbatą. Toje arbatėlėje priai 
menu mieląjį p. fttaupą, p-lę 
Brojnę Skripkauskaitę, kurįą 
kavįalieriai vadino "stirnele", ir 
žymų fotografą Joną Žitkų, p. 
Matą Šimon|, linksmą ir išmin
tingą patriotą, p-lę Zvingiliūtę, 
vyčių artistę, p. Vilimą su ra-
m;a šypsena, p-lę Zofiją Bag-
džiuniūtę, dabar Igno Sakalo 

Bet ir už mažus paukštelius čiulbuonėlius, už lakštingalėles' žmoną, kurios žavėtinai gra-
garsiau dainuoja ten jaunos sesulės, skaisčios Dainavos šalies mer- 2ju s rankdarbius teko matyti 
gėlės... Įmano suorganizuotoje Pirmoje 

Ir ankstų rytą ir vėlų vakarėlį skamba jų dainos — ir giriose TjetUvos Vyčių Parodoje, Wor-
tamsiose, ir lankose žaliose, kai šienelį grėbia, ir laukuose pla- ' c e a t e r J O L Vyčių kuopas salė-
čiuose, kur rugelius jaunos pjauna, ir žaliame vyšnių sodehj, kur. ^ i r I g n ą S a k a l ą a p i e k u r : 
bernelį liūdi... i dabar čia rašau Tai tokioie 

Ko tik nekalba, ko nemini jų skambi dainelė: ir šviesų pava-' ?aD£r . e , a r a š a u \ . l a i tokl
v

OJ* 
sarėlį ir miglotą rudenėlį, skausmus jauno bernelio, karan išjo- ^ ^ „ ^ ^ ^ J S ! ! ^ ^ 
jančio, ir jausmus jaunos mergelės, šelmį bernelį pamilusios... 

Ko tik nekalba, ko nemini skambi mergelės lelijėlės daina, ko 
mums neporina, nepasakoja! \ 

Ir apie garsius senovės laikus, apie didžius senųjų tėvų dar
bus ir apie nūdienius vargus, kuriuose skursta Lietuvos šalelė. Ir 
gražios, ir skambios, ir jausmingos visos jų dainelės, kad dieną 
naktį jų beklausydamas neatsiklausytai.. 

VINCUI KRĖVEI 70-MEČIUI 
M. VAITKUS 

Ar galite įsivaizduoti — Krė- distinė pasaulėžiūra man nebu-
vei jau 70!.. Bet nieko neveik- vo priimtina, bet kurios rimtų 

• 

žino daug anekdotų. Jis pakelia clesia et Pontifice". Jei Lietu-
ir kritikos žod|, matomo pykčio j voje nebūtų okupacijos,, į tas iš-
jame nepastebėsi, kietas ir už- kilmes, kurios įvyksta š| sek-
sispyręs žemaitis, jis turi aiškų madienį Blsmarck viešbutyje, 
tikslą ir nuo' jo nenukreipsi, tikriausiai atvyktų Lietuvos vy-
Draugų jam netrūksta — jis' riausybės atstovas, atvežtų jam 
juos kaip ir jie jį visuomet ir, augščiausią mūsų valstybės me : 
visur palaiko. Jaunai jėgai jam. dalį, jis to nusipelnė. Jei bus ka-
| pagelbininkus įsipiršti nėra da sudaroma egzilinė Lietuvos 

dabar čia rašau, 
jaukioje kompan 
man jaunam studenčiokui įspū 
džiai net po 37 metų dar, neiš
dilo. Dar ir dabar prisimenu 
'kaip vaizdžiai Sakalas mums 
pasakojo apie Lietuvą, 

Neiškenčiau neaplankęs 1938 
metais tų vietų, kur Sakalas 
sveikas užaugo. Vai gražios, m a s > prįgid§jome prie šio pas 

grožybių negalėjau nepajustu., 
žymiai vėliau sykį klausiau 
Krėvę, kuris jo veikalas jam 
pačiam atrodąs geriausias. Jis 
atsakė: Pratjekabuddha... 
Nuostabus Krėvė* patriotizmai* 

Taip atėjo ir Pirmasis Pašau 
linis karas, o to naujo pajėgaus 
kūrėjo man vis dar nebuvo te
kę savo akimis pamatyti. Beje, 

Esava beveik vienamečiai, jis* apie jį vieną - antrą intymes-
vieneriais tik metais vyresnis, j nę smulkmeną teko girdėti iš 
Ir jis gimė tame pačiame prieš- Į jam artimo asmens — Liudo 
paskutiniame 19 amžiaus de- Giros vbene dar 1913 metų ru-
šimtmetyje. Vai, tas 19 am- denį, ikada šis iš Vilniaus at-
žius! jis mums anuomet atrodė 
pilkas, nelaisvas, be drąsių už
simojimų, mažai kūrybingas, 
neteikiąs masėms laimės, griau-
tinas... Ir, kuo kas įmanyda-

si — faktas. Tad, nors ir su
spausta širdim, reikia sveikin
ti. Jei išdr|sčiau siųsti jam ko
kią dovanelę, įrašyčiau: 

"Branginamajam ir mylima
jam didžiajam Kūrėjui, geram-
geram ir mielam žmogui". 

Tas dvi brangenybes pasi
renka mano širdis iš daug gar 
bingų titulų, tinkančiųUam Vy
rui. 

žavinančiai gražios yra tos vie 
tos ir tie apkerpėję miškai, ir 
toji Šventoji! Todėl nenuosta
bu, kad Sakalas iki gyvo kau-

tarojo garbingojo darbo, kas 
stengdamasis griauti sena, o 
kas — kurti nauja. 

Ir štai atėjo naujas, 20 ąm-
lo paliko Lietuvos mylėtojas, ž i u s . Sutikome jį su šviesiomis 

lengva, pasirinkime jam daug 
nusveria užimama vieta, autori
tetas. Saviems pavaldiniams jis 
yra atlaidus, juos pateisina ir 

Leonardas šimutis 
mas. čia ant vienų nepermato
mo stiklo durų yra užrašyta —, 
Leonardas Šimutis - O . tai ir d e P a r t a m e n t e > *» P " * " " " * 

vyriausybė, logiškai galvojant, 
jos prezidentu turėtų likti Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirm. 
Leonardas šimutis. Žlugus bol-

atjaučia. Netrūksta jam diskre- ševikų tironijai jis, kaipo prezi 
tiškumo, daug kartų jis yra bu
vęs pas prezidentus, valstybės 

Trumpa pažintis, surišta su 
pagarba, draugiškumu ir meile, 
Leonardą šimutį ir Angelę 
Evaldaitę priveda prie Viešpa
ties altoriaus, kur 1918 metais 
jie sukeisdami aukso žiedus, pri
ima moterystės sakramentą. 
Taip buvo sudaryta dar viena 
menininkų šeima — jis iš Dievo 
malonės poetas, dainius, ji gi 
muzikė, gerai skambina pianu, 
o be to ir tapytoja, jų buto sie
nas ne vienas jos kūrinys puo
šia. Tėvų palinkimai perėjo ir į 
vaikus - vyriausias sūnus Leo
nardas jr., yra pasižymėjęs di
rigentas, kompozitorius ir jo 
žmona gera akompanistė, - sū
nus Jonas turėjo aiškų muziko 
talentą, stigo jam stipresnio 
ryžto daugiau padirbėti, šiandie 
jis yra aviatorius, - jauniausias 
sūnus Reimundas, tarnaująs da-

, bar Amerikos kariuomenėje, ir-

bus vyriausio redaktoriaus kam
barys, viduryje didelis stalas, 
sienos fotografijomis nukabintos 
ir jame vis dega elektros šviesa, 
saulės spindulėlis pro storas sie
nas nepraeina. Į tokį kabinetą 
prieš 25 metus sugrįžusį Leo
nardą pirmą kartą įvedė, rodos, 
garbingos atminties tėvas Kuli
kauskas, MIC. Nuo pat pirmos 
dienos iki šiandie jis ten kas
dien bent 8 valandas praleidžia. 
Per visą tą laiką Leonardas 
"Drauge" daug dirbo - kasdien 
rašė editorialus, ragindamas lie
tuvius laikytis vienybės, kovoti 
už jos laisvę, supažindindamas 

(skaitytojus su tarptautinės po
litikos apraiškom, apibūdinda
mas įstaigų bei žymesnių asme
nų jubilėjus, skaitydamas bei 
paisydamas bendradarbių pri
siųstus straipsnius, peržiūrėda
mas korektūras, priimdamas 
svečius, lankytojus ir taip to
liau. Jis su tuo darbu yra visa 
savo esme suaugęs, jį įsimylė
jęs, juo įtikėjęs ir, jei kas jį nuo 
jo atskirtų, jaustųsi nelaimin
gas. 

Organizatorius - veikėjas 
Visos lietuvių katalikų orga

nizacijos, turiu galvoje centri
nės, Leonardo šimučio pavardės 
iš savos istorijos niekuomet ne
galės ištrinti. Ne vieną iš jų jis 
sukūrė, daugelį atgaivino, su
stiprino, jų seimuose, kongre
suose jis visuomet dalyvavo, jų 
statutus bei taisykles padėjo su
rašyti, suredaguoti. Leonardas 
yra neblogas kalbėtojas, jo kal
ba tampa įspūdinga didelėse sa-

dentas, vadovautų grįžimo žy
giui į Lietuvą. Išlipęs gi Klaipė
dos uoste jis tą patį padarytų, 

mas ten buvo konfidencialus, į ką yra padaręs anais 1926 m. 
paslapties ^jis niekam neatvers. 
Mūsų krašto byloje prieš bolše
vikų okupaciją jis daug žino, 
gaila butų, j e l t o s žinios nėra 
užrašomos, jos gali atmintyje 
pradingti. 

Jei Lietuva butų laisva.., 
Leonardą Šimutį pagerbė 

šventasis Tėvas Pijus £ n , pri-
siųsdamas jam medalį "Pro Ec-

(kada buvo jo suorganizuota 
pirmoji ekskursija iš New Yor-

idealistas, pasiryžęs brolį lie 
tuvį šviesti, kultūrinti, — pa
sišventęs visomis išgalėmis 
skurstančią ir pavergtą Lietu
vą vaduoti, net savo sūnui Vy
tauto vardą parinko, ir savo 
dukrą pakrikštijo Aldonos var
du. 

Stebėjau per 37 metus 
Per 37 metus stebėjau Igno 

Sakalo ir jo simpatingos žmo
nos ponios Zofijos Bagdžiūniū-
tės - Sakalienės patriotinę bei 
kultūrinę veiklą. Daug kartų ir 

viltimis. Ir jo pradžia, bent 
mums, lietuviams, nuo 1904 
metų atrodė, ima pateisinti mū
sų lūkesčius: atgavome šiek 
tiek kultūrinių laisvių — ėmė-

ko- tiesiai į Klaipėdą), išbučiuo-1 m a n teko su jais 't* patį lietu-
tų Lietuvos žemele, o karo mu-įvįską vežimą tempti, tad žinau 
zėjuje Kaune pasakytų pasigėrė-Į t o k i ų m t y m i ų B m u ikm enų apie' 
tino turinio ir grožio patriotinę 
kalbą, o išauginęs vaikus, gal 
panorėtų ir gyvenimo likutį Lie
tuvoje praleisti. Tokių dienų 
sulaukti iš širdies ir linkime ju

biliatui. 
—^— 

. 

Iš atsiminimų apie L 3axai 
Dr. AL. M. RAČKUS, Chicago, Bk 

Pirmą sykį pasisveikinau su 
p. Ignu Sakalu 1915 metais, 

p. p. Sakalų gyvenimą, kokių 
gal kitiems yra mažiau žinoma. 
Nebuvo tokių lietuvių tautinių 
iškilmių, kongresų, konferenci
jų, seimų, koncertų, ar teatri
nių parengimu, ar labdaringų 
rinkliavų, kultūringos veiklos, 
ar bet kokio lietuvių tautai 
naudingo darbo, kuriame Saka
las nebūtu aktyviai dirbęs, agi
tavęs, prakalbas sakęs, režisa
vęs, sekretoriavęs ar vadova-kusį visas Clevelando pat

riotiškasis ir energingas lietu- Vęs ir užtat plakti negavęs. Vi-
Clevelande. Ten Lietuvos Vyčiai vių jaunimas spietėsi. Lietuvos sį žinome, ikad vežimą tempian-
(25-toji kuopa) pakvietė mane Vyčių 25-toji kuopa Clevelande, j tį daug kas nori paplakti... Bet 
pasakyti prakalbą. Tuo metu prie kurios būrėsi visas pa4o-| užtat veik visi Chicagos lie-
Clevelande buvo ką tik įsistei- rusis lietuvių katalikų jauni- tuviai katalikai Sakalą pažįs-

mas, sparčiai augo ir didžius ta ir didžiai gerbia, 
darbus Lietuvos gelbėjimui bei 
laisvinimui padarė. 

gi mėgsta muziką, o nuo brolių' lėse, kur susirenka didelės mi-
neatsilieka ir sesuo Rūta, ište
kėjusi už lietuvio Kazlausko. 
Tėvai saviems vaikams yra davė 
gerą išauklėjimą — visi jie yra 
baigę augštąjį mokslą, prakti
kuoją katalikai ir nuoširdūs lie
tuviai. Jubiliatas džiaugiasi ir 
vaikaičiais, o jų yra jau septyni. 
Tik visa bėda: šimučių erdvus 
butas darosi per ankštus, kai 
suvažiuoja vaikai ir vaikų vai
kai. 
Redaktoriaus 25 metų jubilėjus 

Leonardui šimučiui reikėjo 
1927 metais daug pagalvoti, 
sunku jam buvo apsispręsti — 
likti Lietuvoje, į kurią jis buvo 

nios, mažose vietose jis lyg ne 
išsitenka, lyg pergarsus. Jo mė
giamiausia ir pagrindinė tema 
visose prakalbose — lietuviais 
esame, lietuviais norime ir būti. 
Jis stipriai pataiko į patrioti
nius jausmus, sukeldamas mi
nioje galingą pasiryžimą kovai 
iki galutinės pergalės. 

gęs vienintelis lietuvių laikraš
tis "Santaika". Radau to laik
raščio spaustuvėje besitriūsin-
tį, visą paišiną, redaktorių p. 
Sakalauską - Sakalą. Nepapra
stą įspūdį jis man padarė. Pa
maniau sau: "čia ne ponaitis 
redaktorius, o tiktai idealistas 
|r spaudos apaštalas". Pama
čiau ten rankraštį nepaprastai 
gražiai kaligrafiškai parašytą, 
iš kurio Ignas Sakalas rinko 
spaudai raides. Paklaustas, kie
no yra tas taip gražia ranka 
rašytas raštas, jis man atsakė: 
"Nepatogu redakcijai išdavinė
ti paslaptis".. Susigėdau, kad 
pirmai pažinčiai perdaug įkyrus 
esu. Tik vėliau kai gavau iš Sa
kalo laišką, pamačiau, jog tai 
ta pačia ranka rašytas — šva-
rutukai, aiškiai, smulkiom ly 
giom raidėm ir pavydėtinai gra 
ziai. v 

1915 m. lietuviams tai buvo 
sunkūs. Lietuvą siaubė Didysis 
karas, o Amerikoje lietuvių kas 
dieninis gyvenimas buvo gan 

."Stirnelė", Sakalas ir kt. pas 
Žitkus 

šimtai draugų, kuriuos ne 
šalti pinigai vilioja 

batėlei pas Rapolą Žitkų. Ge- ir redaktoriumi "Santaikos", 

Jubiliatas kaipo žmogus kurdus. Visiems rūpėjo kas 
Leonardas yra tvirtų katali- t e n L i e t u v oJ® <*««* kaip gel 

kiškų principų, tačiau kitų įsiti
kimų jis neužgauna, kovoje už 
Lietuvos laisvę jis bendradar
biauja ir su ateistu, jei tik šis 
yra patriotas. Jubiliatas yra 
draugiškas, mėgsta kompanijas, 

bėti badaujančius. Darbo daug, 
darbininkų maža, o vadų dar 
mažiau. Clevelande lietuviams 
tokia inteligentiška pajėga kaip 
Ignas Sakalas daug reiškė. Ap
link neseniai iš Lietuvos atvy-

Viiicas Krėvė 

me kurti kultūrines, ūkines, 
ekonomines organizacijas, steig 
ti lietuviškas mokyklas, leisti 
knygas bei laikraščius, šalia 
senesniųjų žinomųjų rašytojų, 
ėmė reikštis po kits kito nauji, 
o šių tarpe ūmai iškilo ir ypa
tingai sutviksėjo keistas var
das — Vincas Krėvė. 

Atsimera:, Jakštas tuoj jį pa
stebėjo r atžymėjo, kaip tikrą 
talentą, tokiu jį laikė per visą 

Gabus jis yra plunksna vai- savo amžių ir brangino, ir su 
dyti; arti ir akėti... Todėl p. juo bičiuliavos, ir man prie tos 

Prisimenu kai po mano pra-- Sakalui teko Seinuose "Šalti- bičiulystės tekdavo rankeles pa 
kalbų susirinko klevelandiškių nio" redakcijoje dirbti, Cleve- sišildyti.% Atsimenu, pačioj pra-
kavalierių ir panelių būrelis ar-,landė būti vienam iš steigėjų, džioj Jakštui giliai įstrigo Krė

vės raštuose, tarp kitko, kai-
kurios mielos dzūkybės — žo-. 
džiai, posakiai verbalinės for
mos, kaip gautau, govė... ši 
pastaroji forma "govė" mud
viem su Jakštu pasirodė itin 
įdomi. Jakštas ją pateisino (aš, 
žinoma, su juo sutikau): juk, 
girdi, sakome, spjovė, krovė, 
šovė (kurio vietoj %žemaičiai 
sako savo). Labai grožėjomės 
jaunojo kūrėjo "Dainavos ša
lies senų žmonių padavimais", 
žavėjo mus "Šarūnas". Su 
Jakštu apie šį didingąjį veika
lą man nėra tekę plačiau pasi
kalbėti, bet man jis visuomet 
atrodė gilios poezijos epopėja. 
Būčiau anuomet norėjęs pama
tyti, kaip tas Krėvė atrodo. Bet 
nebuvo progos: jis viešpatavo 
Vilniuje, aš gyvenau Kaune, o 
anais laikais tai buvo šįokia-
tokia distancija... Tuo tarpu 
Krėvė parašė vilniškei "Vaivo
rykštei" originalų įdomų kūri
nį "Pratjekabuddha", kurio bud 

ros širdies buvo tie Rapolai Žit 
kai, ypač Rapolienė. Jie visokią 
paramą teikė katalikams stu
dentams, siekiantiems universi
tetinių mokslų. Daug marški
nių, batų, drabužių ir kitokių 
gerybių studentai lietuviai yra 

Ignas Sakalas 

Chicagoje gi "Vytį", "Muzikos 
Žinias" ir iki šiol "Draugo" 
geroką dalį redaguoti. Jis rašė 
daug apie Lietuvos filateliją 
įvairiuose žurnaluose; be to, 
daugybę pamfletų, jteatrališkų 
veikalų, statutų kat. dr-joms 
jis yra parašęs,' ar redagavęs. 
Mėgo jis tokį nedėkingą darfcą 
dirbti todėl, kad jis mylėjo 
lietuvių tautą. Gi praktiškieji 
"patriotai" mano, kad tokie Sa
kalai, ar Šimučiai, -ar Gudai ar 
kiti plunksnagraužiai turi taip 
daryti, nes rašymu sau duoną 
pelno ir turtus krauna. Žino
ma, jie niekus plepa, nes neži
no. Jei toks Sakalas būtų bu
vęs paprastas dirbtuvės darbi
ninkas ar koks biznierius, 'o ne 
redaktorius, — tai šiandie ji
sai mūro namą turėtų, kaip 
kad daugelis darbininkų turi; 
jisai su gražiu limuzinu važinė
tų taip, kaip kad* biznieriai^ va-

(Nukelta J 8 pusi.) 

vyko į Kauną ir, kaip "Vaivo
rykštės" redaktorius, aplankė 
mane, savo bendradarbį (ir, 
tarp kitko, paprašė paskolinti 
pinigų: per visą savo gyveni
mą jis stigo pinigų ir vis jų 
ieškojo; gal tai buvo ir viena 
iš priežasčių, kad jis tiek kar
tų savo gyvenimo kailį keitė). 
Žinoma, kalbėjome ir apie nau
jus rašytojus — tad ir apie 
Krėvę: Gira jį susitikdavęs vie 
noj Dzūkijos klebonijoj atosto
gų metu, susižavėjęs jo gabu
mai8 De* išsilavinimu, sužinojęs 
jį rttšinėjant lenkiškai į lenkų 
laikraščius ir ėmęs įkalbinėti, 
kad imtų rašyti lietuviškai. Mū 
sų laimei Krėvė taip ir padarė, 
o vėliau atsispyrė pagundai pe
reit' iį rusų literatūrą, nors tai 
jam žadėjo plačius horizontus 
ir gal pasaulinį garsą. Už tą 
Krėvės nuostabų patriotizmą 
aš jį tiesiog imčiau ir prie šir
dies priglausčiau. 

Su Krėve teatre 
Susipažinome su juo tik ne

priklausomoj Tėvynėj, Kaune, 
bene 1919 ar 1920 metais; kur 
ir kuria proga — nūn nebeat
simenu; manau, bus įvykę tea
tre. Jis tuomet buvo dar pačia
me gražume vyras, labai tai
syklingo veido, labai inteligen
tiškos povyzos, ramus, kuklus, 
mažakalbis, nesistengiąs impo
nuoti savo didele erudicija... O 
tas ūgis toks. mažas! Dėl to aš 
kiekviehą beveik kartą, kai su
sitikdavau, tuo stebėdavaus ir 
kartais negudriai jam t4 savo 
stebėsi paredkšdavau, |pridur-
damas, kad, girdi, labai dažnai 
dideli vyrai būdavo mažo ūgio. 
Jis paprastai kantriai, net ra
miais išklausydavo, nė neban
dydamas kandžiai atsikirsti (o 
žinau, kad sugeba). 

Vieną pobūvį su juo teatre 
itin ryškiai atsimenu. Sėdėjo
me su juo ir su r a i t o j a Piei-
ryte-Puidiene ložoje, užpakaly 
parterio, dar nerestauruotame 
teatre. Kas ten tuokart buvo 
vaidinama, nebeatmenu: tur
būt, Juozas Vaičkus statė Ib
seno "Heddą Gabler" ar "Sta
tytoją Solnes". Vienoj per
traukoj kažkaip palietėme jau
nimo auklėjimo klausimą. Bu
vau girdėjęs, jog Krėvė savo 
dukterį atidavęs auklėti į kaž
kurį katalikių vienuolių insti
tutą, o Puidienė ir pati mokiu
sis Paryžiuje pas vientfoles, in, 
berods; dukrą įstačiusi į kaž
kurią katalikių seselių įstaigą 
mokytis, bene tam pačiam Bres 
lau'e, kur ir Krėvfcs duktė. 
Juokaudamas aš sakau jie
dviem: "Stebiuos, kad Judu, to 
kie "bedieviai", įdavėte vienuo
lėms savo vaikus gadinti". Krė
vė, kaip paprastai, ramiai, iš 
lėto, lyg kiekvieną žodį svar
stydamas, atsakė: "Daviau duk 
terį vienuolėms auklėti, kadan
gi esu įsitikinęs jas esant geras 

(Nukelta J 8 pusi.) 
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Įvaras ir Jv©rft yra naujadarai ir savo daryba niekuo nesi
skiria nuo įvadas ir įvod§ ir kt. Pirmą kartą [varą sutinkame 
A. Vireliūno Įvarduose, kur jis verčiamas rusų vtulka. Tai 
yra tam tikras žiedas arba vamzdis, įdedamas j kokią nors an- \ 
gą. Rusų koHo&naja vtulka yra tai, kas mūsų kalboje vadinama j 
germ.-slavišku skoliniu rato buksa arba buksva, pvz.: užpaka
linio rato buksva labai išdilusi; taip ratai perdžiūvo, kad net 
buksvos pradėjo klebėti. M. Niedermano žodyne Įvaras yra 
"Schraubenmutter; Zapfenlager", o V. Pėteraitis įvaru laiko 
"hub, nave; female screw, screw-nut; (pivot) bearing". V. Gai
liaus žodyne ir Vadove anglų "female scrdw", vok. "Schrau
benmutter" vadinama veržle, kuri, atrodo, yra gana gerai su
daryta ir visai tinka reikiamai sąvokai žymėti, nes čia kaip tik 
yra būdingas veržimas: veržle mes priveržiame varžtą (anglų 
£olt, vok. Bolzen) arba sraigtą (anglų screw, vok. Schraube). 
Bet anglų hub, nave, vok. Radnabe jau nebėra jokio reikalo 
drauge su V. Pėteraičiu ir taip pat K. Fulstu — J. Talmantu 
vadinti naujai sudarytu įvaru, nes tam reikalui turime savo 
seną stebulę arba stabule; antra vertus, stebulS nuo įvaro ge
rokai skiriasi ir savo reikšme. Panašiai kaip rato, stipino (ang
lų špoke, vok. Speiche) arba ratlankio (anglų felly, vok. Rad-
felge) jau nebekeisime kokiais nors naujadarais, taip pat leng
vai nebeišsižadėsime ir turimosios stebulSs*. Kas kita yra ger
maniškai slaviškas skolinys buksva: ji yra mums svetima, ir to
dėl gali būti pakeista savu žodžiu, kad ir naujadaru. Tam rei
kalui kaip tik geriausiai tinka V. Gailiaus žodyne ir Vadove 
vartojama Jvorft "tam tikras j stebulę įvaromas geležinis žiedas, 
kad greitai stebulė neišdiltų, anglų wheel-box, vok. Buchse". 
Salia įvores galėtų būti vartojamas ir įvaras, bet įvore gana 
gerai dera šalia veržles, ir todėl ji yra teiktinesnė, Įvaras galėtų 
būti kokiam nors kitam reikalui vartojamas; pvz. tai galėtų 
būti "įvarymas; kur nors įvaromas, įkalamas daiktas"; plg. 
įrašas, "įrašymas, įrašytas daiktas"; įklotas, "į batą įklotas 
padas" ir kt. 

Pagaliau tenka dar pastebėti, kad V. Niedermanno ir V. 
Pėteraičio žodynuose nevisai vykusiai įvaru laikomas "Zapfen
lager, (pivot) bearing": tai veikiau yra įvaro guolis (taip iš 
tikrųjų V. Gailius ir verčia vok. "Zapfenlager"), ne pats įvaras. 

11. ĮVODfi IR NERIJA 

A. Vireliūno Įvarduose (113 psl.) geografiniu terminu 
vartojama įvode, voda "Landzunge" šalia nerija "Nehrung". 
Niedermanno žodyne įvode^juSri ja drauge yra "Landzunge, 
Nehrung": Kuršių nerija "die kurische Nehrung". K. Fulsto — 
J. Talmanto ir V. Pėteraičio žodynuose įvodS visai nevartojama, 
o nerijos vietoje rašoma nerija "Nehrung, narrow tongue of 
land". V. Gailiaus žodyne vok. Landzunge verčiama "sausaže-
mio iškyšuliu, siauru pusiasaliu", o Nehrung — "kopomis, už
mariu; Neringa, Nerija0: Kurlsche Nehrung, Kuršių kopos, 
užmaris. Vadove *nėra nei nerijos, nei nerijos. 

Ryšium su tuo tenka pastebėti, kad įvodfc, žmonių kalbos 
žodis, visų pirma reiškia siaurą, miškan įsiterpusį pievos rėžį, 
o išplėtus šią reikšmę, lengvai gali atstoti ir tai, ką anglai va
dina "tongue (a long narrow strip of land, projecting into a 
body of water), spit", o vokiečiai "Landzunge". Bet vok. Neh
rung irgi yra siaura, ištįsusi, plokščia ir dažniausiai kopomis 
padengta žemės juosta, įvodė, kuri pajūrio įlanką (marias, vok. 
Haff) skiria nuo atviros jūros. Pats žodis Nehrung (vok. 
augšt. ir Naering) siejamas su vid. vok. augšt. Nerge (iš neri-
ge, neringe), norv. naerung "status kyšulys, ragas", sen. saksų 
naru, anglų narrow "siauras" ir kt., žr. Fr. Klunge, Etym. Wb. 
der deutschen Sprache (II. laida), 413 psl. Galimas daiktas, 
kad germ. šaknis ner-, nar- yra toliau susijusi su liet. nerti, nar 
ras "sąnarys; bumbulas", narvą "bičių motinos ląstelė; kilpa; 
plyšys, skylė" ir kt., žr. R. Trautmann, Balt.-slav. VVb. 196 t., 
J. Endzelin, Latviešu valodas vardnica II. 745. Taigi liet. nerija 
(nerija) gali būti pavadinta nuo nėrimo (susiaurėjimo, susiau-

limo) panašiai, kaip vok. Nehrung (Naering; šalia sen. anglų 
[sų nearu "siauras" ir* k t ; dėl darybos plg. Dubi j a "Varėnos' 
\. pieva" šalia dubus, dubti, Pluvija "Alytaus vis.' ežeras" 
pa pluvo, phlti "būti pripildytam; leistis, pasileisti, išskysti" 

P*kt. Sprendžiant paga' *:itus vietovardžius su ner- šalia nar-
Iplg. upėvardžius Neris, Nerema, Nereta, Nerotas, Na rusa, Na-
rotis arba ežerų vardus Naročius, Narutis ir kt.), pirmiau, at
rodo, vartotina nerija, ne nerija. Pati Neringa veikiausiai yra 
y.okiečių skolinys, ne mūsų žodis: viena, patys Klaipėdos kraš
to lietuviai seniau vak. Nehrung (Naering) nėra vadinę Nerin
ga, jiems tai tebuvo Užmaris arba Kopos, o to krašto gyven
tojai — užsmarininkai arba kopininkai, žr. J. Gerulio bei Chr. 
Stango "Liet. žvejų tarmė Prūsuose", 84 psl., Mitteilungen der 
Lit. Liter. Gesellschaft, I 81; antra, Neringa, kiek žinoma, mū
sų kalboje yra atsiradusi valiau, rodos, jau lietuviams užėmus 
Klaipėdą. Prof. S. Kolupailos nuomone, ją pirmasis pasiūlęs P. 
Babickas savo "Gintaro Krante". Kiti mano klausinėtieji asme
nys irgi tvirtina Neringą vėliau atsiradus. S. Kolupailos "Ne
mune" tevartojamas Kuršių*užmaris (224, 230 psl.). Mano nuo
mone, vok. Kurische Nehrung kaip geografinis terminas geriau
siai galUų būti vadinama Kuršių nerija, ne Kuršių užmaris ar-
be Kuršių kopos, nes šie pastarieji pavadinimai apibūdina tik** 
vieną nerijos žymę — joje esančias kopas arba jos užmarinę j 
padėtį, užmarį, o pati nei i'a jau reiškia visą siaurą ir ilgą pu
siasalį, kuris marias (vok. Haff) skiria nuo jūros. Kaip sinoni-1 
mas, be abejo, negali būti ^r .e ig tas ir Kuršių užmaris, nes tai 
yra pačių vieto3 gyventojų pavadinimas. # P. S.. 

(Bus daugiau) 

V. K. Jonynas, Lietuvių Kul
tūros Namų pirmininkas, išsiun 
tinejo Liet. Kult. Namų statu
tą. Pagal jį Namų tikslas -
rinkti ir apsaugoti liet. tautos 
kultūrines vertybes, skatinti, 
ugdyti lietuvių kultūrines pajė
gas, informuoti apie lietuvių 
siekimus kultūrinius laimėji
mus, palaikyti ryšį su kitų tau 
tų kultūrinėmis organizacijo
m s . Tam tikslui steigiami .me
no, kultūros, liaudies ir religi
niai muzėjai, organizuojamo? 
parodos, paskaitos, teatrai, mo
kyklos, bibliotekos, skaityklos, 
archyvai, renkama istorinė me
džiaga, leidžiama įvairūs leidi
niai, remiamas kultūrinis prie
auglis ir t.t. Nariai moka $6, rė 
mėjai $25 per metus, garbės 
rėmėjai — $500, mecenatai — 
$1,000. Apie likvidaciją statute 
sakoma: "Turtas... gali būti do
vanotas 'kitai lietuvybės išlai
kymui dirbančiai kultūrinei or
ganizacijai, kuri nėra komunis
tinė arba antikrikščioniška, (ku 
ri) savo veikla negali būti* prie
šinga lietuvių tautos laisvės ir 
lietuvybės kultūrinio ugdymo 
idealams". 

Jievos Simonaityte "Augs 
tųjų ftimonty likimas" jau iš
spausdintas. Šiomis dienomis 
trečią šie vHkalo laidą išleido 
"Baltija" (Toronto, Ont.). 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė 
Chicagoje. Veikalas papuoštas 
A. Bielskio viršeliu, išleistas fo
tografijos būdu (ofsetu), turi 
437 puslapius. Ši knyga buvo 
laimėjusi pirmąją Lietuvos val
stybinę literatūros premiją. 
Antroji knygos laida pasirodė 
Lietuvoje 1936 m. Tai Mažo
sios Lietuvos buities romanas, 
Vaizduojąs lietuvių gyvenimą, 
susidūrimą dviejų kultūrų. 
Lengvas rt '-ua, patraukli in-
tryga. 

Lietuvaites Irena ir Laura 
Andreseo, gyvenančios Madri
de, tiesiai iš rusų įkalbos išver
tė į ispanų kalbą L. Tolstojaus 
"Anna Karenina". Andreskų 
šeima į Ispaniją išsikėlė Oi 
džiojo Karo laikotarpyje. Jų tė
vas buvo rusų valdininkas, tai
gi jos gerai moka rusų kalbą. 
Nepriklausomybės laikotarpyje 
jos svečiavosi Lietuvoje ir yra 
prisirišusios prie savo tėvų kra 
Što. Viena jų sesuo yra ištekė
jusi už ispanų gydytojo ir pilie
tinio karo metu nuo raudonųjų 
išgelbėjo vieną kunigą. Jos bu% 

to, kaip Lietuvos pilietes, rau
donieji nekratė. Dar viena se
suo išvykusi į Meksiką dirbo 
viename knygyne. 

• i 

Or. Donald P, Alexander 
KOJŲ SPECIALISTAS 

1347 So. 5Gth Ave., Cicero 00, III. 
Telef. Oljjrmpto 2-8200 

Pri«mimo valandos: Plrmaa. Ir ant
rad. nuo 2 iki B ir 7 iki 9 v. vak 
Ketvirt. nuo 10 • . ryto iki 5 v. vak 
Ponktad. nuo 10 vai. ryto iki 5 v. v 
Ir nuo 7—9 vai. v. SeStad. nuo 1 v. 
Iki 4 v. p. p. 

TeL ofiso HE. 4-0699, rez. PR. 6-73SS 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) * 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1057 W. Garfield Blvd. 

VAL: 1—4 ir 6—9 
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS 
duoda tremtinys prieš karą baigęs 
Čikagos Universitetą. 

Vienas doleris vnl. — privarius, 
Vortimal, Anketų pildymas, įvairūs 
raštai angliškai. 

x K. K M N f.VVS 
0402 S. Falrfli 1,1 Ave., Ctiteago 29 
(8-člas aukštas, duris po kaire, arti 

63-čios gatvfis ir California • Ave.) 

šeštadienis, spalio 18, 1952 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

2216 West 24th Street 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
YARDS 7-9778 

Budriko Krautuve 

• i. . i 

NAMAMS RAKANDAI 

visų geriausių isriirbysčiu: 

Radijoš, Televizijos, šaldytuvai, 
Skalbiamos Mašinos, Siuvemos 
Mašinos, Jewelry už žemesnes 
kainas kaip kitur ir ant lengvų 
išmokėjimų. , 

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

VIctory 2-954* 
Krautuve atidaryta^,pirmadienio Ir 

ketvirtadienio vakarais iki vėlumos. 
NedBllomis uždaryta 

Budriko Radio Valanda leidžiama 
kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo 
6 lkl 7 vai. vak. 18 stoties WHFC, 
14*0 kllocycles. v • 

• TELEVIZIJA e RADJO • 8ĄL 
DYTUVAI e 8KALBIAMOS MA
SINOS • LYGINTUVAI * (IRON 
10 RS e PLOKŠTELES (RECORDS) 
• NAMC REIKMENYS IR T.T. 

WEISS APPIMNCE 
PI IA AN TELEVIZIJOS IR RADIO 

APT IRNAVTMAS 

4057 South Arcbrr Avenue 
i«l YArds 7-8666, Chicago 32, III. 

MUI>E«NAUS *OK70 
S T U D I J A 

A. VoJei&aiteB ir 
Gr'fft ifir aitSs- Lazauskiene* 

- 8130 S. Hatetea s t . 
fel. CAIumet 5-9339 

IV' mfiml mokiniai: n'nnad., antrad. 
trečiad. ir jr^rktad. nuo 6 v. iki 8 v.V 

PARDUODAME ANGLIS lit 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigia 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HO^NE AVE 

fel. Vlrgtaia 7 7097 

Tel. ofiso VI. 7-6588, rez. R E . 7-7808 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 We»t Cermak Road 
VAL.: 1—3 popiet ir 7—8 v. vak. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

fteštad. tik nuo 1—8 vai. popiet. 
VUMįUL 3241 \V. Ofitli PLACE 

Tel. ofiso HE. 4-6849, rez. HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šefit. pagal sutarties 

Ofisas Ir rezidencija — YArds 7-8526 
DR. O. J. BYLAITIS 

Vidaus, valkų, nervu gydytojas 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgas 
4088 So. Archer Ave. 

(prie California Ave.. šiauryt. kam p.) 
ąVal.: kasdien 6:80—8:80 p. m. 
_ Seštafti. 1—6 p. m. 

Tel. ofiso WA. 8-3060, rez. CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

lOris So. Michigan Ave. 
VAL.: (iftskyrUS šeStad. ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
fcostad. priima tik pagal susitarimą. 

Rrel.l.: 10H38 8o. UnbiiMi Ave. 

1V1. oi Įso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7303 

DR. DR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(N|>«\ mnt<»rų Iteos ir akušerija) 
4055 .Archer Ave. 

Kumpas Archer ir California Ave. 
VAL.: 2—4 ir 6—8 ^r. p. p. 

išskyrus sekmadienius. 

Tel. O«;HO YA. 7-1166, rez. DA. 6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvg) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:-80 p .p . kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
Re*. »247 S. IMI KAI l> AVK. 

T d . ofiso I i 3-OOflO, bato CO l-iiiuo 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
MKLROSK PARK, ILL. 

W. V. Norak of iss) 
vak., išskyrus sekm. 

Ofiso telefonas Vlrglnia 7-1886 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 8:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis; pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rčmus. 
4701 S. Damen Ave., Chicago, 111. 

gaukite — YA. 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9, iefttad. 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Tel. ofiso YA. 7-0654, re* MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4710 So. Ashland Avenue 
(antras augstas) 

)FISO VAL: 10 iki 12 v. ryto; nuo 
2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:80 v. v. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Maujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso trl. RFIlanoe 5-4410 

Koziri, telef. URovehill S-OS17 
Vaandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. ir sefitad. pagal sutarti 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., ieS-
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Tel. ofiso YA. 7-47»7, res. PR. 6.1*30 

Jei neatsilieps viršmtnčtl telefonai, 
šauklto Mlduay 3-O001 

mą0mm i m —• •*» • i M » » • • * — 

DR. FL. TALLAT-KELPŠA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S p e c chirurgines l igos 
DR. E. TALLAT-KELPAA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 West 16th Street 

Vai.; kasdien 5-8 p.p., SeSt. 2-4 p.p. 
Tel. Ofiso TO S-0959 Rez-: RO 2-2887 
lei neatsiliepia šaukit CKntral 6-2294 

Tel. ofiso H K. 4-2123, rez. PR. 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
1 6255 South We*tern Avenue 
VAL. kasdien 3—4 p. p. ir 6—8 vak. 

Seštad. 2—4 p. p. Trečiad. ir 
sekmadieniais uždaryta 

(Dr 
Vai. 6:30-9 vai 

(f- ~ 
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. DuMont glvcs you moret 

• ^ 

THE NEW T V . , M 0 n t 

- Clinton, 
... TELESEf* 

ONLY 

DuMont CUNTON 
17-inch rectangular DuMont tube. Conieniporary alU 
wood .alumi with modern Plextone finieh in bracken 
brown or blond. Built-in antenna. 

DuMont BEVERLY 
21". Fine mahogany or 
limed oak ve'neers. Built-in 
antenna. 

DuMont W VKF.lll I l> 
21". Fine mahogany or 
limed oak veneers. Built-in 
antenna. 

FULL DUMONT OUALITY 
AT LOVVEST PRICE! 

• FARTHER, CLEARER PICTURES! BETTER 
TONE! UHF PROVISION TOOI 

• CUSTOM-CRAFTED CABINETS at every 
DuMont price! 

• "PICTURE GUARD" chečks interference! 

• NEVV ELECTRONIC CIRCUITS perfect the 
pieture! 

• DUMONT SELFOCUS* TUBE. Automatic 
lotus ! 

• MATCHED SIGHT AND SOUNDI 
• T r o d » M o f t 

OUMONT 

Of. GU. 6-4020, rez. Hllltop 6-1660 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVcv,t Marquette Rd. 

VAIJ. 2 - 4 p. p. ir nuo 6—-8 v. vak. 
Trečiad. Ir fcefctad. pagal sutart} 

f ei. ofiso T'R. 6-3838, rez. RE. 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

( U KTU VIS GYDYTOJAS) 
2500 \Vcst 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir Sešt. uždaryta 

. I — — - I - — . — . - — , • • • • - . . . I • • • ! 

GRovehill 6-1596 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIOŲ SFK( lAMSTft 

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

.Mi.siiui iin.i išskyrus trečiadienius 
2422 West Marquette Rd. 

• » * • *Ut» tkgįį / y tUtttl gįqĮfT»M »*d TvivMy t mahogany fimih. Limed oak and blond model priešt iUthtly hifher. Prie** tubjaet f chanįi 

! T E L E V I Z I J O S 
LENGVAIS lftMTOKfiJIMA1S 

Jums visados apsiraokSs pirkti televizijos t * 
aparatą Iš patyrusios, aąžinlitgos krautuVSs 
— is-4tl DKIKO, kur yra užlaikoma 3 patyrę „ 
mechaiiikai ir kur Televizijos parsiduoda ge 
riaušių Išdlrbysčlu nauji modeliai su pilna 

»- o 

garantija. 

Priimame mainą s jusu radiją, gramofoną, 
armoniką, pianą ir duodame didelę nuolaidą. 

Jeigu jftsu TV neveikia, patelefonuokite 
VIctory 2-9542, Budriko mechanikas jums 

J sąžiningai sutaisys. / 

JOS.F.BUDRIK,Inc. 
3241 So. Halsted Street Telef.: VIctory 2-9542 
Krautuve atidaryta pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais Iki vėlumos. Nedellomis — uždaryta. 
Budriko Kadio Valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo 6 iki 7 vai. vakaro iš 
stoties VVIIFC, 1460 kllocycles. 

« <>m* i ,, i I U I S ^ 

Ofiso Ir buto tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1SS6 So. 49lh f t., Cicero 
Kasdien 10—12 ryto ir 6—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 v. v. 

Hutas 1832 So. VMh t'l. 

IVlofonaa HKlianoe 5-18 U 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
P H Y S I C I A N a n d S U R G E O N 

(LUOTUVIS GYDYTOJAS) 
3925 VVest 59th Street 

VAL. 2—4 popiet, 6:30--8:»0 vak. 
Trečiad. pagal sutartį 

OfiHO telef. LAfayette 8-8210.' jei 
neatsiliepia, šaukito KKdzlc 3-2868 

DR. EMILY V. KROKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:30 v. 

Trečiadieni tik susitarus 

Trl. ofiso YA. 7-5667. rez. HE. 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(K VILČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai., lkl 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:3<> 
v. v. Išskyrus trečiad. ir fieStad. vak. 

i ' i » i i i i II i i 

Tel. ofiso GU. 6-6890, PR. 6-4732 

DR. A. MACIUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West 63rd Street 
(kampas 63 ir Artesian) 

VAL. 2-—^ p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Treč. ir gest. 2—4 p. p. Sektu. uŽdar. 

D,, Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 71st Street 
(prie California Ave.) 

LIGONI I :s PRIIMA: kasdien nuo 1 
iki 4 Ir nuo 7 iki 9 v. v. Sefctad. nuo 
2 iki 4 v. Trečiad. pagal susitari u la. 

Susitarimui skani b. GRo. 6-1321, 
Jol neatsiliepia — VIncennea 6-8900 

Tel. ofiso: DAnube 6-1125 
Huto —^VVAlbrook 5-6691 

DR. A. VAtyS-LABOKAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai. 1 \k) 4, v. p. p. ir «—8 v. vak. 

šeštadieniais 1—4 v. p. p. 
Tol. ofiso PR. S-S446, rez. HK. 4-S150 

DR. F. G. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marqnette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir sestad. pagal sutartį 
1V1. ofiso VA. S-0257, rez. PR. 6-6659 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street ' 
Hrzki. 6600 S. Artesian Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

2.1 mėty patyrimas 

JĖ Į ^ | Tel. YArds 7-18211 
M ^ ^ Pritaiko akinius 

'1 m Kreivas akis 

Oti.«ian ir akinių dirbt u vč 
736 VVest 35th Street 

VAL. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8. tre
čiad. nuo 10—12; šestad. 10—3 p. p. 

Ktf/a minuoja Prftatkn 
Akkt Akinius 

DR. J. J. SMETANA, IR. 
O P T O M E T R I S T A S 

AK1\- SPKCIAlASTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL. pu in.nl.. antrad., ketvirUid.. 
pinktad. 9:30—12; 1:30—8 v. v. 
trečiad. uždaryta, se | tad. 9:30 iki 

12; 1:30 iki 6 vai. vak. 
< \ n a i U-052.1 Platt Ulilu 

Telefonas OLympic 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 4»lh 'Čourt, Cicero 
VAL.. antr.. ketv. 10-12, 2-6,7-9 p.p. 

penki. 3—6, 7—9 p. p. 
3147 S. Halsted St, Chicago 

VAL.: pirm., treč., fteSt. 3—8 p. p. 
penkt. 10—12 ryte 

DR. B. G. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Pričmimo valandos panai susitarimą 
i 

4008 Archer Avenue 
Truputi Į rytus nuo California MII; Į ry 

Tol. 1 YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71st St. 
Priėmimo laikas pagal susttaruug 

Telefonas GKnvelilll 6-6785 

DR. ARTH0HY WILLIAMS 
( V I L I M A S ) 
DANTISTAS 

6322 South Western Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarime 

telefonu. 
Telefonas GRovehill 6-3042 -" 

. . . . ..^ .. 

/ 
• 
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Žemes klausimas Lietuvoje 
Ūkininko Šeimos ūkis—atgyvenęs ar modernus dalykas? 

& 

DR. V. MANELfS, Chicago, 111. 
Žemės valdymo problema irisų išsilaikyti ateityje, kaip pa

su ja susijusios žemės ūkio H jėgios ir rentabilingos gamybi-
monių dydžio bei ju tipo proble-' nės įmonės ir kokia yra jų ly-
mos šiuo metu yra aktualios, ginamoji padėtis stambių ūkių 

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMO DALYVIAI 

imant jas plačiau tarptautiniu, 
taip pat ir siauresniu tautiniu 

atžvilgiu ? Išsamesnis atsaky
mas j s) klausimą pareikalautų 

mastu. Lietuvišku požiūriu šios. ilgesnės studijos, kuri išeitų iš 
problemos yra aktualios tuo, dienraštinio straipsnio rėmų. 
kad ryšium su bolševikine kraš-jSiuo klausimu dabar nemažai 
to okupacija žemės valdymo, rašoma įvairiomis kalbomis 
santykiai iš pagrindų buvo per-'tuose leidiniuose, kuriuose na-
tvarkyti, įvedant kolektyvią ū-|grinėjami žemės ūkio politikos 
kininkavimo sistemą, dėl kurios j klausimai apskritai arba kelia-
Nepriklausomos Lietuvos šąli- 'ma specialiai ši problema. Būtų 
ninkai, berods, visi sutinka, kad gera ir pravartu, kad visi tie 
ši sistema tokios formos, kokia) asmenys, kurie šios rūšies klau-
ji dabar yra okupuotame kraš-Išimais domisi, pirm negu sufor-
te, negalės pasilikti išlaisvinto- muotų savo nusistatymus ir 
je Lietuvoje. Tai yra negatyvio- formuluotų pasiūlymus, pasi-
ji nusistatymo dalis problemos, stengtų susipažinti, kaip tie 

Geriausia Kanados novele 
Generalinio gubernatoriaus 

Operų koncertai 
Amerikoje įeina į madą ope-

4. *. *• i> i i premną uz geriausią 1051 m 
ras statyti ne vaidjiimo, o kon- \ t*.r«j~i~ *li~xt.. a#~, 
certo būdu. Daugelis chicagie-
čių jau tą turėjo progos patir-

Sėdi: S. Pipiraitė, J. A. Vaičiūnienė, Kl. Jurgelionis, Vyt. 
Alantas, kons. P. Daužvardis, V. Ramonas ir P. Gaučys. 
Stovi iš kairės: St. Tamulaitis, Graž. Tulauskaitė, Ben. 
Babrauskas, J. Švaistas, A. M. Katiliškis, P. Orintaitė, Juoz. 
Petrėnas-P. Tarulis ir Al. Baronas. 

ti Grant parko koncertuose, da
bar spauda praneša, kad ir 
New Yorko Philharmonijos 
Simfoniniuose koncertuose, pro 
gramą sudarant, jaučiama ta 
kryptis. 

Jrekorduoja mokslininkų 
balsus 

• apysaką Kanadoje laimėjo IMor 
ley Callgham, parašęs knygą 
"The Loved and the Lošt". 

Moka 21 kalbą 
JAV-se sudarytos Sv. Kašto 

rertėjų komisijos pirmininkas 
kun. L. Hartmann, C. SS. R., 
moka 12 senųjų ir 9 naująsias 
kalbas. 

Cirtcinnati universiteto profe
sorius dr. J. W. Kisker pradėjo 
įrekorduoti žymybių balsus, jų 
kalbas. Jis nusistatęs sudaryti 

A. Gulbmsko nuotr. ^ kolekciją, kuri labai palengvins 
' studentams, nes bus sudarytos 

vo, kad šiuo metu faktiškai yra nėję padėtyje negu toji, kuri g a i i m y b ė s įžymiųjų žmonių bal-
sukurti tokie stambūs ūkiai ko- buvo prieš kolektyvios santvar- s ą p a t įems išgirsti. 

atžvilgiu, o, jos konstruktyviąją 
dalį sudfl•",, *>'»"'"»'"*v»u h#1 pro
jektų formulavimas, kokie že
mės valdymo santykiai ir kokio 
tipo žemės ūkiai būtų pagei
daujami turėti ateities Lietuvo-
je. 

Kai gyvenimas įvairiose sri
tyse žengia pirmyn, technika 
nuolatos vystosi ir tobulėja, 
daug kur vyksta įmonių kon
centracija ir didėja masinė ga
myba, tai tūlas, to visko pagau
tas, pradeda mąstyti ar net pre
tenzingai pareikšti, kad, girdi, 
ir žemės valdymo santykiuose 
reikia padėti kryžių ant viso 
praeities smulkumo ar viduti
niškumo ir projektuoti ką nors 
naujo, didelio. Šioje vietoje ga
lima pastebėti, kad šalia kitų 
politinių bei ideologinių išskai
čiavimų, kolchozų ir sovchozų 
įsteigimas Sovietų Sąjungoje 
taip pat buvo motivuojamas 
ūkio sustambinimu Ir modernios 
technikos laimėjimų pritaikini
mu. 

Kolektyvizmo atstovai 

Yra tekę nugirsti net kai ku
rių laisvos Lietuvos šalininkų 
atstovaujamą nuomonę, kad, 
girdi, kažin ar bus prasminga] atžvilgiu. Koncentracijos požiū 
ir reikalinga iš principo atsisa 
kyti nuo kolektyvaus ūkininka
vimo Lietuvoje. Sis ūkininkavi
mo būdas, pašalinus bolševiki
nės sistemos negeistinus atribu
tus, iš esmės, girdi, gal ir nesąs 
blogas dalykas, o žmonėms prie 
jo pripratus, taip pat pritaikius 
materialias žemės ūkio gamy
bos priemones stambiam kolek
tyviam ūkiui, jis galįs būti net 
geresnis negu individualus ūki
ninkavimas smulkiuose ar vi
dutinio dydžio ūkiuose. 

Paliečiant modernios techni
kos pritaikinimo problemą že
mės ūkyje š. m. "Draugo" Nr. 
141, p. 4, str. "Lietuvos Atstaty
mą Planuojant" rašoma: "Pla
navimas individualinių 30 ha ū-
kių yra planavimas senoviškai 
sunkaus žemės ūkio darbų, su 
ribotu modernios technikos pri
taikymu". Toliau dar priduria
ma, kad planavimai labiau tu* 
retų remtis ateitimi. Išeitų, kad 
apie 30 ha dydžio individualūs 
ūkiai Lietuvos sąlygose yra da
lykas atgyvenęs savo amžių. 

Vįenos šeimos ūkiai 
Sių eilučių autorius atskiro

mis progomis (žr. "Žemės Re
formos Gairės" LŪASK Darbų 
Sąs. Nr. 2 ir '^žemės Valdymas 
Išlaisvintoje Lietuvoje" žurnale 
"Lietuva" 1952 m. Nr. 1) yra 
reiškęs mintį, kad išlaisvintos 
Lietuvos žemės ūkio pagrindą 
\uretų sudaryti vidutinio dy
džio pačių savininkų valdomi ir 
apdirbami ūkiai, arba, kaip 
juos šiais laikais vadina, ūkinin
kų šeimos ūkiai (angliškai — 
family farms). Lietuvos sąlygo
se tai būtų maždaug 20 — 30 
ha dydžio ūkiai, esant vidutinės 
kokybės žemei ir neblogai ūkio 
padėčiai rinkos ir susisiekimo 
atžvilgiu. 

Ryšium su augščiau pažymė
tomis skirtingomis nuomonė
mis kyla klausimas, ar šitokie 
ūkininkų šeimos ūkiai turi San-

klausimai šiuo metu profesinėje 
literatūroje ir p^en imo prak
tikoje yra sprendžiami. 

Vakarų Europos pa^vzdys 

Kad ir pavir*^4* • »-as žvilgs
nis į žemės valdvmo sąrangą 
tuose Šiaurės ir Vakarų Euro
pos kraštuose, kurie šiuo atžvil
giu neblosrai tvarkosi (pvz., Da
nija, Švedija, Suomija, Šveicari
ja, Olandija. Belgija, iš dalies 
ir Vakarų Vokietija), rodo, ku
ria kryptimi einama, jieškant 
patenkinamo problemos spren
dimo, šita kryptis kaip tiktai y-
ra racionalaus dvdžio ūkininkų 
šeimos ūkių reikšmės užakcen-
tavimas, atsisakant nuo bet ku
rių iliuzijų dėl radikalaus že
mės valdymo santykių pertvar
kymo, pereinant prie stambių ū-
kių. Sovietų Sąjunga su savo 
kolektyvia ūkininkavimo siste
ma šiais laikais yra vienintelis 
pavyzdys pasaulie. kur įmonių 
koncentracijos dėsnis naujai
siais laikais per prievartą ir, 
reikia pasakyti, prieš sveiką ū-
kinę logiką, buvo įgyvendintas 
žemės ūkyje ir kur šitoks pro
blemos sprendimas visiškai ne-
kvestiionuoiamas tikslingumo 

lektyvaus ūkininkavimo siste 
moję, tai tenka tiktai pastebėti, 

kos įvedimą. Daugeliu atžvilgių 
kūrybą teks pradėti iš naujo, 

kad nereikia turėti iliuzijų dėl: visiškai pamirštant kolchozinių 
žemės ūkio laimėjimų šioje sis-! paminklų .išsaugojimą, kadan-
temoje ir nėra jokio pagrindo ti- gi šios rūšies vertingų dalykų 

riu žemės ūkio įmonės iš esmės 
skiriasi nuo pramonės įmonių ir 
šioje srityje negalima visoms 
įmonėms taikinti bendro masto. 
Net ir nuosaikieji socialistai, 

keti, kad kolektyvūs ūkiai su
kurs tokias vertybes, kurios 
įprasmintų jų tolimesnį paliki
mą. 

Nors ir trūksta oficialių ob
jektyvių duomenų apie dabarti
nę padėtį kolektyviuose ūkiuose 
Lietuvoje, bet apytikrį vaizdą 
galime susidaryti iš tų šykščių 
bet šiurpių žinių, kurios prasi
skverbia iš už geležinės uždan
gos ir iš po švininio dangčio 
(plg. pasprukusių lietuvių ir 
latvių žvejų pasakojimus, J. 
Grišmanausko knygą "Tolimie
ji Kvadratai", vokiečių pabėgė
lių išgyvenimus Lietuvos kol
chozuose ir kt. medžiagą). Gal
vodami dėl ateities, galime kai 
kurių analogijų pajieškoti pra
eityje. Rusijos mužikas labai 
jau vargo caro valdžioje, bet 
kai 1941 - 43 m., vokiečiams už
ėmus didelę Sovietų Sąjungos 
dalį, tūlam ir iš lietuvių teko pa
matyti kolchozus ir kolchozinin-
kus Rusijoje, Ukrainoje, Balt-
gudijoje, tai kiekvienas toksai 
stebėtojas buvo stačiai pri
trenktas tuo neišpasakytu skur
du, kuris tenai buvo rastas (tai 
ne propagandinių leidinių vaiz
das ir ne tas, ką "Inturistas" 
užsieniečiams keliuose specialiai 
parinktuose ir tam reikalui pa
rengtuose kolchozuose parodo!). 
Besilankiusieji kolchozuose pa
sakoja, kad naujos statybos la-

vargu ar susiras. 
Baigiant tenka pasakyti, kad 

iš to, kiek galime dabartinę pa
dėtį realiai įvertinti ir projek
tus ateičiai numatyti, tai ūki
ninko šeimos ūkis skirtinas prie 
tos jf^venimo reiškinių katego
rijos, kurią norėtume matyti ne 
išgyvendintą, bet ko plačiausiai 
įgyvendintą ateities Lietuvoje. 
Pajėgus, racionalaus dydžio ū-
kininko šeimos ūkis, apvalytas 
nuo kai kurių trūkumų, nėra 
koks tai sentimentalus praeities 
prisiminimas, šitokio tipo ūkis 
jr XX-tame technikos amžiuje 
yrU išeities punktas į tinkamą 
žemės valdymo problemos spren
dimą lygiai kaip 3 : t* resniu lie
tuvišku, taip ir plačiu pasauli
niu mastu. 

% PAKEISKITE JŪSŲ SENUS 
LINOLEUMO VIRŠUS SU 
P A G A L UŽSAKYMĄ 

PADAROMĄ 

FORMICA TOPS 
> Gražūs "bonded* 
FORMICA" kokios 
spalvos jūs norite. 
DeVčsis metus ir 
metus. Nuvalomi ir 
atrodo kaip nauji 
tiktai su nuŠluos-
tymu. 

Taip pat plastikinis sienoms kokles, 
grindims kokl€s ir linoleumas 
F. H. A. ISSIMOKEJIMAI 

Saukite mus 
Nemokamiems Apskaičiavimas 

Evergreen Park 8765 
HIUiop 5-5478 

B O Y D 
SINK TOPS 

3404 West 95th Street 

Sudėti Ištekliai Siekia Suvirs S100,000,000.00 
Pinigai Kada Jų Norit. . . 

D R o v E n s 
ŽKM08 RATOS PAKKOLO* 

• Pirktis naują ar vartotą automobili. 
• Pertaisyti savo namą. 
• Sumokėti gydytojo ar ligoninis bilai. 
• Sumokėti taksus ir Apdraudos mokės

it ut. 
• Daugeliui kitu reikalu. Patikima 

Bankininkyste 
Nuo 1882 m. 

Užeikit, pasimatyti to mumis 
Šiandien 

Mes Kalbame Lietuviukai 

THEDR0VERS BANK 
47th Street ir Ashland ftvenue - Chicago 

TeL: Y Arda 7-7000 
Nariai, Fnkral Dcpottt Inmraoce 0»poraUon 

: * ^ < 

tir 

<f 

'SlIS 

BILL K'S 
yr. A Mrs. Wm. Kareivai 

* » / < 

Savininkai 4644 

sSj36«s 
/ * *k*L&> 

v 

Jei mes 
patenkiname Šim
tus kitų asmenų, 
kodėl mes negalėtume 
patenkinti jūsų? Atvykite ir 
duokite progos mums jus įtikinti. 

ir 

LIQU0R STORE 
.HD TAP R00M 

. Paulina St. 
NEPAMIRŠKITE 

BILL K'S 
Dideli* pasirinkimą* 

Importuoti) 

^ 

* • / ^V*> ! * * Stf 

Jr - — 

kurie bendrai yra stambių su-
valstybintų jmonh, S a l i n i n k a i , I * , J B a i M g f * " * ^hm&f: 
savo nusistatymą žemės ūkio * £ * • ? , m a f 8

U
 a*™S"»W k o 1" 

chozininkų tebegyveno tose pa
čiose prieškarinėse gryčiose ir 
landynėse, tik dar labiau sukry
pusiuose ir sunykusiuose per 

imonių dydžio atžvilgiu yra re
vidavę, atsisakydami nuo jmo-
nių koncentracijos idėjos žemės 
ūkyje. 

Vertinant atskirų ūkio tipų e i , ? " l a i m l n 8 ° " gyvenimo metų. 
pliusus ir minusus, tenka imti Lietuvos kolchozai 
ne vieną kurį požiūrį (pvz. tech- Neturėkime iliuzijų ir dėl Lie-
nikos pritaikinimą), bet jų visą tuvos kolchozų. Kiek toli išlais-
kompleksą ir atsižvelgti ne vien vinimo momentas benusitestų, 
tiktai į ekonominius, bet taip; būkime tikri, kad iki to laiko 
pat į socialinius motyvus ir į | Lietuvos žemės ūkis jokių lai-
samdomo dar,bo problemą. Kai i mėjimų nesusilauks. Juk Sovie-
šitaip klausimo vertinimas pas- ' tų Sąjunga, iki augščiausio 
tatomas, tai tenka pripažinti, 
kad šiais laikais didžioji daugu
ma žemės ūkio ekonomistų, ben
drai ekonomistų, sociologų ir 
visuomenininkų pasisako^ už ū-
kininkų šeimos ūkius, kaipo da-

laipsnio eksploatuodama visus 
savo gyventojus, o ypač dar pa
vergtas tautas, milžinišką savo 
išteklių dalį aukoja, ir kol ji 
egzistuos, tol negalės neaukoti 
karo biudžetui bei sunkiajai ka-

A I S T O K R A U T U V E 
Midwest Store 

JONAS IR STEUA SANVAIČIAI, Savininkai 

PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ VAL
GIŲ. LIETUVIŠKI SŪRIAI. NE
SŪDYTAS SVIESTAS, KUMPIAI. 
DEŠROS IR KITI MAISTO PRO
DUKTAI. 

BŪRDEN'S PIENO PRODUKTAI 

KRAlfruV* ATDARA KASDIEN NtJO 7:00 v. ryto Iki 10:00 v.v. 
SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 7:00 v. ryto Iki 10:00 vai. vak. 

2515 West 69th Str. REpublic 7-9259 

^ 

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

J 

bartiniame istorijos tarpsnyje ro»pramonei. Ę&ant tokiai pade 
vieną iš labiausiai tinkamų že
mės valdymo formų. 

Kolektyvūs ūkiai 

Dėl stambių ūkių palikimo 

čiai ir galvojant apie išlaisvini
mo momentą, nieko geresnio 
netenka daleisti, kaip tiktai tą, 
kad Lietuvos žemės ūkį ir kol
chozines sodybas rasime nualin-

Lietuvoje, išeinant iš to moty- tas , iščiulptas ir žymiai blogės-

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

kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus ir jagL&! 12J l«į) Pagal Jūsų Užsakymą 

^ : 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 
Lietuvių Krautuve 

2310 VV. ROOSEVELT KO., Tel. SE 3-4711 
Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais lkl 9:80 
Atdara sekmadieniais nuo 11 lkl 4:80 vai. popiet 

—— 
y/ 

Kad rūpesčiai ateitimi būty 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

Taupykite Standard Federal 
Savings 8C Loan Association 
— saugiausioje taupymo 
įstaigoje. 

Turtas — $30,000,000.00 

Atsargos Fondas — $3,000.000.00 

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 

fstalgos valandos: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 4 vai. po pietų. 
Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos ryto iki 8 vai. vakaro. 

trečiadieniai* vtaal neatidaroma-

STANDARh N M l i A I , SAVIM.S 
ANO LOAN ASSOCIAT ION 

OF CHICAGO 
j f 4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32 

PHONC. Vlrginia 7 - U 4 1 
>f.mi4«ufwwfv« 

= 

SEGHETTI T R A V E L Kl lt EA11 
5*451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, II^L. TeL YArds 7-3278 ir 79 

KELIONES! 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
Parūpiname btlctus, viešbučius Ir sutvarkome visus su kelione surištus 
dalykus. Tl'KIMK IJl.Ti VU/ SKYRIŲ. Pildome afldevltus. Keliones 
planuokite Iš anksto kitiems metams. Anksčiau atsisakykite biletus kaip 
lėktuvais taip ir laivais, tai būsite tikri, kad tikrai gausiu- vietas. Pirk
dami biletus pa* mus nemokėsite brangiau ir išvengsite laiko sutruk
dymo, > nes nerciltes lankytis nei J goleilnkelio stoti ar aerodromą, nes 
visa tai atliksite vienoje vietoje — PAS MUS. 

• . . . . . , , . . . . , . . . , • • • i 

— 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAM! 
Mes kviečiame lietuviui pasidėti tavo taupomus pinigus \ Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcienaUal viena B 

smarkiausiai augančių taupymo įstaigų visoj Chjcagof. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti Iki $10,000.00 by an 
Agency of the United States Government. 

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagų patarnavimą. Ji ii anksto nepriiada, bet 
visada išmoka aukštą dividendą. 

MOSU TURTAS SIEKIA ARTI DEŠIMTIES MILIJONŲ DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South besteni Ave. Chicago Phone GRovehill 6-7575 

JOHN PAKEL, Preftident 

LIETUVIŠKA IŠTAIGA Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniai* ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryto visą dieną. SeStadieniais 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

I m •Hi.MiSMM.r m — '!>:':* . Tfr ••^•jt-O - t i . 
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DTENRAftTIS DRAUGAS. CHTCAOO. TTJJNOTP 
SeStadienis, spalio, 18, 1952 

Literatūros būrelio kieme 
' ' DANUTĖ BRAZYTĖ, Chicago, 111. 

B.ikMu Dradėti nuo Adomo moterų sukneles, spaudą, šu-

"»;«FH= S ES.VSS. J= 
viskas g ? l i m a - . , k a d , per visą gyvavimo laiką bū 

Turim pnpa*»t> f t t U , " • s a v o n u o t r a u k ą j 
„etuvia. ^ y ^ . ' Į g y i S "Ateities" žurnalą, išklausė vi-
žmonės visame pasaulyje. i paskaitų. Viena 
tas raštingumas " ™ £ ; į H ^ iymaus meni-
dai pas.re.skia. V o k f įjo • pa » m a _ „ ^ s k i r t u m a s 

vyzdžiui, raštingumas n U M 2oromskio", kar-
laiškų užjurln ^ * J ^ £ £ mus aplankė vienas kolega 

r n t i f X P a % i k i a g - " ^ ^ v a i k a i ) 

valsčiaus nj^»įff£ ^SffJStAjmį * " 
^ u . ^ k ekia aLomuot i džiu po ilgu -diskusijų šis rašy 
plunksnos tik lekia *pKm> k ė m u m a p a s a k ą ap.« 

timistas). Po to kažkas pasiūlė ^ K ^ T K ^ f c L r o ^ 
persiorganizuoti į skaitytojų mą Dabar net pro C.cero 
būrelį. 

Su pasididžiavimu turiu pri 
. . . . . . . __ _ J^i J n « / > w i i r i 

giau kelių eina... 
Jeigu jau iš mūsų globėjo rei-

Šekspyro pasaulėžiūra 
Mokslininkai H. Mutschmann 

ir K. Wentefsdorf pravedė nuo-
Su pasiaiaziavimu iuu« r*»;i T~"^~.— — ^- ^w v . . . dugnias studijas apie didžiojo 

sipažinti, kad mes atidarom vi- kalaujama kad jo vėją. greičiau pasaulėžiūrą; 
sai naują periodą lietuvių lite-' praplaukdintu debesis ir pąro- į i J ^ Sekapyras 
r a t u r o / Neatsirastų nei vieno dytų žva igžde ta . — »tatO" % % £ £ * 
būrelio nario, kuris pradėtų ko- mas re.kalav mas būti m o d e ^ 
pijuoti žemaitę arba rašyti žole- niais. Na,-gal ne visai ta.p mo-
fių enciklopediją. Pastarasis da- dėmia s, kaip obuolio aprašy-
lykas yra praktiškai neįmano- mas vienoje knygoje, bet vist.k 
mas nes nei vienas nežino tiek moderniais. Juk nepasakysi šm-
fohų pavadinimų, o senosios me išradimų amžiuje kad ark-
kaimo moterėlės dabar tapo di-.lys išs.gando automob l.o. Da-
Sumuotomis daktarėmis ir be bar automobdis, sus.t.kęs g * 
valdžios leidimo profesinių pa- vėje arki}, tikriausia, iš baimės 
I l a į ų neišTvinėja. Turbūt šoktų pirmam pasitaikiusiam 
neatsirastų iš mūsų tarpo nėi, stulpui ant kaklo. Arba rugia-
vUno k u r i drįstų perskelti ak- pjūtės idilija. Kokia logiška ne-
meTu p"ancūzai makaulę arba sąmonė! Dabar ūkininkas rytą 
S i namus ant smėlio. Kai išvažiavęs į lauką rugių kirst. 
S k i a i pasiilgsta smėlio ir vakare grįš pilną sunkvež.mi 
Taulės p a k a s t a ! važiuoja į duonos kepalų prisikrovęs, tik 
"Jūratę" praleisti porą savait- sėsk ir valgyk, 
galių. Nerasit pas mus nei sen- tfžtenka klaidžioti šunke 

Skardi sirena 
Bestudijuodami kaip garsas 

paverčiamas j karštį du Kalifor
nijos universiteto profesoriai 
pagamino sireną, kurios balsas 
taip smarkus, kaip dviejų tūk
stančių simfoninių orkestrų, 
griežiančių pačiame smagume. 

Kiekvienas nori pinigu, vienok pinigai neauga ant medžių 
Taigi ATIDARYK TAUPYMO SĄSKAITĄ ŠIANDIEN 
pas B R I G p I T O N savings ir taupyk reguliariskai 
ir pelningai. 3% normalus pelnas, išmokamas du 
kartu į metu». Indėliai yra apdrausti iki $10,000. 

Briįįhton Savings and Loan Ass'n 

•V . i ^ ~ = 

4071 Archer A ve. į vakarus nuo California A ve. 
CHAftLES ZEKAS, Sec'y 

OFISO VALANDOS: 
Plrmad., Antrad., Penktad. ir Scfit. 

9:00 ryte iki 4:80 -p. p. 

Trečiad. 9:00 ryte iki 12:00 v. d. 
Ketvirtad. 9:00 ryte iki 8:00 vak. 

plunksnos tik lekia < W ° m u ° " t o i a s pasekė mums pasaką apie timentalumo, kurio arkliuku , i a i s k u r i a i B k i a i džiojo visi 
daktarai, diplomuoti laicioumų , ~ » j - _ ^ ^ . ^ b ū t u m ė t : t a i p d a ž n a i m ė g s t a joti senes- p r i e ž m u s buvusieji, mes turi-
direktoriai, diplomuoti a u o ° K j ; i „ a W 1 ) m s e m ū g U kritiką, kaip ta j nieji. Net ir mūsų pirmininke | m o now»nkRmai savu šunkelių direktoriai, ^ P ^ ^ ^ j u o - ' p a k l a u s ė mūsų kritiką, kaip ta šiai, ^ b a r v .si dplomuoti juo P s k a . t a , , p a t i k o > š į a n 

dadarbiai, bet vistiek diplomuo 
ti. 

Tačiau aš kalbesiu apie lite 

• ~ — •••• • 

paskaita" patiko, jis ir šian 
dien jums pasakytų, kad ta 
buvo pati įdomiausia paskaita 

meji. I N « . n wmm .*-"••••-"-----j m e pakankamai savų šunkelių, 
nepasakytų, kad jos plaukus k f t d k i t ė d o m i s s e k

4
t u m e . ^ 

suvėlė švelnuciukas vėjais, ji d a b a r v i s o s m ū J d i e . 
tikriausiai pareikštų, kad vėjas 
kiauliškai prie jos prisikabino 
ir buvo būtinai vieną viršaus 
išmetęs, kai iš'gražiai suklosty 

S 0 P H I E t A R C U S 
18 \vcji-r. stottps -- iv. ngH iavo 

PIRMAD. jkJ PUNKTAI) 
K:i> (k* U::».<i »HI. rgte 

ftKfiTTAU.%t :f\0 Iki ».?(» vai. ryte 
iiiETuvrr.Ros VARARITAKOS 

I- tos pat si i ilk-- P . R M A D I E M O 
vakare mi't • tkt H vai. 

RADI0 PROGRAMA 
7 i / i ^<>. i t « M i v U ' i - . i . i . W l 

ri i tmmi 2* III. HUmlock 4.2418 

tų bangų padarė nevykusią šie 
no kupetą. Na, lengva ir vėjui 

ratūrą, nors diplomas taip pat' jo gyvenime 
yra literatūra, bet nevisai tos Bendrai paėmus, jaunųjų gra-
rūšies. Cia Amerikoj priviso fomanų veikla yra grynuose 
tiek daug rašytojų, kad nebeli-1 krikščionybės rėmuose, nes su-
fco net kam knygų skaityti. Bet i sirinkimai vyksta išimtinai TT. mmw^m. 
kaltinti reikėtų blogus^ laikus,! Jėzuitų patalpose, o kampe vi-1 t>uvo nuklysti truputį, kada ant 
nes mes už viską pripratę laikus jsuomet sėdi vienas iš pačių Tė- j kiekvienos kryžkelės po keturias 
kaltinti. Toks jau dabar amžius, I vų. Gal dėl to, kad globėjas mus | smukles stovi, ne taip kaip ka-
kada proza keliasi į vienkiemius, blogais keĮiais nenuvestų, b e t ^ ^ 
o rašytojai \ didmiesčius, gi čia greičiausiais del to, kad mes glo-' ' " J 

atsidūrę paklysta kaip Jankaus'bėją neišvestume iš kelio... | v l e n 9 5 ^ ^ k e h s , o prie to vies-
paukščiai, kuria draugijas, re-1 Reikia prisipažinti, kad ir ši-
mia Baltosios Meškos kultūrinę toje partijoje kartais kyla ne- — -

Idb-innrhimu. o tai ypač pasireiš-

dabar visos mūsų saulėtos die 
nos bus permatomos, kaip nailo 
no bliuzelės, o visos apsiniauku
sios kaip pirmadienio rytas, va
karą su Baltąja Meška pralei
dus. Kas žino, gal vieną dieną 
ir mes tapsime tikrais, diplo
muotais grafomanais. 

Mes tuisuriie viry Urmų. siuvama* I 
maginas. KielM-naH darbari garan ' 
tuotaH. Iftnuoinojamoa mašinos Me» 
pertaisysime t elektrinę jūsų koji
ne maftina. Frr»ftyklte mūsij nemo
kamai Jums ^pskuic'.uoti. Didžiausia? 
pasirinkimas vtgtf.t-i Ril«Hff mašinų 

S1NOER SEU1NG 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI! 
Mes kviečiame aplankyti mūšy prekyba 

ir palyginti mūsų prekių kokybę ir kainas, 
kad ir su "didžiųjų", ištisus metus besitę
siančių išpardadvimų kainomis. Per trumpą 
laiką ištisa eile mūsų klientų įsitikino, kad 
mūsų prekes augštos rūsiesf be užprasymo 
žemomis kabiomis. 

MACHINE co. 
4222y2 Archer Ave. s* 

Jr 

įstaigą. . iaunieiijkia, kai mūsų globėjas, į ž eng i 
Nereiškia ^ ^ j j ^ j į J kambarį, prataria: turime apsileisti seniams, M u . . . . 

tai, prieš porą *:etų susirinkę 
nutarėme steigti būrelį, jaunų ir ™e. 

Na, vaikai, dabar pradėsi-

nediplomuotų grafomanų būre
lį Dalinai dėl to, kad mūsų glo
bėjas Aloyzas Baronas turėti, 
kuo pasigirti siaurame draugų 

"Vaikai" tuoj ima braškinti 
literatūriškai saldaininius po
pierėlius, kurį laiką visur vieš
patauja tyla, be^ atidžiau pasi-

kuo pasigirti kiaurame draugų H — - - ū s p a s tebėtumėt , kad 
ratelyje, dalinai del bt_n*0 ^ * [ * £ & * m uWm» 
žmonijos gero. Kas pagaliau sto
vėtų tarpdury ir paimmetų bi-
letus per literatūros vakprus, 
jeigu tokio būrelio nebūtų*. Oia, 
žinoma, persidirbti netenka, nes 
paprastai būna daugiau būrelio 

kampe, amazonišką pozą užėmu 
si, būrelio pirmininkė murma: 

—Vaikai, hm— Aš ir pražil
siu, o jam vis vaikai... 

— Taigi, į paskutinius tris 
susirinkimus aš ir mamą vadžio paprastai būna daugiau bureno i ****>** — 

narių negu publikos. Tačiau mes į tis nustojau, bet vistiek vaiku 
turime ir kitą tikslą, ten už du- vadina, — pareiškia kita kolegė, 
rų stipinėdami. Sakoma, kad —, Na, nesusipratėlių visur pasi-
nusižeminusieji bus paaugštin-»taikė' ti taigi geriau pradėti nuo du-

Būrelis turėjo septynis oficia-
gi geriau pradėt, nuo au-, 8 U 3 i r i n k i m u 8 , 0 neoficialių-" 

r ų , o kas žino gal ™ n * * « " * i j ų s k a ič ius sunku ir prisiminti... 
diplomuotų rašytojų draugijos, J t . . . ,«_. . , . . . . 

. . : „ . . . . . i « i r : 

Ž I Ū R Ė K I T E 
Kas Yra Mūsų Pilkėjai! 
Geriausi Žmones, kaip, 
eiliniai taip ir profe
sionalai iš arti ir toli 
lanko 

METRIkoj 
F A R M FOOD CO. | 

KRAUTUVĘ 

PELĖDA beldžiasi į jūsų duris 
. . . . . _ t t _ 1 . . . . I . . , ! . . ' I T < l l u L l > < A l l I l l S 

^ 

su priodu TCvlSkCs Aidas 8 pi. 
' \f ir ap-

Tik kQ lftSjo 8 Nr. l»clfdos 28 pi., „^ „ 
Juose telpa vlrft 30 paveikshj. IliuHtrk'clJų. fturžų. Daug Juok., 
rašomos mitaų dienų aktualijos 1S politinio ir kultūrinio gyvenimo 
Kaina 0.50 dol. 

< TIK K A lSfi.IO: 
Andersono Paunkos, 210 pi., gausiai iliustruota, kaina 2.oo dol 
llanfn- 1'a.sakos, antra dalis, gausiai iliustruota, kaina 1.25 dol. 

. \ M i M - l \ l I s l l I M \ 
Ilauro h U N O I , pirma dalis, (Karavanas) gausiai iliustruota. 

kaina L.60 dol. , 
A. Vllaiuis, y.iinairiu Žrmojo, kelionių aprašymai, 132 pi., kaina 

1.50 dol. 
1'olFdOH 1052-1958 metu komplektai, kaina 5.00 dol. 
Įtaigiame spausdinti Pel&foa .kalt'iidorlu 105» metams. Daug 

feljetonų, Juokų. Priedo Karalienes IMiehaldos Pnvnašystis' Ir nan-
jausias sapnininkas su Pelėdos komentarais. Kaina 1.20 dol. 

Visi kurio užsisakys šLų knygų bent už 3.00 dol., Pelėda iki šių 
metų galo gaus dovanai. Adresuokite: 
I* i : i , . . l > A U13S S?>. llaltetL-d Sit. Chlciigo 8, UI. ,, 

galva pastebės mus ir pratars: 
—Jeigu aš jūsų neišmokysiu 

„ va pasteDes num •« |#««>v~— 
—Na, užteks jums ten d u r ų ' ^ y ^ - t a i n o r s skaityti pra 

gembes brūžinti, prieteliai Įmoksite, — viena proga pasakė 
slinkitės augščiau...Tūkstantis | mūsų globėjas (mat, žmogus op-
dolerių, kad ir menkas pinigas 
šiais laikais, bet vis geriau kaip 
nieko. 

Mūsų būrelio narius galima ! 

būtų suskirstyti j du priešingus 
skyrius; tie, kurie rašo, ir tie, 
Jkurie klauso. Pastariesiems gar
bė, kad taip ilgai išsilaikėme, 
nes parašyti tai dar pusė bė
dos, bet parašytų išklausyti tai 
jau nuopelnas! 

Bet tie, kurie rašo, apima vi
sus literatūros žanrus. Turim 
vieną kritiku, kuris puikiai nu
simano apie paskutinės mados 

1804 V/est 47th Str. 
Arti Wood Str. 

VYKIAUSIA LIETUVIŠKŲ 
VALGIŲ BCSTINft 

\ 
i 

. n M M i I K LIETUVIŠKA IŠTAIGA SOUTH si l»i .M 
KUKI PATARNAUJA VISOKIU UC&IU AI'DltAi l»< >KI;! 

Me^ atatovaujairub atsauomiiiga> aislraudos kompanijas. UHIOI kiekvie
nas mūsų klij iutas visados apsaugotas, Jei kam Jvyksta kokia nelalmS. 

FIRE—AUTOMOB1LE—UABIL1T1ES—PKEVENTION 
IR ACCIDEjNTS. 

«S22 SOUTH \VESTKKN AVE. Telef. PRo«|»ect 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje L. = cv 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRACSTYMUS 
ir {vairių daikte pervežimu^ 

Taip pat pcrsluuoiamo J užsion) 
pakl" e.iua ,vaiia\i.s maisto. 

Kreiptis: 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. P*r.abe 6-3245 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
TeL VVAlbrook 5-9209 

TABO BALČIŪNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

2156 W. 23rd S t ; Y A. 7-0841 
Laikrodžiai elektrpniSkai patlkrlr.a 
nil Ir atnatijioatni. Atpt<W)i)ėa NtaorH 

j Čikagos litrtiivių kolonijose. Darbr 
1 <-ai.: f>-̂  vai. vak. šeštadieniais nw 

!• . f»0 

r̂ = 

Išpardavimas su 20% Nuolaida j 
Tiktai ribotam laikui 

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

P i rmad . i r Ketv i r tad . a t d a r a iki 9:30 vai. vaka ro 

Suutlmest taiture Company 
8200 South Wtstern Ave.f priešais Sear's krautuvę 

LeitKvos ifimokSjlmo s^lyflros tiesioginiai be Jokios kredito {stalgos 

Leiskite mums patarnauti Jums vieną kartą ir Jūs 
liksite mūsų muflutiniais klientais. 

PAVYZDŽIAI: , v 

5 dalių chromo virtuviniai stalai, Formica viršus . . $49-5^ 
Porcelano Gas Range (virimui krosnys)' . . . . r . . . | M 5 J 
šildymui krosnys, 4—5 kambariams (alyva ar gazu) $09(W 
Rašomieji stalai, YValnut ar Mahogany ^ 3 0 ° ° 
Knygoms spintos su stiklo durimis $ 2 9 - ^ 
Šaldytuvai, Refrigeratoriai, Westinghouse 

6 kubiškų pėdų $199-00 
Kilimai, grynų vilnų, žymiausių Amerikos fabrikų $ 6 9 - ^ 
3 dalių miegamojo kamb. moderniški baldai, šviesios, 

Walnut arba Mahogany spalvos $ 139-00 
2 dalių svečių kambario, Nylon Frize, 

minkšti baldai $139-00 
Ant grindų pastatomos lempos $ j g.00 

Neleiskite sunkiai uždirbto dolerio veltui, pirkite tik 
įsitikinę perkamo daikto kokybe už realią vertę. Mes ne
prekiaujame menkaverčiais ar su brokų baldais, kad pirma 
pripildyti savo sandelius, o veflau skelbti "pigiuosius" išpar
davimus ir mažiau nusimanančiam pirkėjui įkišti bevertį 
daiktą — aukšta kaina. 

Teisingas patarnavimas ir be užprasymo kainos — 
mūsų įmones tikslas ir obalsis. 

PREKIAVIMO LAIKAS: 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ryto iki 9:30 vak. 
Kitomis dienomis 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 

Sekmadieniais 11 vai. ryto iki 5 vakaro. 

FURNITURE CENTER, INC. 
ĮMONES VEDĖJAS JUST. LIEPONIS 

3222-24-26 SO. HALSTED ST. 
Telei. VICTORY 2-422C 

i — i -m- rrrr. 

STATYBAI IR NAMV 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIU Ri:*l V 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASTS UTW1NAS, Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

Tul. VlcU>ry 2-1278 
APKAINAVIM* UI l'KKKIŲ IMU 

STATYMĄ TKIKIAM1-; 
NKMOKAMAI 

• BAHTINft ATIDARYTA kasdi.-n i\w 
K vai. iv t<> iki 6 vai. vakaro ir 
Šeštadieniais iki '.i vai. vakaro K 

Taupykite per Paštą 
Užtikrinki Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Diyidentai kas puse* metų! Daug patar
navimų įskaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas — 

Ugi išsimokė j imai. 0 

CITIZEN'S FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1542 Halsted Street Chicago Heights. Illinois 

K1KKVIKNO PKNKTADIKNK) VAKAH.^ 
K E P T A Ž U V I S 25c 

Susitikil«> druiifruH Ir prulolsklto fri i i ft l l a i k ą 

HOLLYWOOD INN, ,3980 Haas Ave., Lyohs 
2 iilokul j vakarus nuo HurhMii 

Jtidy W»»is, Prop. LYOMH 3-9H3« 

PERTAISOME 
Šaukite šiandien 

PATAISOME 
Specialios rudenio nuolaidos 

^ 

• » I I • I — — ^ — — — • • !•! • ' • I • • • — — • — — ' II • • I • I • • • ! •>! • W * » ^ I 

• Klišiuose butus • Palėpe** butus • Veran
da.* • Prijungimu* • Apmušimu* • Stogu*. 
I>.u himnku>. Mnt/iMK'}- Finimsuojamc \ i ska •-

' - Neiolkia fmok^tt — IniKvi t-UI-
u:«iU«\Uni»il. 

HOMK INDISTRIKS, INC 
3956 N. Asiiland Ave. ^BUckinghBm 1-8131 
Nemokami apskaičiavimai, šaukite šiandien. I 

3 = 

• 
• 

• 
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Amerikiečių literatūra Rusijoje 
Keturiasdešimta milionų versijų knygų 

\ 
JUOZAS PRUNSKIS 

tik jį dabar bolševikai stengia
si panaudoti savo propagandai 
— kai jie kalba apie negrų pa
dėtį JAV-se. 

Simbolinė Poe poezija 
Konstantinas Balmontas, iš

vertęs Edger Allan Poe poeziją, 
pavadino tą amerikietį pirmuo-; 

T 

Mes lietuviai gal r«»vome per trumpu aprašymu jo gyvenimo 
mažai tepastebėję vieną įdomų ir jo darbų". Rusų intelektualus 
leidinį — "In Anger and Pity". daugiausiai interesavo ameri-|ju devyniolikto šimtmečio sim-
Šį veikalą parašė amerikietis kiečių laisvės idėjos, ką liudija1 belistu, ji augštindamas žo-
korespondentas Robertas Magi-j ir N. Novikovo prierašas (1784 džiais: "mano garbinamas dai-
doff. Jis Rusijoje išbuvo 12 me-'m.) prie pirmosios rusų kalba nįUS) augščiau iškilęs už kitus 
tų, iš kurių net septynerius bu- išleistos VVashingtono biografi- amžinuosius trubadūrus".' Kitas 
vo radijo NBC pranešėjas. Pas- jos: rusas — B. Briusov rašytoją 
tabus laikraštininkas gyvu sti- i — Roma turėjo Kamilą, Grai- p0e pavadino Dostojevskio 
liumi aprašo kasdienį Rusijos kija — Leonidą, švedai — Gus- pirmtaku ir mokytoju subtylia-
gyvenimą, sutfktus žmones, su tavą, Anglija — Rueselį ir Syd- m e psichologijos lauke. Būdin-
juo dirbusius rusus ir ruses. ney. Tačiau tie garbingieji he- g a s ir L. Andrejevo atsiliepi-

\. M x. rojai neprilygsta VVashingto- m a g apie Poe, kad tai yra "di-
Išversta arti tūkstančio | n u i . j i s į k ū r ė respubliką, kuri, džiausiąs pamišėlis, kurs taipgi 

J veikalų b e a b e j 0 > bus prieglauda lais- y r a logtekiausias mintytojas". 
Jdomu/ttyrius tame veikale vei kurią iš Europos ištrėmė Whitrmno itaka 

- a p i e amerikiečių literatūrą prabanga ir supuvimas. - Whttmano įtaka 
SSSR-je. Nuo revoliucijos laH Beletristika T i k Walt Whttman, kitas a-
kų, nuo 1917 m., Rusijoje buvo R u s u s d o m i n o afrikiečių be. m e r l k i e j f poetas savo populia-
išversta 201 amerikiečio auto- ietristiKa, ir jau devyniolikto ^ ^ Rusijoje konkuruoja su 
naus ir poeto parašytų arti tuk- šimtmečio pirmame trečdalyje 
stančio knygų ir jų pasklido po j i e įšsįVertė kaikuriuos Irvingo 
Rusiją apie 40,000,000 egzem- Dei Coopcrio veikalus. Cooperio .. . . 
pliorių. Daugiausiai paplitęs «Snlpas" buvo išleistas Maskvo- Jurininko slapta gavęs uždraus^ 
Jack London, kurio išėjo 567 j e 1 8 2 5 m e t a i s . g i e p i r m į ej i ver- * P l a t i n t l . ^ ^ f ™ kny,g

x
ą' 

laidos, su 10,367,000 egzemplio- t i m a i d a r b u v o d a r o m i i š p r a n . taip ja susižavėjo, kad pasakė: 
rių. Po to seka Mark Twain su c ū z ų v e r t i m ų < P l a č i a i R u s i j o j e

 T a d a a š supratau, kad mano 
3,000,000 egzempliorių, Upton b u v o ska i tomas "Paskutinis &™1 i m o „ *įį** *» ,f rfintl 

Sinclair su 2,889,000 egzem- Mohikanas" Net M. Gorkis kar- l v n i t m a n ą • Caro policija kon-
pliorių, Ernest Thompson Seton t ą y r a pastebėjęs- f įskavo >jo vertimus, o minėtam 
- 2,011,000 egzempliorių ir O. | _ c i o r a g t a i R u s i j o j e JU vertėjui net uždraudė pas-
Henry - 1,403,000. Prie tų b u v o ^ ^ a u k l ė u į į baitas, be kitų miestų, ir Vii-
"milionierių" klasės reikia pri- £ ^. £' . d niuje. VVhitmanas turėjęs net 
skaityti ir Bret Harte, kurio „ ^ u n ^ v ^ k S U - "Zl™ C ^ V l Z f f i ^ 
knygų Rusijoje paplito netoli **miŽn&i rZų jaunuomenės y- P ° e t a m S " k a l p M a 3 a k o v 8 k l u l -
miliono: 969,000 egzempliorių. r a p^gj^į^ Stowe "Dėdės To- TuoJ P° revoliucijos Whitma-

Tuos skaičius, kaip liudija m o trobelė'% n o "Pioneers! O Pioneers" buvo 
Magidoff, jau 1945 m. paskelbė T a g v ejka ia s DUV0 įkvėpimas atspausdinta dešimtimis tūks-
(Sovietų) Rašytojų Sąjungos r u s a m g i (OVOje prįe§ baudžiavą. t a n č i t* i r dalinama kariams bei 
užsienio sekcijos sekretorius p a t g L T0ist0jus kalbėjo jis civiliams. Jo "fiurope" buvo pri-
Michail Apletin. Nuo to laiko nor£tų parašyti rusišką Dėdės taikyta scenai ir pastatyta Pro-
šie skaičiai bus paaugę, tik jau T o m o trobelę Sis veikalas ir po l e t a r u . Kultūros Rūmuose, 
toli gražu ne tokiu tempu, nes r e v o l i u c i j o s susįiaukė 14 laidų, (Nukelta į 6 puU 
dabar Rusijoje varoma griežta 

Poe. Jb vertimai tepradėjo pa* 
sirodyti tik šio šimtmečio pra
džioje. Poetas K. I. Oukovski, Iš 

priešamerikietiška J.kcija. 
Truputis vardų 

Kiti amerikiečių autoriai, ku
rių veikalai yra paplitę Rusijo
je, yra šie: Th. Dreiser, E. He- j 
mingway, J. Steinbeck, J. F. į 
Cooper, W. Irving, S. Lewis, E. 
Bellamy, H. W. Longfellow (jo 
"Song of Hiavatha" išvertė No
belio premijos laureatas I. Bu-
nin, išleista 123,835 egzemplio
riai), P. Buck, E. Caldvvell, H. 
B. Stowe, C. Bercovici, E. A. 
Poe, J. Conroy, W. VVhitman, J. 
Dos Passos, L. Hughes, M. Gold, 
W. Frank, I. S. Cobb, E. O'Neili 
(išleista 25,000 egzemplioriai 
knygos, kurioje sudėtos septy
nios jo dramos), B. Hecht, E. 
Ferber, R. $each, R. Lardner, 
Cl. McKay, B. Tarkingten, M. 
Bodenheim, Z. Gale, L. Blom-
field, H. Kemp, N. Ashs. Vardai 
čia surašyti pagal pirmenybę: 
kurių verstųjų knygų daugiau 
paplitę Rusijoje. ' 

Carų laikotarpy 
Amerikiečių literatūra Rusi

joje — ne revoliucijos atneštinė 
naujiena. Nors nėia pilnų sta
tistinių duomenų iš caristinių 
laikų, bet jau daugiau kaip 
prieš šimtą metų Rusijoje pra-1 j 
dėjo rastis pirmieji amerikiečių1 

veikalų vertimai. Sukurti lais
vės kovų ir demokratinio gyve
nimo nuotaikose jie tas idėjas 
skleidė ir Romanovų valdoma
me krašte. Vienas iš pirmųjų 
žymesnių vertėjų buvo caro 
Aleksandro II auklėtojas Vasi
lijus Žukovskis, poetas. Kaiku-
rie literatūros kritikai jo išvers
tą Gray'o "Elegiją" laiko mo
derniosios rusų poezijos pra
džia. 

Tarp žymiųjų vertėjų, kurie 
amerikiečių kūrybą pertiekė ru
sams, yra ir tokie stambūs var
dai ke.i;> Puškinas, Lermonto
vas, Faimontas, Briusovas, Bu-
ninas, Pasternakas. 

Franklinas ir Washingtonas 
Bene pirmasis amerikiečių 

autorius, išverstas | rusų kalbą, 
buvo Benjaminas Franklinas, 
kurio "Vargšo Ričartlt almana
chas" buvo išspausdintas Peter
burge 1784 metais, o po dešim
ties metų Maskvoje išėjo "Iš
traukos iš Franklino užrašų su 1 1^ 

^ 

T0WN OF LAKE UTILITIES 
Yra vieta, kur lietuviai apsirūpina baldais, 
namų reikmenimis, televizija ir radio ge

riausiomis išsimokejimo sąlygomis! 

Enįoy a houseful of heat with so littte f u e l -
Furnace volume heat for the price of O heater 

MONEY BACK GUARANTEE! 

for p/qpf - rriake the Siegl ' ' MATCH-tlST a? / o u r d e a l e r -
See thė B1G 4 p.afenfed INVINTJONS and plūs features! 
>- TSOMt'Af MOOR HSAT 1-CAJ»BON-FRH B!'RN{«S S PORCUAIN tNAMft HNISH 

.2~IW.Ū įL)-ON*H£AlMAKER 4 SliGt fR MAfIf. ORAU {, CAS1 IRON rONSTRUC'ION 

Vladas Kiash 
K. of C. (Kolum
bo Vyčių) narya 

4-to laipsnio 

T0WN OF LAKE 
UTILITIES 

1800-02 WPSI 47lh Street 
(kampas Wood Str.) 

T e l . - LAfayette -3-7771 
J 

ĄL GET the U. S. Royal Mostels exc/u$/ve Royaltex Tread—stop 
* . sMy on slippery streets where tires newr held before! 

AL O W I I the revohtionary winter-skid-protecting power of its more 
than 3,000 gripping edges! 

A / LOOK ahead to years of this super-safety, completely renevvab/e 
* * to give you up to twice as many safe miles! 

NOW! for Your Present tires! 
N u n • ^WI

 We ore a U o w i „ g 

V. S. ROYAt OE WXE 

•,ntf t r.$afe U. S. Royals. 
L .„„hflse of neW/winter-*w _ v t lllM on the P»r<fTfR

so. °J. s. ROYAI A.R *IDE' 
O. S. ROYAL MASTER 

plos generous ollowan«es for your present tube* 

1400 SOUTH 
co. 
WEbster 9-2122 

s8 
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PAS ISPANU KINO TOMS 
K. PATALAVIČIUS, Ispanija 

Radau progą užkalbinti ispa* / būtinai kam panaudoti susida-

nėi nerūpi, kaip tik kino ir tea ' T e a t r i n ė s n a u j i e n o s 
= 

nų populiarų kino artistą ir pla 
čiai išgarsėjusį tautinio Aiva-
rez Quintero teatro vedSją, ak
torių Joge Nieto. — 

Keliuose filmuose esate 
vaidinę, ir kuris Jums iš viso 
geriausiai patiko? — 

— Esu vaidinęs su viršum 
septyniasdešimtyje filmų, ir ku 
ri mane giliai paveikė ir iki 
ašarų sujaudino, — tai — "Fa 
timos Dievo Motina", — nors, 
tiesą pasakius, aš joje pasiro
džiau labai mažai, bet užtat 
mano role buvo viena iš sun
kiausių. — 

— Kokius vaidmenis dau
giausiai mėgstate? — 

— Visus tuos, kuriuos paro
doma kas nors kilnaus ir did-
vyriško: ypač militarinės ir pat 
riotin'ės roles. — 

rantį. laUvą laiką, kitaip gali
ma tinginiu tapti, — nusišyp
sojo. — 

— Ar Ispanijos religiniai fil 
mai gali apmokėti išlaidas? 

— - 'Aišku. Štai keli pavyz
džiai: "Monsieur Vincent", 
"Bernadetos Giesmė", "Bala-
rasa", o gal iš visų šitų labiau
siai "Fatimos Dievo Motina"— 
bendrovei davė gerų įplaukų: 
uždirbo net kelis milionus pe-
zetų gryno pelno. — 

— Kodėl daugiau tokių fil
mų negaminate? — 

— Greitosiomis nesugebu 
jums atsakyti į šį klausimą 

tro Hpaktakliai ? 
— Mano nuomone, jeigu jau

nimas gerai pildo savo parei
gas per savaitę moksle, ar 
darbe — nieko blogo nematau, 
kad jis sekmadienį nueitų pa
sižiūrėti vieno kito padoraus 
filmo, ar teatro vaidinimo. Aiš 
ku, kad šis laišvalaikisy turėtų 
būti išsiblaškymo ir poilsio lai
kas, o ne kad išmoktų, ir pd to 
imituotų visokiausias tragedi
jas ir kitas nesąmones, kurios 
netrunka paveikti blogąja pras 
me jaunas širdis ir sielas. Ki
no paveiktas jaunuolis, ar jau 
nuolė, neturėtų saVyje užsida
ryti, ar, dar blogiau, su savo : 

vienmečiais draugais išrišti net' 
ir opiausius ir pavojingiausius j 
šia tema klausimus, bet privalo 
atverti savo paslaptis tėvams, , 

Iš įdomesniųjų naujų dramos 
veikalų New Yorko rudens se
zone pažymėtini: "Pikviko už
rašai" pagal Dickenso romaną; 
Bernard Shaw vėlyva drama 
"Milionierė"; muzikinė komedi
ja pagal, "Ilijadą" ir "Odisėją". 

Dvi retai # matomos moder
nios operos bus statomos City 
Center operoje: Bartoko "Mė
lynbarzdžio pilis" ir Ravelio 
"Ispaniška valanda". 

Pirmą kartą is l ori joje Bali 
salo3 šokėjai išvyksta gastro
liuoti užsienin. 

• • - - » » - - - » » • » » • » . . - - - - - - DfcMESIO savininkai! Saukite mus i 
" U V A M O S M A f t I N O S Handletl dėl Šildymo ir kanalizacijos Į 

darbų. Ar jūs turite* kokių rūpesčiu, api> , 
JŪSŲ Kazinj katilą? Tuomet šaukite F . . 
and F. Plumbing and Hcating Service' 
Pertaisome ir naujus dirbame. 

BErkshire 7-3374 

R A f i O M . M A s I N f i L R S 
Raunamo*: geriausiomis sąlygomis. 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-104.1 _ 

Perka, taiso, elektrifikuoju t 
— — O — — — — — • « — • — — — «... — . . — — — — — — — • | 

PITCH DEAN f'ONV ."..KSCRNT 
HOMF 

Vieta Baneliams ir lovoj gulintiems 
ligoniam*. Aptarnauja registruota 
slaugfi ir gydytojos. Maloni apl inka 

11410 S. I'orestvllle Avė. 
Tel. COmmodore 4-9168 

Chinchillas! Chinchillas! 
Aukštos rūšies veisles! 

Patinukai ir pateles 
T'.'.'.ral pelningas biznis nuo pat 

DfiMKSlO. savininkai: Vldoim de 
koravlinuH, IA lauko daftymas; spr 
olalizuoJanifH komet-cInlalH Ir Indust- pirmojo mrto. AuRinkitt' JUOH JUHŲ 
į'iullniiils paHtdtaiH. škulius aptarnu- natnuoao. BKamblhkTts arba rašykite >. 
vlmas; pilnai updraunta; nemokami sunltarlmiil. privatus asmuo. S. Olds, Į 
apskaičiavimai. Saukite: W. Pecover, IK>7 Hhermer Koad., Glenvlew, Jll. 
Villa Park 7127 (mos užmokame už Tai. CJlenvbnv 4-184-. 
telef.) 

. • DftMESfO, televizijos navininkai! 
tačiau manau, jog kas kart ir jeigu tik $e gerai nusimano , M - i putl~l80im. ir aptarnaujame visu 
stengiamasi vis tolyn žengti šia ir verti sūnaus ar dukters mo prasme. Aš pats šiomis dieno
mis užbaigiau filmą; — Sor Int-
repida, — ir greitu laiku pra-

Žinau, — kalbėjau toliau, dėsiu La Guerra de Dios 
— kad iš kino artisto tapote 
teatro vaidintoju. Kokiais su 
metimais tai padarėte? — 

— Man labai patinka arti
miau sueiti į kontaktą su žmo
nėmis, su publika; o kino ai* 
tistui tas neatsiekiama* Be t(, 
tarp vieno ir kito filno, turiv 

• „ ^ - - — • mi • • • • • m i — I I . , i . i i . I I — . . n • , ! 

AmerikiečiM literatūra 
Rusijoje 

ralinio pasitikėjimo. ( Mokytojai, 
o ypač dvasios vadai turi būti
nai būt' pasiruošę šičia visus 
jų moralines pagalbos šauks-

(Atkelta iš 5 pusi.) 
Mark Twain ir Jack London | reikalinga vengti perdaug viso-
Bene daugiausiai paplitę vis-jkių "stebuklų" bei sentimenta-

dėlto beletristų M. Twaino ir J.: lįzmo. Veiksmas turi būti gy-
Londono kūriniai. Jų veikalus i v a s i r d i n a m i š k a s > 0 n e MtM 

(Dievo kova). Pirmutinėje vai- mus laiku suprasti ir pagel-
dinu bedievio vaidmenį, o kitoj beti! — ą / 
tai vieno tikėjimą praradusio 
angliakasio; abu atsiverčia. —• 

— Ar kiną laikote tinkamu 
modernaus apaštalavimo Įran
kiu? -r-

— J&inoma. Pvz. apie — Fati-
mos Dievo Motiną — puikiai at 
silepe pati augščiausia Bažny
čios hierarchija. Pastebėtina, 
jog religinio turinio filmuose 

galima rasti pas rusų politikus, 
artistus, mokslininkus, kaimų 
ir dirbtuvių bibliotekose. M 

ar net sustingęs ir klaikus. — 
— Moraliniu atžvilgiu kaip 

Twaino vertimus leido ne t i k a t r o d o kpamjoa spektakliai? 
valstybinė leidykla, bet ir ar-1 ~ Nesiginu, tęsė artistas 
mija bei laivynas. Jack London | J o s ė N i e t o» ~ kaikurie teatro 
savo populiarumu Rusijoje pra- ,ir ki™> veikalai reikėtų šiek 
lenkia net Victor Hugo. Net įtiek sudorinti, bet vaidintojų 
pats Leninas kai ligoje laukė l moralė — gera. Daug jie savo 
mirties, prašė, kad jo žmona uždarbio aukoja labdaros tiks-
Nadežda Krupskaja jam skai
tytų J. Londono istorijas. Jos 
buvo populiarios ir šio karo me
tu, susilaukusios net sekimų, 
kaip ta V. Kožnikovo "Kovas— 
balandis-", parašyta J. Londono 
stiliumi, apie karininką ir radijo 
operatorę, kurie parašiutais bu
vo numesti į priešo užnugarį. 

Džiunglės 
Trečias iš populiariųjų bele

tristų — Upton Sinclair, kurio 
"Džiunglių" išvertimą skatino 
pats L. Tolstojus kai tik jos pa
sirodė. Po revoliucijos tas au
torius pasidarė dar populiares
nis. Per 5 metus jo raštų rinki
nio išėjo 7 laidos. 

Vienas iš geresniųjų rusų 
vertėjų Ivan Kaškin paruošė 
knygą apie Hemingway, tačiau 
Magidoff abejojo ar ji galėtų 
pasirpdyti dabartinėj amerikie
čiams nepalankioje atmosfero-
je. 

Literatūros įtaka ir SSSR 
propaganda 

Nenorėtume tvirtinti, kad čia 
suminėtieji autoriai yra ameri
kiečių patys geriausi. Jei dau
gelis iš jų išversti j rusų .kalbą 
dėl savo augštos kūrybinės ver
tės, tai buvo ir tokių, ypač iš 
tarpo verstųjų po revoliucijos, 
kurie pasirinkti dėl naujiems 
Rusijos šeimininkams artimes
nių idėjų ir nuotaikų. 

Visdėlto, amerikiečių autorių 
kūryba rusuose laimėjo nemaža 
prielankumo šiam kraštui ir da
bar tie autoriai pasilieka viena 
iš nedaugelio priemonių, kurios, 
nors iš dalies, balansuoja piktą 
sovietine propagandą prieš a-
merikiečius. *' 

lams. — 
— Kokį patarimą duotumė

te mūsų laikų jaunimui, ku
riam, rodos, daugiau niekas 

RADIONCLUB 
RESTAURANT 

and COCKTAIL LOUNGE 
Dabar po naujos vadovybe 

THE EVERGREEN KAIMO 
CLUB, Inc. 

Paduodamas geriausias maistas 
ir gėrimai sulig jūsų skoniu 
Route 14 Ir Quintons Road 

(SiaurSj nuo Palatine) 
Atdara kasdien išskyrus pirmad. 5 vai. 

Sekmadieniais 1 vai. po pietM 

• Užsisakykite baldus 
tiesiai 18 lietuviu dirbtuves 

Paa mus galite nusipirkti {vairių rfl 
Mų baldus, aamu reikmenų*: saldy 
<|Ų baldus, namu reikmenis: Balione 
<etub, miegamųjų setui* ir kitus bal 
dus. 

ARCHER AVENUE 
M1RN1TURE CO-

Snv .'TTOZAS KAZTKAIT'U 
4140 Archer Aveniu 

Tel. LAfayette 3-351* 

lAuirbysoių Ir modelių aparatus. Oe 
riaustas įrengimas Ir dalys. Darbas 
garantuojamas ir atl iekamas "elee-
tronie." Inžinierių! 

J & V T. V. 8KRVICR 
'6909 Columbla A ve., Hanunond, ln<l.r 

Russell 2159 
• i ... _ j , i - i J 

Dėmesio moterys. Neleiskite jftsų veidui 
pasakyti metus. ELVA HAAS - FACIAL 
STUDIO Specialczuojasi į paprastą ir 
elektrilką veidu masažą. REP. BONNIE 
BELL COSMETIGS. 119 Madison, 
VVaukegan, 111. — 2-tras aukštas. 

O N 2-7462 

, ASTO-SOLUTION 
Naujausias, moksliškas "fungaclde" 

nuo kojų taautlmo, "rlngworm*\ ek-
l e m o s ir nxio kitų odos ligų viršu
tinių organų. Garantuota arba pini
gai „gražinami. Parduodama VIHUOBO 
Drug Stores arba siųskite užsakymus 
tuojau $1.00. 

Asto Drug Products 
821 lOastsvood Avo. 
Chleago, Illinois 

Enelosed please find $ for 
orderi of Asto-Solutlon. 

SALLIE CRAVVFORD STUDIOS 
Chicago, 410 S. Michigan Avenue 

Telef. VVEbster 9-2584 
taGrange, 311 S. Leitcii Avenue 

Telef. La Grange 4111 
Privačiai ir Klasėm duoda 

DAINAVIMO ir PIANINO PAMOKAS 
Prieinama Kaina 

Member of the National Assooiation 
of Teachers of Singing 

Df mesto savininkai, ftaukltes mus 
prie pirmos progos d61 gerai atlie
kamo darbo dažyme Ir puošime. Ifi 
lauko Ir vidaus dažome. l ėname bet 
kur. Nemokami apskaičiavimai. 
It. .1. PAtNTtNO & DEOORATTNG 

s co. 
I , l l l(<»lll <l « - « » I.ll l l-Olll B-ftlSB 

DRMI5SIO. SAVININKAI! 
Gaukite mūsų k a n a s pirma 

ĮDEDAME PLASTU: VVALL TILE 
Taip pat 

FI.OOR TILE COVERING 
Nemokami apskaičiavimai 

CRa>vfcrd 7-6816 NAtlonal 2-3266 
RErkshlre 7-7920 

Dėmesio savininkai I 
DEXTEP lir.VTISG 

Oazo, anglies Ir ali»'Jans krosnių, jve-
dimus. Krosnis Išvalo ir pataiso. 
Gutters Ir DoSvnspouts )veda< Nemo
kami apskalėiavlmal — miesto ir 
priemiestyje. 

HkamblnkUe KHnw<KsV 8-1150 
458 VV. 4«th PI. .1. Ford 

DF.MESIO NUOSAVYBIŲ Savinin
kams! Skambinkite mums dėl visų "Tuck-
pointing darbų. Apžiūrėkite savo dūm-
tnnikius Šiandien. 4 iŠ 7 reikalauja pa
taisymo. Del pataisymo skambinkite: 

W. R. CARTER 
ONiario 2-3839 

' 
Name ^ 

Address 

City Stato 

Savininkai, Saukite mus dabar 
E A G L E P I C H E R 

ALCO 
Alumino kombinacijos 
ŽIEMINIU IR 
SIETELIŲ LANGAI 

€ Alumino šitros 
e 

O Apmušimas., stogu dengimas 
Nemokami apskaičiavimai 

FHA IŠMOKĖJIMAS 

OftMESIO SAVININKAI! 
Gaukite, mflmj kalnas pirma ant vi
sų pertalsymg! Palėpių ir rūsių bu
tai: ffarafcat — verandos ir miegam 

Nemokami apskaičiavimai visur. 

ATlantic 5-1248 

DRMI0S1G, savininkai! Gazo Ir 
.iliejuIIS pakeitimai. Pilnas eontrall-
nlo jvedlmas, bendras skardos-sheet 
metai darbas. Doe's Automatic Warm 
Air Heatlnjc. TOwnhall 8-6670. An-

Prieš taisydami oaldus patlkrtnklU ^ 3 ^ ^ ^ : - 8 a v l n t n k a 8 ' k a l b a H e ; 
oas m ils. irai jums bus ekpnomtUkia^ 
užsisakyti tiesiai 18 m ū š i / dirbtuvei 
Jei pageidaujate, gailisi m e duoti lt 
kredltan. 

\ e b . irikiu mokStl mv.iiiiiiiiškų kalną 

UŽ TELEVIZIJOS APARATŲ 
APTARNAVIMĄ 

PrlsiraSykito pr ie ' 
1 OLSON T-V CLINIC 

Žemoms kainoms aptarnavimo planas 
Priklausymo mokestis 

$10,00 METAMS 
i Priklausant prie ftlo ekonomiško 
I antarnavlmo plano 
I dalykų šiose srityse 
antarnavlmo plano pelnysite daug 

Į . l l l l l n^Imeslo. diabetikai! Turime 
pasirinkimą lAbandyto 

DIABETIS FOODS 
Diabetikams maisto 

ŽKMV KAIX>RIJV 
DIETŲ MAISTAI 

• Visi aptarnavimo šaukimai 
tiktai $1.95 

4 20 c/r nuolaida ant visų dalių 
• Jdedama Antenna 

Pilnai su Antenna už $20.00 
• Kaina $5.95 už darbi), ant visų 

modelių, kurie paimami \ dirbtuvę 
Sis jska'to visokias radijas, phono-

grafus, telev'sljas ir t. t., priklau-
Hsnt«f>nis nariui, v 

D61 didesnių Informacijų isplldykl-
te siij. iškarpa arba šaukltel 

OLSON T-V CLINIC 
2340 N. (Mannbelm. GI mlstone 5-3700 

Melrose Park, Illinois 

urik 

Kirian's 
Central Super Market 

Libby's Fruit Cocktail 
Dydžio 2 % dė>.. 3 už . $1.00 

Libby's Pineapple Juice 
46 uncijų tlPž 2 9 ° 

Pure Cane Sugar .. 
10 svarų maišiukas 99° 

i / " 

Kaimiško stiliaus 
Purlty Butter 6 9 ° svaras 

Tik su iškarpoms (coupon) 
Rath bekaulų 
Smoked Dntts $ 5 c svaras 

Namuose paruoštos 
v išlos 3 5 c svaras 

Švieži ir mėsinga 
šonkauliai 8 3 ° svaras 

NŲ-SEAL 
WINDOW & SIDING CO. 

W. G. Peter, Mgr. 
Šaukite: 

ROUND LAKE 6-1462 

. . . . . • • • 7 8 ° svaras 

Pavarde 

VISUOMET S.iežios prėkSs 
DėžutSse maistas • Miltai • Pyra
gaičiai • „Tosbt" • ..Rread Stlcks". 
ftALDYtUVE VISUOMET II KlįM Iš i Gatve 

INSULINO Miestas 
Cllnltest- Tabletes — Adatos — „ , , 

Spricai, t.t. I Telefonas 
8ažlnlngas receptų Išpildymas mūsų Televizijos ISdirbyste 

speeialybS. Modelis 
J £ R O Z A L 

PHARMACY 
2900 W. 95th Street 

• » • • • • » . * • • • • • • 
. * • • « • • • 

• • • • • • • • • 

Minkšti 
Hlrloln stejiks 

Iškarpa (coupon) 

KIRIAN'S 
Central Super Market 

3310 W. 26th St. 

Dėmesio Seimininkes! 
TROPIC JUICES, INC. 

Pusryčiams apelsinų — Grapefruit 
Sunkos 

VAISINIS PUNCH 
POKYLIAMS 

• Ananaso • Citrinos 

•^Lime • Vyšnių 

• Aviečių 
Tuojaus Pristatome 

Kūno Stiprintojai 
7340 HARRISON STREET 

Forest Park, Illinois 
FOrest 6-2444 

BLANEY l'AKR ItKSORT 
DttAiCEY Į A U K , MICH. 

C7 mylios j vak. nuo St. Ignace 
33,000 akrų ftic k tiek sklrtinro. VieS 
bučiai, vasarnamiai, pernakvojlmui 
nameliai, deluxe motorcourt, sau šei
mininkauti nameliai. Jžymiausia val
eli; vietą, l'pper Mich. Appetlzer sta
las vidunakčio užkandžiai, bažnyčia, 
golfo rungtynėms aikštes, aerodro
mas, cocktail lounge, ežerai, plaukio
jimui baseinas, valkams žaisti aikš
tės, arkliai, teatras ir t.t. Šioje va
sarvietėje. Matysite briedžius kas
dien. Palengvinimas nuo SlenligSs. 
Sezonas nuo geg. 1 iki gruod. 1. 

IIAIIOM) CTECKER, RGft. MGR. 
(Tai dar viena is Joe Bachuno 

vasarviečių). 

.1. A. CONSTRUOTION CO. 
• Namai statomi 

pagal užsakymą 
• Industrijom 

Komerciniai 
Perstatymai 

• Mūriniai 
Cementiniai 
Medžio darbai 
Murininkyste 

• Pastogėse ir 
rūsiuose butai 
Nemokami apskaičiavimai 

Vykstam bet kur 
Tel. CRETE 7291 

SKyline 4-7873 
328 Exchange St, Crete, UI. 

DfiMESIO SEIMININKĖMS 
Ir SAVININKAMS 

Jvairių rūšių sienų valymą ir atliekame 
rngidencijuose ir comrrriniuose pastatuo
se — einame betkur. 

TRI - COUNTY W A I X MASTER 
SERVICE 

Dundee 705 J 

PRITYRĘS 
TELEVIZIJOS TAISYMAS 

Viską padaro per virną dieną 
Apylinkės šaukimai — $4.00 darbininkas 
ima už darbą, daugiausia $9.00 

SUPREME APPLIANCES 
Telef. VVHitin* 731 
1516 — 119th Street 

Whiting 

J)?,meslo, Namų Savininkai! 
HOIIBK OF RKNZ 

Pagražins jr-sų virtuvę su 
KITCHKN MA ID CABINET8 

Pagaminami pagal užsakymą, sulig 
jQ»ų nurodymais. Nemokami apskai
čiavimai bet kur. žemiausios kainos. 

G a n 4-2459 
818 W. Ridge Roiul 
GARY. INDIANA 

» • " - ' — - • • • • • • I I — I - - « I • — ! •! • • ! II • 

DfiMESlO, SAVININKAI! 

Turk polntlng, mdrlnlnkystė, pa r 
statų valymas, kaminų pataisymas, 
kamAymas. 

! JOE KAVIA 
Visas darbas pilnai apdraustas 

Saukite CKdarcrest 3-6874 

HI-WAY RECREATION 
Atdaia penktadieniais vakare Šiam sezonui 
UOSVI/INO ATDARAS VISA SAVAITGALI 

"Ueagues" prasideda antradlen) 
Moterų "leagues" dabar organlzuojusi 

popietiniam ,•bo\vling , , 

Nortliu-PHt H\VV.,-- l»alat ine. 111.— Palatine »70 

PATERA'S CZECH VILLAGE 
DABAR TURI NAUJĄ VEDĖJA 

S i ū l o : 
• Antieną. — Vištieną gurbe 
• Kiaulienos kukulius 
• Rūgščius kopūstus ir žuvis 

ftauklte: Bfshop 7-9775 
3*25 W. CERMAK ROAD 

HtikoYsky, savininkas. Išnuomavimul salfis 

VESTUVINES NUOTRAUKOS j 
Aukštos Rūšies Fotografijos1 

W£ CLEAN 

BUILDIMGS 

• l inKpointin^ • Caidking 
• < h i m IK > n p a i i s • Steani oloaning 

Komerciniai industriniai — Rezidenciniai 
Vykstame bet kur — mieste ar priemiestyje 

CONSOLIDATED POINTING & 
CLEANING CO. 

411 Menomlnee Michigan 2-9100 

I 
MCSŲ SPECIALYBE 

Precin Photo Jtudio, Ine, 
EDVARDAS J. UL1S. Sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481 

DRMKSIO, SAVININKAI IR GAZUI LEIDIMĄ TURINTIEJI 
Gaukite mflsų kainas pirma! Pakeičiame J gazln) apSildyma Ir aliejini 

DEOINTUVAI, KATILAI, CENTRA1JNIS APŠILDYMAS 

D61 skubių arba ateičiai jdejlmų ftauklte STE. 3-0200 — DABAR 

DUTY HEATING & FURNACE CO. 
F. H. A. 18SIMOKRJ1-MAI 

1VZ West 7»th Street Atdara pirmad ir fcetvirtad. vakarais 

E V E R O R E E N PARK 6590 
Nemokamas skubus pristatymas 

Atdara kas vak. Iki 11 vai. 

DĖMESIO lEIMlNIN&fiSt 
:,S UPH0LSTERIHG 

PRECIZINIS TELEVI2UOS IR 
RADIJO • 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas darbas. 
Aparatai nemokamai paimami lf 

pristatomi J namus, 
DARBO V A L A N D 0 8 : 6 v.v.—10 v.v 
šeštadieniais: 8 v. ryto—1<> v. vak. 
M. RIMKUS. 41 l t So. Francisct). 

Telef. YA 7-1099 

NEISiLEISKIT NEPAŽĮSTAMUS ČIA!.. 
Ateikite su savo inžino problemomis pas mūsų patyrusius 
mechanikus. Mes aptarnaujame visokių išdirbysčių ir 
modelių automobilius. 

REO SALES AND SERVICE 

J. H. CATL0W C0MPANY 
419 West Main - Bari«ingtonf III, 

šaukite: Barrington 242 

' 

"*f. " i * , "*fl. '"•k'1* ,*!,,''%. '"I 

Visokių rūšių baldų apmušimas 
• UŽUOLAIDOS • UŽVALKALAI 

Baldai padaromi pagal užsakymą 
Didelis pasirinkimas medžiagų 

Naujausi — '52 Raštai 
• TV Medžiaga • Nailonine Medžiaga 

Nemokami apskaičiavimai 
20 men. iŠsimokčti 

8631 Major Avenue 
Oak Lavvn, Illinois 

Saukite Oak Lawn 1751J-2 
1 blokas vakaruose nuo Central 

J A C K S O N ' S 
"* 7520 Cottage Grove Ave. 

Yra perenfęs naujas savininkas 
JOsų atsi lankymas bus Įvertinamas Morris 

LENGVAS IfiSIMOKfiJIMO PLANAS 

Vlnceiines 6-6821 

DĖMESIUI TURINTIEMS GAZO LEIDIMUS' 
RŪBO SHEET METAL SHOP 

įtaisysime bet kurią plačiai reklamuojamą centrallnlo apšlbtvtno krosnį 
arba "converslon" vienetą 

Visokių rūšių skardos, darbai. Krosnys — Stokerlal — D«̂ glntuval 
Ventiliacija — "Air Condltionlng 

JOHN RŪBO, Savininkas 
.17 North River, Batavla. UI. • Tel. Batatla 1862 

\ 

ŝ 

Turime 
dideli pasirinkimą 
• H A I I . I \ i ą i 
• KOSTllTMftLIV 
• PAI7TŲ 
• 8VKNKLIV 

MUTUAt FEDERAL SAV1NGS 
REKOaDAS... 

i 
* Įsteigta Chicagoje 1905 metais. 
* Nuo 1905 metų ši bendrove 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. 

— 

• 

Nelaikykite — pradekite 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. 

A N D I O A N A S S O C 1 A T I O N * 
2202 W. Carmok Rd. • Oilcogo tt IH 
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DIENfcAŠTIS fckAŪGAS, CHICAGO, rLtJNOlS 
= •• 

LINKSMIAU 
NAKTIS GIESMEI 

Naktis. Kaip Pumpernickel 

muilas. O sielą? Ne. Ji juoda. 
Kaip naktis. Pumpernickel duo
na. Išskalbti kaip baltinius? 

duona. Juoda. Kvepianti. Zvaigž- N e t u r i u p a k a i t o # Vėjas? Miss 
dėm. Žvaigždės I• Žvaigždės! America. Homeras—aklas. Nak-
Taip, aš matau ... žvaigždes, i tis...naktis. Naktis giesmei. Si-
Žvaigždėse reklamos. Hudson, I ^ ^ K i a u l ė s ! visam Michi 
Ford, Chevrolet, De Soto. Mano g a n b u i v a r e kiaulės, 
kišenė kaip reklama. Neturto, G i r t a s k e i k i a a i > G i r t a s v e m i a . 
išpardavimas. Žvaigždėse kei- š a l i a p a m i n k i 0 ž e m ė . Paminkle 
čiasi skelbimai. Kaip Michigan š y p 8 0 B i demokratas. Išrinkite 
bulvare. Salia paminklo. Girtas demokratus! Alus. Didesni stik-
keikiasi. Respublikonus...Pamin
klas keikia žvaigždes. Alaus iš
pardavimas. Girtas vemia. Jam 
reikia...Sveikiau. Skalsiau. Jam 
vėl reikės gerti. Michigan bul
varas remiasi į žvaigždę. Mau
dymosi kostiume... 

Vėjas, begrįžtąs iš parno. Iš 
po grakščių šviesiaplaukių. Jis 
sušilęs. Vėjas nor^j alaus. At
sigaivinti, šešiolikmetis jūrei
vis perka bilietą. J Glinskį..'Vė
jas neturto simbolis. Tai nak
ties giesmė. Alus po penketuką! 
Alus po penketuką...po penketu
ką...penketuką...po...kartoja par
kas. Vėjas įtūžęs. Jis suplėšo 
naujausią Tribūne. Po velniais! 
šypsosi. Iš suplėšyto Tribūne. 
Skfautely popierio Miss Ameri
ca. Pliažas...Kūnai...Ištepti rudų 
saulės dažų. Po velnių! Aš ne 
žmogus. Aš vėjas. Vėjas, vėjas, 

lai ir stipresnis. 
("Literatūros Lankams" persi-
spaudinti draudžiama. 

Prisitaikė prie padėties 
Į pulką priėmė daug naujokų. 

Pulko vadas Įsakė sušaukti vi
sus juos ir jiems pasakė pra
kalbą, apie bendrą gyvenimą 
pulke. Užbaigė šiais žodžiais: 

— Ir atminkite, )au visi čia 
sudarome vieną dio.e!? šeimą, 
kurios galva esu aš, jūsų tėvas. 

Baigęs kalbėti pulkininkas* 
kreipėsi prie artimiausio naujo
ko: 

- Ar gerai, supratote, ką kal
bėjau? 

— Taip, tėvuk. 

Ii tai nsra 
— Sveikinu, kunige, puikus 

pamokslas! Ką tik jūs pasakėte, | 

Pavojingi prietarai Pramato 
— Tikiuosi savo vardinėse bū

si namuose? * 
- Taip, bet pakeičiau butą, 

— Kas yra jūsų Žmonai, kad 
ji vaikšto pas chiropodistą? 

— Tai vis prietaringumo pa
dariniai. | dabar gyvenu augščiau, pats 

— Kokio prietaringumo? I viršutinis skambutis. Atėjęs pa-
— Per 14 dienų ji manė, kad ' « * • * * J L ? 1 ^ 

gali dėvėti batukais penkto su 
puse numerio. Dabar turi eiti 
kojas gydyti. 

Kodėl būtinai alkūne? 
— Juk negi ateisi tuščiomis 

rankomis. 

Tarp draugių 
CHAD REED 

l , \ \ l > s i \ I I ; OONTRAOTOR 
Juoda žemS — Hutmls, pievos ap-

*i«fli «H-n»v<» nnctAkA kuri *ifii'8Jtmaii, planavimo konstrukcija, 
— Zunai, » i a » y s pasiute, KHU v , H o k l ų r 0 f t i u BOdtnima8. vatsdo pla-

ilS t i k ap ie m a n e s a p n u o j a . navlmns. l'llnal apdrausta. Nemok*. 
J _ ,. i A i J •!• mi apskaičiavimai. Saukite mus ftlan-

— O man jis pasakė, kad *3J d lon Western sprin«s «B39. 
naktimis kankina košmarai. 

4217 Johnson, W. S. 

R. N 

Pilietybes egzaminuose 
Viena vengrė laikė egzami

nus, norėdama gauti JAV pilie
tybę. Be kitų dalykų J | paklau
sė: 

— Koks buvo gz A/.ausias A-
merikos generolas. 

Pamąstė moteris, pamąstė, ir 
pasakė daugiausiai girdimą 
va|dą: f 

— General Motors. 

Gailestingas 
— Tik įsivaizduok, laimėjau 

bylą pirmame teisme, laimėjau 
apeliaciniame, o paskutinėje in-

vėjas...Jūreivis perka bilietą. J | stancijoje — pralaimėjau. 
Minskį...Aš ne, aš ne...ne...ne! į __ Na> I šmynę, reikia turėt 
Sirenos. Aplink sirenos. Michi- j 8 i r d j _ i e i g u j ū s d u k a r t u l a i . 
gan bulvaru eina Homeras. J i s i m ė j o t e > į e g u i r j i s n o r s k a r t ą 
aklas. Jam po kojų pinasi popie- laimi, 
ris. Jis nemato. Popieryje gaš-1 
liai šypsosi Miss America...Miss 
Earth... Miss Space... Homeras 
aklas. Ilijada' Odisėja! Kiaulės. 
Visame Michigano bulvare kiau
lės. 

Tai nakties giesmė. 
Ne! 
Tai naktis giesmei! 
Amžinai giesmei. Giesmei, 

giesmei... 
... Kaip Pumpernickel duona. 

Riebi, 

— "LinTcsmutu" Redakcija) t a i v i g k a i p įskaityta iš elgesio 
mano kurios kaimynės. AUTOMATIŠKAS APŠILDYMAS 

Įtaisomas už žemas kainas 
ARMSTRONG STEEL 

Gazą ar aliejų kūrenanti krosnis. 

'„v****"'? 

Ši krosnis įtaisoma jūsų 
namuose nuo $395 

COHTROLLED AIR HEATING 
' ' 

1715 W. 63rd St. GRovehtll 6-9312 
/ 

NUO UŽSISENEJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
m ATVIEV ODOS uoc. 
Ti*. kurie kenčia nuo SENŲ AT 

VIRU Ir SKAUDŽIŲ ŽAI55DŲ, Jh 
negali ramiai aMCtl tr naktimis mte 
goti, nes jų užfllsenBjusios • žaizdos-
nfožti Ir .skauda. Kad paiallntl tq 
ntožojlmą ir skaudėjimą šonų at 
virų ir skaudančių žaizdų, uždfiklU 
DKOUI4O Ointment. Jo g y d o m o e 

skaudėjl-ypatybes palengvina JQ«ų 
1 7 3 <av»r»i Irnno A/TATOT-O ' mą ir galenite ramiai miegoti imki t .5 s v a r a i Kūne. M o t e r s . , t J V a r t o k J t 0 j , t a l p s 1 n u 0 skaudžių 

Girtas vemia žemę. ...Suplėšyto į nudegimų, JIB taipgi pa&aiina nieia-
m u 1 • v tr xx w , Jima ligos, va-iinamos PSORIASIS 
Tribūne skiautei*... Vargše Miss Į įa l*g l į^tina praėjima ilgo* vadi 
America. Tai naktis giesmei. ! namo. ATHI.ETE;R KOCST MMMO 

I džiovinimą odos tr perplyslma tarp 
D e g a . F o n t a n a s . K a m l i s re i - 1 pirščlu. Jis yra tinkamas vartoti nuo 

, v o ir j -x J džtustančlos ir suskilusios odos 
kalingas? Vandens išpardavi
mas. Alus po penketuką! Po 
penketuką...penketuką! Žvaigž
dės dulka. Paryžiaus pudr^. 
Kvepalai...Kažkas palieja alų. 
Michigan bulvare. Argi nėra lai
mės? Putoja. Laimė ar alus? 
Naktis giesmei. Svaigsču. Hud-
son, Ford, Chevrolet, De1 Soto... 
Oldsmobile! Lincoln! Prakeiki
mas. Respublikonai... We likę' 
lke! Ike! We likę Ike! Plėšosi 
rinkiminis plakatas. Spjaut jį. 
Spjaut...Michigan bulvarą valo 

RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmenys 

PIRKTI IS 

P R O G R E S S 
BENDROVĖS KRAUTUVES 
GRAŽIAU ATRODO, 
ILGIAU TARNAUJA, 
MAŽIAU KAINUOJA, 

-
Nes šios įstaigos vadovybėje! 

tarnaują žmones turi 40 metų I 
patyrimo šioje prekyboje. 

Kada ateina reikalas pirkti 
Įvairius namu reikmenis, 

kreipkitės į sią 
ERDVIA IR PATOGI4 

S E N I A U S I Ą 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V Ę 

Ji> 
. gyduolfc nuo visų isvlrStnių 

odos ligų. LEGULO 
Ointment suteiks Jum 
pagalba nuo nuvar
gusių, perstamų \ r 
nležtnčių kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 76 ot. 
$1.25 Ir $8.50. Pirki
te vaistinėse Chicago 
ir apylinkėse ir Mil-
waukee, a r b a a t -
siųskite money ordo 
r| J — 

LEGULO, Department D 
5618 W. Eddy St., CMcago 34, 111 

MUlberry 5-3694 

N E L A U K I T E , N E S — 
Rytoj Jau Gali Būti Pervelu! 

1 

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar siatp ka apdrausti, reikalaukite agento, arb^ brokerio, kad 
jis parūpintu jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus neturėsite jokių nemalonumų. 
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Bonui of Undenvrlters" 

, Inc. 
Room 1043 

O'MALLEY and 
222 W. A^arns St. 

Telefonas CEntral 6-5208 
GENERALINIAI AGENTAI Hiu Kompanijų: 

MASSACHUSETTS PIRE & MARINE INSURANCE CO. 
1MPERIAL ASSURANCE COMPANY 
PH0EN1X INDEMNITY COMPANY 
LUMBERMAN'S INSURANCE COMPANY , 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
COLUMBIA INSURANCE COMPANY 

^ .. 1 • • SS 

DELFINO vcnoclftkų užuolaidų 
aptarnavimas, Hpocialion rūsios par-
duodamos už iemiaaaią Kum.j. Pri
tvirtiname, pataisome Ir nuvalonw. 
Kinam o bet kur — nemokami ap-
Hkaičlavlmai. 2132 W. Krlo Street. 
O Anai 6-«S26. 

PAKEITIMAI l 
GAZO ŠILDYMĄ 

$225.00 
Lengvi Išsimokejimai 

31 M r tų pa 1 y runas 

KROSNIŲ KATILAI 
Išvalomi ir Pataisomi 

' FIRE POTS & CRATKS" 
JDfcDAMI GAZU ŠILDYMAS 

Nemokami Apskaičiavimai 

ABERDEEN HEATIMC C0. 
6801 So. Ashland Ave. 

PR 6-3300 
Jei neatsilieps Jaukite: BE 8-3637 

4181-83 Archer Ave. 
Tel. LAJayette 3-3171 
Brighton Parko kolonijoje 

— • • ' • • 

G. LeRoy JLehr 
Modernios patalpos 

Nauja, moderni uair-condi-
tioned" laidotuvių koplyčia. Pil
nas laidotuvių aptarnavimas. 

LEHR FUNEBAL HOME 

6040 So. Pulaski K!. 

POrtsmoųth^ 7-7676 

TORTAI ĮVAIRIOMS PROGOMS 
VESTįvEMC — GMlPAmENlAMS — ETC. • 

ragui jflHų pageidavime 
PIJIKCS KUKMO l'RO^UKTAT 

.1 I'ilniiH patarnavimas 
Namams, restoranams, groseTO<"»n», delikatesų 

kiiiniinriiis ir Khiit.uns fąM'ciulus mokestis 

S\VI 3)1SU HOME BAKEBY 
3251 N. Clark Street LA. 5-8240 

Atdara 5:30 ryto iki S:()0 vakaro. 
• i • " • ' 

s 

Telefonu priimami užsakymai 

_ 
• 

i _ _ 

Raffetto's Restaurant and Lounge 
1 sriiuyninio Stiliaus Pietai 

VISTIKNA • JAUTIENA • KUMPIS 
Kiek tikjcali suvalgyti . . $2 .00 

Vaikams Specialus Patiekalai y 
STKAKS ir ŽUVYS 

Ant Routc 176, 3 mylios \ vakarus nuo Waucoada 
ir U. S. 12 — Šaukite VVauconda 6-1081 

Kasdiena 5 vai. vak.—Sekmadieniais 12:15 v. po picųt 

• • — 

—— — 
l i i M i s i u , HAJMy 
SAVININKAI t 

t i • • - ; • • • , • • • • • -. 

Prekiaukite tiesiog su kontraMoriu 
\y% AUTO. GARAŽAS 2 AUtO. GARAŽAS 

14x20 $489 18x20 $589 
• f j virSų pakeliamos durys 

• ' Stogui dt'UKti "shlngles" 
• PuAlntal ųf\.'li.n 
• :.' pu 1 Ktiki'is langai 
• 1 "service" durys 
Ui cem«nto erlndis Ir pakrašOiua 

pride-ti $l«l 

• ( viišu pakeliamos durys 
• Stogui dengti "Nhlngles" 
• 2 po 4 stiklus langai 
• 1 "servicė" durys 
Už comonto grindis Ir pakraselusj 

pridėti $108 
Mes taip pat statome naujus namus Ir atremontuojame 

TOTH AND DIKTRICH BUILDERS 
HIGHLAND, INDIANA Tel. HIGHLAND 

MKH VYKKTAMI-: HKT K U R 
1154-W 

1952 
NAUJI PLYMOUTH'AI 

Pristatomi už 51,683.00 
Su visais taksais 

• •»<»#<* • » » • • * » » » • • •••-• ••< 

Važiuokite 1952 m. 

CHRYSjLER'IU su 180 

arkliu jėgos motoru 

<i profitbble remfndor 

open a savmgs accouiįt 

IN'.UkfcO 

this month 
.% 

Gaukit du gerus uždarbius fcasmtet 
Užtikrinkit taupymui apsaugą 
Turčkit pinigų kai reikia 

^radčkit su $1 • Pridėkit kiek norite, 
i kada nuriU 

UNIVFRSAL 
AND LOAN ASSOCIATION 

4 

1800 SO. HALSTED STREET CHICAGO 8, ILLINOIS 
Telefonas: HAymarkei 1-2028 / 

/ 
ViTandos> Pirmadientti», antradieniais ir penktadieniais nuo § ryto 
įki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 rVto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais uAdaryta. Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. p. p. 

r Į Į i n . 

•yįf!| 
A * a 

100 NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ, KAIP NAUJŲ U2 2EMAS KAINAS 
l »n-vos išmokėjimo sąlygos. Teisingas nemokamas patarnavimas leidimams Ir apdrandai iiK^jnno .sąiyK«»H. jtoinuigusi uoiuun»«uon |fa.va.ni«vi»*i»?i icivuuiamn ir aįniiauuiu. 

zekas Motor S;i los. Ine. 

m* 

MĘmm # 

¥į 

4030 ARCHEB AVE., CHICAGO 32, DLL. Telef. Vlrginla 1-1515 

mm 

m#š& Ml •V^j'i. \.\'..l 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— savininko ~ 

% Casimir Monumcnt 
Conpny 

39(4 W«sl l l l lh Stresl 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Dldflansias Paminklams 
Planą Pasirinkimas Meste 

Telef. CEdarcrežt 3-6335 

ALBERT'S numuša baldų kainas! 
žmonės pasakoja, jog buvo laikai kada už dolerį galima buvo 

pirkti daug daugiau kaip šiandien! Todėl mums tikrai malonu pa
aukoti šiuos baldus,, kurių kainas neįmanoma padvigubinti, šiomis 
kainomis, kurios buvo "anais gerais laikais". Užeikite šiandien pat 
ir įsitikinsite! 

DIENĄ 
SOPA 

NAKTĮ . LOVA 
Sof a-Lova Miegojimui 

Sukonstruota iš sunkiųjų spyruoklių 
ant puikaus darbo rėmų. Parinkta iš 
dirbtuvių kas spalvingiausią ir praktiš
kiausia. Jūs turėsite daug daug rrfetų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
iŠ pavaizduotų pavyzdžių. Sofos-lovos 
su aukštesnėmis atramomis. 

Abiejų kainos po $ Q Q . 
Nereikia įmokėti v O 

LIETUVIS-STANLEY RIMKUS, VFDĖJAS 

AUtn^SWi 
2318 ROOSEYELT ROAD n&b,j&&X5.. 

Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir ketv. vak. Sekmadieni 11 r. iki I 

' » * • < • • • • • + »••+ » • » • • • • • • » » • • • » » » » » » » » . » • » • • • • • • • • • » » » • » -

TELLVIZIJOi BEI KADIO PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

' U H Cgualiflod eng lneers ' s e r v l c e ) 
*f20 K 99 f.t„,f s>, „ r>* r**t A ***> 

John F. Eudeikfe 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JJ^YH MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage flvenuo 
TeL YArds 7-1741-2 ir Blshop 7-9481 

4330-34 South California Avenue 
Telefonas Blshop 7-9719 
AM1IULANCE DIENA IR NAKTĮ 

^ ^ 

ANTHONY 6. PETKUS 
IJUIKDTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. WESTERN AVU. 1410 S. 50is> AVE. 
CHICAtfO, ELL. CICERE lUU 

i- . tomą 
GRovehiU 6-0142 

-
HEmlook 4-2644 

Tlhvnhall 3-2109 

L I Ū D E S I O VALANDOJ 
Šamkitt 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Westera Ave. Air ConditJoned koplyčia 
REpubUc 7-8600 —• 7-8601 Automobiliams vieta 

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHTCAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulnnsų patarnavi
mas y r a teikiamas 
dieną Ir n a k t į . Rei
kale Saukite 

•v 
HMM 

Mes turime koplyčias 
Iloselando dalyse i r 
v i s o s e Ghlcagos 
tuojau* patar-
i i a i i j a i n . 

ir 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2814 West 2Srd PLACE . Tel. Vlrginla 7-«7Z 
10756 S. MICHIGAN AVE. rilllman 9-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
658 West 18th STREET Tel. SEeley 8^711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1440 South 50th AVE. , CICERO. I I J * Tel . OLjmpic 2-1003 

~ P0VIUS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

t Telephone YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
16821 S. MICHIGAN A V E . Tel. COmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. U T U A N I C A A V E . Tel. YArds 7-8401 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-11S&—11S9 

• < * « • 

JULIUS LIULEVItlUS 
4S48 8 . CAEIFOKNIA AVE. TeL LAIayet le 3-8572 

"" LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1640 WEST 40th STREET Tel. VArds 74781 

* 
V » 

• • / 

/ 
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Didžiausias iš gyvųjų 
BEN. BABRAUSKAfe ' 

Rytoj Krėvė atbaigia septintą durti: taip pat ir Vaižgantas, 
dešimt j , kurią specialiomis iškil-1 Veltui bandytume Krėvės perso-
mėmis atžymės Filadelfijos l ie-nažus skirstyti į „teigiamus" ir 
tuviai kartu su Pensilvanijos! „neigiamus": kiekvienas jų — 
universitetu, kuriame mūsų ra- savaip teigiamas. Autoriaus mei 

ŽURNALISTIKOS IN^TITUT* ATIDARANT 

lės kūdikis. Ar jis britų šių die
nų ar iš praeities glūdumų, ar 

šytojas profesoriauja. 
Vincas Krėvė — jau dviejų 

. . . xi. . i Lietuvos pastogėje ar iš onento, kartų mokytojas. Mūsų nepn- r / * • A vi I U , , * i . , • — vienoda autorinė šiluma juos klausomybės aušroje nuo pra- . * . • 
dinės mokyklos suolo ligi augs-; J * literatūra 
tosios mokyklos auditorijos Kre- nepažinimo, o ta-
vės raštai ėjo graž.ausiais l i e t* g j ^ r ė v ė

b
H k o £ a v o v i e t je> T a 

viškos kūrybos pavyzdžiais. Per m e g i r d ė j o m e i e š 2 0 _ 
Dainavos šalies senų žmonių pa- £ ' J ^ ^ k l o a s u o , 
davimus, per šiaudine pastoge, s a v a i g ž o d ž i a } g d ė g t ė . 
per Rytų pasakas pasiekdavome * £ t m o k y t o j a i s . Gra-
šaruną ir su juo - jau brandos ^ į £ g s£ambesnio sakinio . . . . , ^ 4 _ 
atestatą. Tie, kurie toliau studi- _ . o t i j u k s ė n e r a n d a už Krė- prisiminimas neleidžia teigti, 

Sėdi koordinatorius prof. J. A. Zvetina, prie jo r - direkto
rius kuri. V. Bagdonavičius, MIC; stovi iš kairės į dešinę: 
kun. J. Vaišnys, S. J., kun. dr. A. Juška, Ben. Babrauskas, 
kun. dr. J. Vaškas,, MIC, L. šimutis, kun. dr. J. Prunskis, 

}gn. Sakalas 
— . 

javome tauriuosius mokslus, 
susidurdavome veidu veidan su 
didžiojo Dzūko skambiais pasa
kojimais — nuo graikų ir romė
nų nemirusio pasaulio ligi rusų 

mūsų 
vės. Skamba ne tik „Padavi
mai", tie nepalyginami poeziniai 
periodai, bet r „Šiaudinėj pašto 
gėj", ir „Rytų pasakos", ir dra
mos. Ak, tos Krėvės dramos — 

ir lenkų kurejų, .škelusn, s.as t e b e l a u k i a lietuviško te
ta r tas ) tfultflnnea augttumaa. J

a t r o , p a U p a s k l i d ž i a u s i a j p a t i 

ištęstoji „Šarūno" drama savai
me jau buvo patekusi į skaity
tinių dramų kategoriją: jos sce
ninė nelemtis buvo apspręsta 
vien jau jos dydžio. O reikėjo 
tik režisoriui A. Olekai - Žilins
kui pasirodyti mūsų teatre su 
„Šarūno" pastatymu — didžiau
si skeptikai liko be žado: nė vie
nas veikalas neturėjo tokio pa
sisekimo, kaip „Šarūnas", nors 
spektaklis užtrukdavo ligi vidur 
nakčio. Iš eilės gal 10 spektak
lių praėjo sausakimšai pritvin-
dytam teatre. Tai buvo lietuviš
kojo teatro šventė, kurios vien 

Krėvė profesorius 
Profesoriaus Krėvės sakyti

nis žodis skyrėsi nuo kitų jo ko
legų dėstytojų — gyvumu, pla
tumu, na, ir dažnu suaktualini
mu, susiejant sena su nauju, sve
tima su lietuvišku. Kiekviena
me dėstomajame dalyke profeso
rius jautėsi savas: taip, rodos, 
lyg matytum patį kalbėtoją ten 
dalyvaujant, asmeniškai pažinus 
amžių ir erdvės tarsi nebeski
riamus pasaulinės literatūros 
korifėjus. Atmintinai sakomi iš
tisi poemų epizodai rodydavo 
profesoriaus gilų literatūrų pa
žinimą ir klausytojus žavinčią 
atmintį. 

Ateities istorikas gal pasiges 
profesoriaus, dirbusio 20 su vir
šum metų universitete, moksli
nių veikalų; gyvieji liudytojai 
supratome, kad ilgametis vado
vavimas humanitarinių mokslų 
fakultetui, tautosakos užrašinė
jamo ir tvarkymo darbas, daugy 
bės mokslo ir literatūros žurna
lų redagavimas ir, svarbiausia, 
kūrybinis rašytojo produktyvu
mas vien jau fiziškai nebeleidžia 
prisėsti prie literatūrinių studi
jų rašymo. „Skaitymai", „Gai
sai", „Skynimai", „Literatūra", 
„Tauta ir žodis", „Humanitari
nių m. f-to raštai", „Mūsų tau
tosaka", „Darbai ir dienos" — 
tai tik dalis žurnalų, Krėvės re
daguotų. Ak, ir taip nuostabu, 
kada Krėvė galėjo parašyti dau
giau kaip 20 knygų. 

Pora epizodėlių 

Krėvės gi būta ir visuomeni
ninko. Spaudoje retas, bet ūmus 
jo žodis vienu ar kitu reikalu 
įspūdingai nuskambėdavo. Pri
siminkime bene 1928 m. aštrų 
pasisakymą prieš kalbininkus, iš 
vadinant šiuosius blusininkais. 
Krėvės autoriteto prireikė ir so
vietams užplūdus Lietuvą. Trum 
pai atsidūręs vadinamojoje liau
dies vyriausybėje, Krėvė pasiro-

kad savų veikalų neturime 
Teisingai šviesusis poetas M. 

Vaitkus sako, jog Krėv£ yra stip 
resnis už nevieną Nobelio laure
atą. Deja, mes nepajėgėm išvers
ti Krėvės į kitas kalbas, o sveti * 
mieji dar nepaslinko išmokti lie 
tuviškai... Net ir patys sau iki 
šiol nei Krėvės biografijos, nei 
monografijos neįstengėm para
šyti. „Dangaus ir žemės sūnūs" 
literatūriškai visai dar nevertin
tas. O juk tai, kaip Goethės 
„Faustas", kone visą gyvenimą 
Krėvės „išnešiotas" kūrinys, 
nors techniškai parašytas ar bai 
giamas rašyti jau tremtyje. 

70 metų sukakties proga didis 
malonumas man tenka didžiau
sią mūsų rašytoją Vincą Krėvę, 
Rašytojų Draugijos garbės narį, 
sveikinti lietuvių rašytojų var
du. 

VINCUI KRĖVEI 70-CIUI 

valstybe už tam tikrus nusilei
dimus bei pasižadėjimus; šiaip, 
kai vokiečiai nugriausią Versa-
lės traktato nuostatus, ir Lie
tuvos padėtis Klaipėdos krašte 
pasidarysianti neįmanoma. 

Laimėjęs Berlyne, Krėvė, 
kaip pasakojo tas pat Lipčius, 
turėjo dar laimėti beveik sun
kesnę kovą Kaune, .ministrų ka
binete: buvęs svarstomas klau
simas bandyt paimt Klaipėdą 
ar ne? Labai priešingas tam 
buvęs užsienių reikalų minist
ras (bene Galvanauskas) — 
mat, diplomatai viaką geriau 
numano už paprastus mirtin
guosius: Ką pasakysianti Pran
cūzija? juk tai reikštų ją pro
vokuoti į karą! juk ji mus ati
duosianti Lenkijai ir gana! 
Krėvė nebeišturėjęs: išsitrau
kęs revolverį, šokęs prie mini-

— stro, grasindamas ir bene ršda-
'viku vadindamas. Vos-ne-vos 
juodu neišskyrę kiti (Lipčius 
visa tai regėjęs ir girdėjęs). Po 

IŠ ATSIMINIMŲ APIE IG. SAKALĄ 
(Atkelta iš 1 psl.) i* liaug gero apie Sakalą žinau, 
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žinėja... o šiandieną, nors Saka
las apiplyšusia sermėga nevaik
ščioja, bet savo pastogės senat
vės sulaukus taip Ir neturi. Tai 
tiktai idealistai patriotai, o ne 
praktiškieji gali taip ramiai į 
3avo šarmo jančlą ateitį-žiūrėti. 
Bet... bet p p. Sakalai turi šim 
tus tikrų draugų, tokių, ku
riuos ne šalti pinigai vilioja. 

Du šimtai ir sąra&ai 

Kniečia man širdį papasako
ti apie tokį vieną charakterin
gą Igno Sakalo būdo bruoželį. 
1922 metais, baigiant man me
dicinos .mokslo kursą ir besi-

o blogo nieko. Bet kartais susi 
barti su juo tai tenka. Tada jis 
mane vadina "Ciriniejušu", o 
aš jį "Ignatljušu", - tai ir vis
kas. O visgi norėčiau, kad bent 
dalį jo kantrybes ir jo magne
tizmo turėčiau. To tai aš jam 
truputį pavydžiu; tik nusirami
nu atsiminęs, kad jis yra geras / 

Vepriškis augštaitis, o aš tik
tai apyšiurkštis Ariogališkis že 
maltis. 

Draugiškas "neprieteliu*" 

Visais lietuviškais klausimais 
sutariame, — tik filatelijoje tai 
kartais tenka smarkiau su drau 
gišku -"neprietelium" parungty-

ruošiant diplominiam darbui bei | n i a u t . A r l i e t u v i š k o j e f i l a t e l i 
doktoratui, finansiniai sunku
mai mane prislėgė. Man buvo 
bloga, vaikščiojau nusiminęs. 
Pasiguodžiau apie srfvo vargus 
Sakalui. Jis simpatingai išklau
sęs, nieko nepažadėjęs, tik ki
tą dieną atneša man apie porą 
šimtų dolerių ir prie to sąrašą 
tų mielų lietuvių, nuo kurių jis 
dėl manęs paramos gavo. To 
tai aš niekad nepamiršiu. Ir 
tą draugų sąrašą laikau savo 
archyve kaip didžiausią man 
brangenybę. Apie tokius daly
kus visais varpais neskambin
si, bet jų užmiršti negali. Suži
nojau, kad ir kiti lietuviai stu
dentai vargan patekę panašią 
geradėjystę iš Sakalo yra pa
tyrę. Apie tokį žmogų kalbant, 
žemaitis sakytų: "Tai ne žmo
gus, o angelas". 

(Atkelta iš 1 pusi.) 
auklėtojas. Mergaitei ^ g y t i ge
rą dozę moralinio idealizmo bus 
labai sveika". Puidienė jam pri
tarė: "Aš ir pati mokiaus Pa
ryžiuje seselių vienuolių veda
moje įstaigoje. Jos mus gerai 
auklėjo, ir mes jas nuoširdžiai 
mylėjome. Kad aš Vėliau atvė-
sau tikybiniams dalykams, tai 
viena iš priežasčių buvo, kad 
seselės mane atgrasė nuo reli
ginės praktikos perilgomis ir 
perdažnomis pamaldomis". 

Kai teatras pastatė Krėvės 
"Skirgailą, tą humanišką, gilų, 
didingą kūrinį, kuriuo aš labai 
gėrėjaus, susitikęs Krėvę, bene 
irgi teatre, klausiau jį, kaip ta
tai jam atėję į dūšią panaudoti 
savo kūriny tokių nuostabiai 
gražių religinių — šventraštinių 
motyvų, — jis yėl lėtai bei rim
tai sako: "Tai — reminiscen
cijos, pasilikę iš mano dvasinės 
seminarijos gyvenimo bei studi
jų". 

šv. Rašto poeziją mūsų dai
nius iš viso labai augštai ver
tina. Atsimenu, "Skaitymuose" 
radau vieną kartą Krėvei ne-

dė net ir suspaustoje padėtyje įpras t ą a š t r i ą r e p l i k ą y ^ a m iš 

teko. Taip pat nebuvo dar te- f f m a ž a ™f* * * • P a s ***** 

šaunus patriotas. Kažin, ar tie 
10,000 mokytojų, tą vasarą Kau 
nan suvarytų, būtų išdrįsę už
traukti Lietuvos himną, jei Krė
vė, savo prakalboje priminęs „ir 
šviesą ir tiesą", nebūtų „padavęs 
tono". Vėlgi ankstyvą 1941 m. 
pavasarį turbūt ne be pagrindo 
Vilniuje labai plačiai kalbėta 
apie įvyly vienų universitetinių 
egzaminų metu. Atsirado viena 
studentė, nepabūgusi eiti egza
minų laikyti su kryželiu ant kak 
lo. Prof. Krėvė, nė neklausinė-
jęs dalyko, pažvelgęs į kryželį, 
prasmingai taręs „tamsta — lie-

jaunesniųjų į šio nepagarbingą 
atsiliepimą apie Šv. Rašto gro
žinę .vertę. Tikslių žodžių nebe
atsimenu, bet prasmė buvo ši: 
sunku kitkur rasti tokios gilios, 

ke> išreikšti jam savo pasigro
žėjimą realistiniais jo pasakoji
mais iš liaudies gyvenimo. Kad 
kas juos, o ir kitus mūsų di
džiojo kūrėjo geriausiuosius kū 
rkuus išverstų į kurią pasauli
nę kalbą, kultūringasis pasau
lis nustebtų, kokių grožybių be 
turinti lietuvių tauta. Nobelio 
premiją gauna nekartą silpnes
ni už Krėvę rašytojai; taip pat 
ni už Krėvę rašytojai: taip pat 
ir kitas premijas. O dabar štai 
man yra čia tekę girdėti iš ma
no angliškai kalbančių bičiulių, 
kai jiems imu pasakoti apie Lie 
tuvą: — ką gi, girdi, Lietu
va dar neturinti tikrai vertin
gos literatūros! Bandau, žino
ma, pakeisti jų nuomonę, bet 
neturiu kuo pirštu prikišamai 
įrodyti. 

Krėvė" su revolveriu prieš' 
ministrą 

Neyvien kaip didelis kūrėjas 
Krėvė man imponuodavo: dar 
ir kaip didis patriotas. Atsime
nu, 1923 matais, paėmus mū
siškiams Klaipėdą, Mykalojus 
Lipčms, anuometinis žvalgybos 

klausiau Krėvę, ar visa tai tie 
sa; jis pasakė, kad tiesa. Už 
šituos Krėvės žygius aš dūšioj 
niekuomet neįstengdavau jam 
atsidėkoti. 

Ir dar vienas patriotinis Krė
vės žygis mane yra tiesiog su
graudinęs: kai bolševikai pir
mą sykį užplūdo Lietuvą, jie 
pastatė jį tariamosios vyriau
sybės priekyje, kaip didelį ru
sų kultūros bičiulį; daugelis lie
tuvių tuo labai susigraužė ir 
manė Krėvę nusilenkus ver-
gautf maskoliams; aš tuo nie
kaip negalėjau įtikėti; ir tikrai 
— greit pasirodė, kad kietasp
randis senas lietuvis patriotas 
nenusilenkė ir naujiems tiro
nams: jis verčiau išsižadėjo 
valdžios ir įtakos ir atsistaty 
dino, rizikuodamas visa savo 
ateitimi, net gyvybe. 

Jau truputį anksčiau Krėve 
man įkvėpė didelę pagarbą sa
vo nepriklausomu laikymusi 
tautininkų gadynėje. Dar prieš 
Pirmąjį Pasaulinį karą jis bu
vo suartėjęs su A. Smetona ir 
kitais ; būsimaisiais tautininkų 
šulais, kadangi jam teko Vil
niuje bendrai su jais darbuotis 

skyriaus viršininkas, kuris arti l a i k r a š č i u o s e ^ į v a i r i o s e k i t o . 
tų įvykių stovėjo ir ne vieną { m o g r i t riklau 
užkulisinę smulkmeną žinojo, e L į e 

man pasakojo: prieš ryžtantis 
atlikt aną žygį, reikėjo įsitikint, 

gražios poezijos, kaip kad psal- jog vokiečiai jo nesutrukdys, 
mėse ar pranašuose. Ir nebe-1 pasiuntę perrengtą Reichsweh-
teko girdėti, kad anas kritiko 
svirplelis bebūtų kur Čirpte-
lėjęs. Krėvės žodžio svoris jau 
anuomet buvo didelis. 

Kai "Skaitymuose" pasirodė 
"Likimo Keliais" misterijos pra 
džia, aš nepaprastai susižavė
jau jos įvadu ir iš viso ta p ra 

: ^ t ė < 4 , i L J ? ^ l U 5 J U k n y g e l ė j e džia. Tuoj pat, jį susitikęs, iš-
drožiau nuoširdžią panegiriką. 
Jis, kaip paprastai, ramiai, lyg 
pavargusiai, išklausė, blankiai 
šypsodamas: atrodo, pagyrimų 
nemėgo, bet kantriai klausė, 
nors jų, žinoma, tiek ir tiek bu
vo prisiklausęs. "Kunigaikšty 
Kunote", kuris gal kiek peril-
gas išėjo, radau labai daug Har
dinės kūrybos perlų. Bet pasi
kalbėti apie tai su dainium ne

įrašęs „labai gerai 

Maironis ir Krėvė nepajudinami 

Maironis mūsų poezijoje, Krė
vė prozoje — abu lygiai nepaju
dinami stulpai. Nįekas tiek ir 
taip nemylėjo mūsų tėvų žemės 
kaip Maironis. Jeibent dar Vaiž
gantas. Niekas taip giliai nepa
žino ir tiek meilės neįdėjo į kiek
vieną savo personažą kaip Vin
cas Krėvė. Gal ir čia reikėtų pri 

ro dalinį ar ką; buvo tuomet 

irgi bendradarbiavo su tauti
ninkais bent spaudoj: aš jau 
maniau, jog jis ir visai įsi
trauks į tautininkų politiką; 
girdėjau, jog A. Smetona jam 

'siūlęs švietimo ministro vietą* nerolaa von Seeckt, Re.chsweh-, ^ K r 8 v 8 a t e į £ 
ro kūrėjas; mūsų anuometinis, rf b Q g i u t i k r a a ^ ^ . p 

Saulių Sąjungos pirmininkas bu 
vo kaip tik Krėvė, na, o uži-

joje -senjoritetas priklauso man, 
ar Sakalui, — tai taip ir lieka 
vėjui to klausimo miglas nupū- ; 

sti. Savęs gi niekad rimtu fila
telistu nesiskaičiau, o tik nu
mizmatikų. Aš visokias mone
tas, ypač senovės Lietuvosyno-
netas, pradėjau rinkti jau 1912 
m. Greta numizmatikos, pri
puolamai, rinkau ir įvairius paš 
to ženklus. Ir per daug metų 
nežinojau, kad Sakalas yra fi
latelistas. Kai apie tai sužino
jau, tai net supykau, kad ne
žinojau. Vieną sykį aš jam pa
rodžiau pašto ženklų rinkinį ir 
krūvą įdomių vokų iš įvairių 
pasaulio kraštų, gautų susiraši-
nėjant su monetų kolekcionie
riais numizmatikos reikalais. 
Pažiūrėjo jis, pažiūrėjęs prakai 
tą nusišluostė ir išėjo sau niur
nėdamas, kad tas visas "džion-

svečiuotis, tad jis manęs nere- kas" turėtų būti jo rankose, 
vizitavo, ir tesusitikdavome vie 'kad jis esąs filatelistas. Vėliau 
šose vietose ar pas Adomą 'ir jis parodė savo albumus su 
Jakštą. Mirus poetui Mai
roniui, mano artimųjų ratelio 
saulutei, žvalgiaus, ką čia ki-

pašto ženklais. Kai pamačiau, 
tai net aiktelėjau nustebintas 

j o rinkinyje esamomis filateli-
tą į jo vietą pasikviesti, kad, nėmis retenybėmis, gražumu ir 
turėtume vėl centrą, apie kurį j jo surinktų pašto ženklų gau-
galėtume suktis. Tuoj mintin sumų, švarumu bei tvarkingu

mu. Nei nepajutau kaip jo už-atėjo mv3ų Krėvė. Netgi jam 
minėjau, ir jis nebuvo priešin
gas. Tik laikai ėmė eiti vis ne-
ramyn — ir mano svajonė ne
beįvyko. Maciaus su dainium dar 
paskutinį kartą pas Jakštą be
ne šio mirties metais — 1938. 
Beje, Jakštas, ar pats pasi
kvietęs Vincą K r ė v ę , ar 
Vincui Krėvei pačiam užsipra
šius į svečius, atsiskubindavo 
pas mane ir pareikšdavo: atei
na Krėvė s J žmona; žinai Pats, 

klausiau "tai kada miegi, Ig
nai, kad laikraštį redaguoji, ir 
visuomeninį darbą dirbi ir ! 
filatelijos gelmes neriesi"? 

Iš parodą premijų galėtų 
suruošti parodą 

1935 m. rengiausi Lietuvon 
važiuoti ir visą savo Lituanisti
nį Muzėjų pakavau vežti į Lie
tuvą. Ateina pas mane p. Sa
kalas dėžę nešinąs ir sako: "še 

nemoku su poniomis apseiti — tau lietuviškų šarfų krūva, dak 
tad ateik, meldžiamasis, man 
padėti! Betgi nebūdavo reikalo 
gelbėti situacijos, nes ponia Vin 
cienė yra tokia natūrali bei mei 
Ii, o Krėvė irgi, jog šneka sa
vaime sklandžiai megzdavos, 
ypač po poros Martelių skaniai 
užkandžiaujant ir Sauterne'ą 
gurkšnojant. Visi švytėte švy-
tėdavome, o šeimininkas kaip 
rožė žydėdavo iškaitęs... 

Tą paskutinį kartą svečias, 

tarė, o man atiduok visą savo 
filatelinį "džionksą" kiek tik 
turi. Patsai būdamas Lietuvoje 
prisižersi Lietuvos pašto ženk
lelių kiek tik norėsi". Ilgai gal
voti neteko. Sakalas važiavo 
namolei su mano filateliniu 
"džionksu" po pažasčia pasiki
šęs. Dar ir dabar Sakalas rodo 
kai ką iš to mano buvusio 
"džionkso" filatelinėse parodo
se. Ten jis tarp svetimtaučių 

įsismaginęs, pareiškė anajam sietuvos vardą garsindamas uz 
Jakštui: "Mielasis šeimininke, išstatytus Lietuvos pašto zenk-

mant Klaipėdos kraštą turėjo 
svarbią funkciją atlikti ir toji 
Sąjunga; tad Krėvė ryžtai ėmė 
ir nuvyko pas von Seecktą tuo 
reikalu pasikalbėti: generolas 
sutikęs nieko nedaryti prieš mū 
sų sumanymą, nes, girdi, vo
kiečiams geriau, jei Klaipėdos 

^kraštą užims silpna Lietuva, 
nei daug stipresnioji Lenkija 
(kuri labai seilę varvino, žvilga 
čiodama į Klaipėdą); betgi, gir 
di, lietuviarns būtų naudingiau 
formaliai susitarti su Vokiečių 

laikysiuos savo nusistatymų, o 
ne diktavimo Iš šalies, arba vi
sai nenoriu būti ministru! 

Vieną kartą klausiau Krėvę, 
ar tai tiesa. Jis nepaneigė. 

Paskutini kartą pas Jakštą 
Esame bandę su Krėve glau

džiau suartėti. Ar ne 1920 me-
tais jis mane kvietė lankytis. 
Prisipažįstu, stiprokai jo var-
žiaus, jausdamas jo vertybę. 
Betgi, nors ir neskubėdamas, 
apsilankiau. ^latyti, nepasiro 
džiau jam pakankamai įdomus, 

turiu pasisakyti Jums nemalo
nią paslaptį: rašau veikalą 
"Dangaus ir Žemės Sūnūs", 
kuriame bus nemielų Jums da
lykų!" žvilgteriu į Jakštą — o 
šiam lūpos tik vypt-vypt! Na, 
manau, ne prieš gerą! Tad įsi
terpiu, malšindamas: "Neimki
te į širdį, kunige prelate! Ar 
nepažįstate Krėvės? Nei jis 
toks baisus, nei nieko! Jis ne
padarys Jums nemalonumo!" 

Betgi Krėvė tiksliai nujautė, 
kad Jakštui jo veikalas bus ne
priimtinas. Ideologiškai ir mums 

kitiems katalikams. Na, bet Krė
vė mums vis tik pasilieka Krė
vė. 

Nuo tos dienos daugiau ne
beteko jo susitikti, ypač kad jis 
toks kuklus ir nclandus į vie 
Šus pobūvius. » 

lus laimi premijas, šilko stūč-
kas, diplomus ir medalius. Ir 
jis jų turi tiek daug, kad vien 
tik iš tų parodų premijų galė
tų suruošti parodą. 

Savo akimis septynius auk
so, sidabro ir bronzos meda
lius mačiau už filateliją duo
tus Sakalui. Ir greta tų meda
lių mačiau ir gėrėjausi įspū
dingu popiežiaus Pijaus XII 
medaliu "Pro Ecclesia et Pon-
tifice", kuria buvo įteiktas ne
perseniai p. Ignui Sakalui. Žino 
ma, tą popiežiaus medalį ne už 
filateliją jis gavo. Tokį medalį 
nei už pinigą nupirksi, nei su 
politine jėga nepakuopsi. Ar
gentinos turtingoji ir galingoji 
prezidentienė, populiarioji Pe-
ronienė baisiai norėjo iš popie
žiaus gauti tokį medalį, o ne
gavo... Jinai laikraščius net pa-

KRONIKA 
Ben. Brazdžionis jau įpusėjo 

ruošti lietuviškosios prozos an
tologiją. Drauge, atspėjamu lai 
ku, ruošia *ir pasaulinės poezi
jos antologiją. Joje bus visų 
tautų poezija, pradedant nuo 
senųjų iki dabarties; kreipia
mas dėmesys ypač į Lietuvos 
kaimyninių ir mažųjų tautų 
poeziją. Būdamas Chicagoje B. 
Brazdžionis tarėsi su prozos an 
tologijos leidėjais — Liet. Kny
gos Klubu; rinkdamas medžia
gą aplankė šv. Kazimiero aka
demijos biblioteką. 

J. E. arki v. J. Skvirecko, ftv. 
Rašto vertėjo, biografijai ren
kama medžiaga. Ruošiamasi ją 
išleisti ryšium su pripuolančia 
kitais met jb Ekscelencijos su
kaktimi — fcO metų amžiaus. 

Romano konkursas eina prie 
galo. Paskutinė data kūrinį 
įteikti — lapkričioH d. Siųsti 
adresu: Romane Konkurso Ko
misija, "Draugas", 2334 So. 
Oakley ave., Chicago 8, 111. 

Staaio Santvaro rinktinės poe 
zijos knygą redaguoja Bernar
das Brazdžionis. Leis "Patria". 
Leidinys bus panašus kaip J. 
Aisčio "Pilnatis", apie 150 pus
lapių; įžangai B. Brazdžionis 
parašys St. Santvaro poezijos 
studiją. 

A. Gustaitis ar t rą kartą per
redaguoja s t \ o humoristinės ir 
satyrinės poez'jos rinkinį, turi 
jau leidėją ii numatoma, kad 
veikalas gali pasirodyti dar 
šiais metais. 

B. Gordon, iš Lietuvos kilęs 
gydytojas, kurs atvykęs į JAV 
tapo akių specialistu ir sionis
tų sąjūdžio vadu, neseniai išlei
do knygą "Between two 
worlds". 

Antanas J. Miciunas, MIC, 
paruošė ilgesnę studiją apie Ue 
tuvių laikraščius JAV-se, kokie 
tik išėjo nuo pradžios. Ji spaus 
dinama žurnale "The Marian". 

Jeronimas Kačinskas, bevar-
goninkaudamas prie šv. Petro 
bažnyčios So. Bostone, randa 
laiko ir energijos atsidėti nau
jai kūrybai. 

J. Račiūnas, išleidęs knygas 
apie A. Olšauską, K. Balutį, 
dabar ruošia kolektyvinį veika
lą apie Antaną Vanagaitį. 

Dail. R. Viesulas, atlikęs de
koracijų darbus tolimoje Massa , 
chussetts valstybėje, šį savait
galį grįžta į Chicagą. 

Petro Pilkos eiliuota pasaka 
jaunimui "Žvirblis Inkilėnuos" 
jau spausdinama. 

Jonas Aistis dabar dirba prie 
Free Europe; persikėlf gyventi 
į New Yorką. 

Prof. J . Brazaitis šiuo mėtų 
dirba "Darbininko" redakcijoj. 

negelbėjo... Apie tai net laik
raščiuose plačiai buvo rašyta. 
Tad mums lietuviams yra didi 
garbė, kad krikščioniškosios 
kultūros centro vadas popie
žius Pijus XII įvertino mūsų 
lietuvių katalikų vadų gerb. p. 
Igno Sakalo ir p. Leonardo ši
mučio veiklą. Mane tiesiog ste-

! bina, kad ne turtuoliams, o tik 
, darbštiems plunksnagraužiams 
tie medaliai buvo duoti. Man 

.tiesiog norisi sušukti: Lai gy-
ivuoja popiežius Pijus XII, ku
ris ir pilkose dulkėse pastebėjo 

.tokius lietuvių tautos žemčiū
gus — nūaų draugus — kaip 
Igną S.įkalą ir Leonardą Ši
mulį! 

o gal ir iš viso jis nėra lakus gų Kūrėją! Pasiilgau. 

Betgi kaip miela būtų pa pirkinėjo su savo milionais, kad 
matyti tą mielą Žmogų ir bra i - apie jos dorybes rašytų; pati 

po to net Romon važiavo, ni«kg 

Knyga apie Hong Kongą 
Christopher Rand išleido kny

gą "Hong Kong", kur aprašo
mas gyvenimas to miesto, kurs 
yra lyg* durys į komunistų už
grobtą Kiniją. 

. 

. • 

i 


