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Mes lietuviai vienu atžvilgiu Lietuvoje pradėtas leisti žody-'kėjimu 
esam gana keistoki: mes arba 
nieko neveikiam, o tik planuo
jam ir savo projektais didžiuo
jamės, lyg nuveiktais darbais, 
arba jeigu ką pradedam, tai 
ne pagal savo mastą ir išgales. 
Ir taip su mūsų plačiais mos
tais atsitinka kaip su tuo žy
du žuvininku, kuris mano tėvo 
paprašytas Kūčioms žuvies, en
tuziastingai priėjo prie didžiu
lio krepšio sakydamas: "Tu, 
Mykol, tiktai laikyk maišą. Aš 
tau kad pridėsiu, tai pridėsiu". 
Ir čia pat užsimojo griebti žu
vis iš krepšio visu glėbiu, tar
si šieną. Bet iš to jo plataus 
mosto rankose užsiliko tik ma
ža aukštytė. Po kelių tokių mė
ginimų žydas nuleido rankas, 
tarsi skųsdamasis: "Matai, My 
kol, kokios slidžios žuvys". 

Iš tikrųjų ir mums panašiai 
viskas slysta, nors mūsų ir 
drąsūs mostai, ir karštas en
tuziazmas. Argi tam dar reikė-

nas pačių aplinkybių buvo nu
trauktas. Tokios apimties žo
dynas, koks buvo užsimota iš
leisti, ne kiekvienam būtų bu
vęs prieinamas ir, be abejo, 

jie kalba neblogai 
ir net nesijaučia jų kalboje į 
akis krintančių svetimybių, bet 
jų žodynas yra siauras ir dėl 
to toksai Andriušis jiems jau 
per kietas riešutas. Pavyz-

tebūtų tarnavęs daugiau moks.dys, tiesa, skamba labai para-
liniams reikalams, bet mažiau doksaliai, bet juk tai neginčy-
pritaikomas kasdienybėje. Tai, 
ką aš siūlyčiau, nebūtų ano, 
pradėtojo Lietuvoje, atnaujini
mas ir tęsimas, kaip kad yra 
su L. Enciklopedija, bet turė
tų būti siauresnės apimties vie-

tina tiesa. Andriušio kalba, be 
abejonės, yra išimtinis atvejąs 
— jis su nieku iš šiandien ra 
Šančių jų kalbos atžvilgiu ne
sulyginamas. Bet kiek mes 
šiandie turime tokių Andriu-

no ar, moksliniam, dviejų to-. šių, Krėvių, Ramonų ar Vai-
mų žodynas, pritaikytas prak-1 čiulaičių! Jaunesnioji rašytojų 
tiniam gyvenimui. Panašiai karta tokio plataus ir sodraus 

V. Kazokas 

tų pavyzdžių, kad įsitikintu
mėm? štai Australijos lietu-

kaip vokiečių Der Sprach = 
Brockhaus, prancūzų Nouveau 
petit Larousse arba anglų The 
Concise Oxford Dictionary. At
sižvelgiant į materialines ap
linkybes, gali jis būtų visai ne
iliustruotas, panašiai kaip mi
nėtasis anglų kalbos žodynas. 
Tačiau tokio žodyno šiandien 
verkiant reikia. 

Galbūt gyvenant Lietuvoje, 
jis nebuvo taip labai aktualus, 
koks jis yra aktualus gyvenant 
svetur. Atsiminkime tik viena: 
čia gyvendami mes . naudoja
mės tik tais lietuvių kalbos iš
tekliais, kokius esame atsivežę 

žodyno neturi ir aišku netu
rės. Tai ką jau bekalbėti apie 
laikraštininkus, mokytojus ar
ba tėvus, kurie jau nebeskiria 
lietuvių kalbos savybių nuo sve 
timybių. Tad, jeigu jau rašyto
jas nėra kalbos puoselėtojas, 
tai nedaug ko galima tikėti iš 
kitų. 

šiandien dar įmanoma 

Būtų galima šio reikalo svar
bumą pagrįsti daugybe argu
mentų, tačiau ir be argumen
tacijos yra aišku, kad mes šio
se aplinkybėse be žodyno išsi
versti negalime, kuris, jeigu 

iš namų, arba kas yra užsilikę ir nepraturtins mūsų kasdieni-
mūsų atmintyje. Bet gi su nės kalbos, tai bent sulaikys 
kiekviena diena tasai atsivežta- ilgesnį laiką tikrame lygyje. O 
sis mūsų kalbos lobis vis la- tai jau būtų didelis laimėjimas. 
biau trupa ir trupa, o jo papil
dyti nėra iš kur, nes neturime 
po ranka gyvųjų kalbos vers-

viai prieš keletą metų sugalvo-1 m h * — pačios tautos, štai greit 

V. K. Jonynas 

Dan. Mickute - Mitkiene 
Šv. i Kazimieras 

jo Sydnėjuje pasistatyti dan
goraižį su salėm, viešbučiu, vi
som komitetinėm įstaigom, 
spaustuve, bažnyčia ir kino te
atru (gal truputį iir perdedu), 
o ligi šiolei neturi paprasčiau
sios pašiūrės, kur galėtų susi
rinkti posėdžiui arba pašokti 
lenciūgėlį. O ką jau bekalbė
ti apie Vliką arba Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenę. Arba pa
skutiniu laiku išpopuliarinta ir 
entuziastingai sutikta Lietuvis 
kosios Enciklopedijos leidimo 
idėja. 

Visai pagrįstai ir realiai ver
tindamas mūsų padėtį ir gerus 
norus dr. J. Balys siūlo išleisti 
enciklopediją, apsiribojančią 
tik lietuvikais klausimais. Bet 
tiek to. Jeigu jau ryžtamasi, 
tai tegu Dievas padeda: nerei
kėtų kaišoti pagalių į beprade
dančius suktis ratus. Kad tik 
būsimoji enciklopedija nebūtų 
panaši į lietuvišką sūrmaišį: iš 
pradžios labai plati, kol išsi
sems dar Lietuvoje leistosios lTne pajėgūs skirti lietuviškų 

jau sueis dešimt metų, kai mes 
apleidome gimtąsias sodybas, 
atitrukome nuo gyvojo tautos 
kamieno. Per tą laiką kiekvie
nas iš mūsų savo gimtąją kal
bą gerokai pamiršome, primir-
šome daugybę žodžių, gražių 
lietuviškų išsireiškimų, o jų 
vietoje prisigaudėme visokių 
svetimybių. Tiesa, mes dar su
sikalbame lietuviškai, galbūt 
dar daugelis susikalbės savo 
kalba ir su savo vaikais, bet 
tik įsiklausykime į savo šių 
dienų kalba: koks siauras šios 
dienos mūsų kalbos žodynas! 
Kokia yra pati vartojamoji 
kalba skurdi, sausa ir nevaiz-
di! •. 

Ateinanti karta 
Tad ką jau bekalbėti apie 

ateinančią kartą, kuriai lietu
vių kalba daugumoje pasida
rys tik antrinė kalba išmokta 
iš mūsų pačių. 

O ko mes savo vaikus mo
kysime, jeigu jau patys nesa-

L. E. medžiaga, o vėliau kad 
tik ji nepradėtų eiti siauryn. 
Galimas daiktas, kad šis spėji
mas pasirodys klaidingas (o 
kad taip būtų!), bet taip gal
voti verčia tas faktas, kad mes 
tebesame karšti entuziastai, ta
čiau neturį viduramžių vienuo
lio kantrybės ir ištvermės. 

Lietuviu kalbos žodynas 
Bet ne apie tai norėjau kal

bėti, šalia gigantiškų užsimo
jimų užmirštame vieną iŠ rea
liausių ir šių dienų sąlygose 
būtiniausių darbų. Tai būtų lie
tuvių kalbos žodyno klausimas, 
gitas klausimas reikėtų sprę
sti kaip galima greičiau, nes 
tai yra vienas iš pagrindinių 
lietuviškos dvasios ir kalbos 
išlaikymo ramsčių, kurio nie
kados neatstos jokia enciklope
dija, jokie lietuviški dangorai
žiai, nei reprezentaciniai pasi
rodymai. Lietuvių kalbos žody
no mes pasigedome visais lai
kais. Paskutiniaisiais metais 

išsireiškimų nuo svetimybių. 
Būsimosios kartos, jeigu jos ir 
kalbės dar lietuviškai, vartos 
dar labiau nususintą, dar skur
desnę lietuvių kalbą, negu kad 
šiandie mes. Paimkime tik šių 
dienų mūsų laikraščių kalbą. 
Kokia ji darkyta, kokia ap
gailėtinai liūdna. Tiesa, laik
raštinė kalba niekados nebuvo 
pavyzdinė. Bet jeigu paimtu
me nepriklausomoje Lietuvoje 
leistus laikraščius ir palygin
tume su dabartiniais, nesvar
bu kur leidžiamais, mums pasi-
šiaustų plaukai. Arba paimki
me tas pačias knygas. Juo jau
nesnio rašytojo veikalas, juo 
vartojamosios jo kalbos žody
nas siauresnis. 

Man pačiam teko kalbėtis su 
eile jaunų žmonių, gimusių ir 
mokyklą lankiusių Lietuvoje, 
kurie patys prisipažino, kad jie 
tokio Andriušio nepajėgią skai 
tyti, nes nesuprantą. Aš ne
abejoju jų lietuvių kalbos mo-

0 tokio žodyno mes pasigen
dame kiekviename žingsnyje: 
jo reikalingas ir laikraštinin
kas, ir rašytojas, studentas, ir 
mokytojas, specialistas, ir ku
nigas. Juo labiau, kad tokį 
žodyną šiandie išleisti dar įma 
noma, nes savo tarpe tebeturi
me žymiausius kalbininkus. Ži
nokime, kad kalbininkų prie
auglio neturime. Kas ateityje 
pavaduos tuos šiandien turi
muosius? Laikas bėga, ir ne
žinome, kokių pokštų mums 
gali iškrėsti rytojus. Laiku 
pasinaudokime jų autoritetu ir 
patirtimi. 

Gali kaikas teisintis, kad 
tokį žodyną pilnai pa
vaduoja dabartinis Lietuvių 
Kalbos Vadovas. Tačiau tokia 
paguoda prilygsta į frontą ei
nančio kareivio paguodai, ku
ris gauna šautuvą, bet neturi 
šovinių. Lietuvių Kalbos Vado
vo žodyninis priedas toli gra
žu neatlieka tų funkcijų,, ko
kias paprastai turi atitinkamas 
žodynas. Apie tai nereikėtų 
kalbėti. Šitoks žodyno išleidi
mas nebūtų kokia reprezenta
cija arba pasirodymas prieš 
kitus (kas šiandie sudaro dau
gelio mūsų įstaigų ir komite
tų turinį), bet būtų mūsų pa
čiu, gyvybinis ramstis, kaip 
duona ar drabužis. Ir juo grei
čiau tokį žodyną išleisime, juo 
didesnį patarnavimą padarysi
me savo tautai, juo realiau už
kirsime kelią savo pačių suny
kimui. 

I šį reikalą — lietuvių kal
bos žodyno parengimą ir išlei
dimą — turėtų būti atkreip
tos ne vien atskirų asmenų 
akys, bet visų pirmą mūsų or
ganizacijų ir vadovaujančių or
ganų, kurie burtų šiam reika
lui lėšas ir palengvintų darbo 
sąlygas tiems žmonėms, kurie 
šio darbo konkrečiai imtųsi. 

Malda į šv. Kazimierą 
O Kazimierai, mūs Karalaiti, 

Tavęs prašome mes: 
Mūs tautos kančių didįjį kraitį 

Pas Augščiausį nunešk! 

Tilo paukščiai ir vandenys upės, 
Tik budėjo žvaigždė, 

Kai prie Katedros durų suklupęs 
Už tėvynę meldeis. 

K&ralMti, šviesusis Valdove 
Gintarinės šalies, 

Kaip ilgai svetimi įsibrovę 
Brolių kraują ten lies?! 

Baltam žirge, anuomet sušvitęs 
Kovą nulėmei tu — 

O padėk ir nūn priešą nuvyti 
Nuo Vilnelės krantų! 

Mūsų gražios bažnyčios ir šeimos 
Puošias tavo vardu, 

Bet nūnai — į mūs miestus ir kaimus 
Ir pažvelgti graudu... 

Jei kalčių, kuo tėvai nusidėjom, 
Ncnuplovėm krauju — 

Dangus kūdikių verksmą girdėjo — 
Tepagaili dėl jų! 

Su tavim praeities mūsų gijos 
Riša meilės ryšiais, 

Nes ne kardą, o baltą leliją 
Tu iškėlęs nešei... 

O Kazimierai, mūs Karalaiti, 
Mes maldaujam tavęs: 

Leisk mums keliais namolei pareiti 
Iš pasaulių erdvės! 

Los Angeles, 
1953 m. Vasario 16. 

Claudelio — Gide laiškai 
vokiškai 

Dviejų stambių literatūros 

Komunizmo studijos 
Notre Dame Universitetas 

įsiveda specialų skyrių apie ko
munizmą, kuris skirtas univer- j š u l ų . P a u l iaus Claudelio ir An 
sitetą baigusiems ir jie šioje ' Q i d e g U 8 i r f t S m ė j i m a a ( 1 8 9 9 
šakoje galės siekti magistro ir _ 
daktaro laipsnio, šios studijos ' 
yra prie politinių mokslų de- susidomėjimo; net ir vokiečiai 
partamento. Norima pagrindi- 'ji išsivertė, pavadindama "Paul 
niau paruošti žmones, kurie ga(Claudel - J Ande Gide: Brief-
lėtų priešintis šiam negandui. wechsel". 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Mykolas Gureckas ir An

tanas Vasiliauskas, abudu dip
lomuoti miškininkai, parašė 
plačią studiją "Medžio pramo
nė Lietuvoje". Studijoje nagri
nėjama medžio pramonės vie
ta Lietuvos ūkyje, ją lemian-
tieji veiksniai ir jos rūšys, miš
kų ištekliai (jų stovis, prieaug-

• Paryžiaus lietuvių studen
tų sekcijos valdybą sudaro: 
kun. dr. F. Jucevičius — pir
mininkas, R. Bačkis — sekreto 
rius ir L. Pabedinskas — iždi
ninkas. Naujoji valdyba nuta
rę šių mokslo metų eigoje pra
vesti paskaitų ciklą tema "Lie
tuvių tautos dvasinis veidas". 

lis, kiek miško kirstina ir kaip | Pirmą paskaitą jau laikė Lie
tai pravesti), medienos snvar-1 tu vos atstovas Prancūzijoje dr. 
tojimas, medžio pramonės įmo
nės, (Klaipė4oj, Vilniuj, Cent
rinėj Lietuvoj), stalių dirbtu-

S. Bačkis; paskaitoje buvo pa
liesta ryškesnieji lietuvių dva
siniai ir fiziniai bruožai ir iš

ves, baldų dirbtuvės (vietosi keltos kaikurios lietuvių tau-
rinkai, eksportui, specialistų tos dvasios formavimosi saly-
paruošimas), faneros dirbtu
vės, degtukų gamyba, cheminė 
medžio pramonė, medžio liku
čių naudojimas, įmonių disloka 
cija ir t.t. Jie apskaičiuoja, kad 
pagrindinė metinė kirtimo nor
ma tegali būti apie 1,550,000 
kietmetrių. Keldami medienos 
taupymo reikalą autoriai ska
tina pereiti prie mūrinės sta
tybos, miške rūpestingai ats
kirti padarinę medžio dalį nuo 
malkinės, didesnį medienos 
kiekį priimti nemalkiniams sor 
timentams, vengti medžio tąsy
mo — naudotis pjūklais, nu
statyti standartinius medinių 
namų tipus ir standartizuoti 
namų įrengimų reikmenis (du
ris, langus ir t.t.), didinti var
tojimą savame krašte paga
mintos faneros, statybos ir izo 
liacinių plokščių, vengti laiki
nos statybos, brangiausios rū
šies medžiagą skirti eksportui, 
naudoti mechanines ir chemi
nes priemones medienos atspa
rumui padidinti, kurui daugiau 
vartoti durpių, kelmų, šakų, 
taupant kurą, įrengti geres
nes krosnis, įsąmoninti gyven
tojus, vartotojus ir gaminto
jus, kad joks medienos gaba
las nebūtų pamestas supuvi
mui. Autoriai taipgi skatina 
inžinierius paruošti projektus: 
įmonės gamybai statybos plok 
ščių iš medienos likučių ir ki
tų medžiagų, faneros fabrikų 
Vilniaus ir Šiaulių apylinkėse, 
degtukų fabrikų, baldų fabri
kų (20—30 ir 5—10 darbinin
kų apimties), vežimų, statinių 
ir žaislų fabrikų. Studijos pa
baigoje duodama apžvalga svar 
biausių Lietuvos medžių: (pu
šynai sudaro 36% Lietuvos me 
dynų), eglės, ąžuolo, skroblo, 
liepos, skirpsto, juodalksnio, 
beržo, drebulės. Ši studija Chi-
cagoje gaunama pas prof. S. 
Dirmantą, 4241 S. Maplevvood 
ave., Chicago 32, 111. 

gos. Be to, šiais metais studen
tų sekcijos rūpesčiu sudaryta 
tautinių šokių grupė, kuriai 
vadovauja Vanda Augustaity-
tė. Taip p&t studentai aktyviai 
dalyvauja Lietuvių šalpos Dr-
jos chore. Vadovaujami ener
gingo pirmininko studentai ro
do daug aktyvumo. 

• Jonas Rimašauskas, Lie
tuvių Tautinės Martinologijos 
skyriaus vedėjas, toliau uoliai 
renka medžiagą, liečiančią pir
mos bolševikų okupacijos žu
dymus, kankinimus, kalinimą 
ir trėmimą Lietuvoje, ši me
džiaga bus panaudota ruošia
miems leidiniams, be to—svar
besnieji faktai numatomi pa
naudoti eventualioje kongreso 
komisijoje. * Kaip jau žinome, 
ALTaryba daro pastangų, kad 
prie JAV kongreso būtų suda
ryta tokia speciali komisija 
Lietuvos ir apskritai Baltijos 
kraštų sovietizacijai ir inkor
poracijai tirti, ypač stengian
tis išryškinti Lietuvoje vyku
sius klastingus sovietiškus rin
kimus į vad. Liaudies Seimą, 
kurio "prašymu" Lietuva buvo 
įjungta į sovietinių tautų skai
čių. 

• Ignas Vytenis spaudai pa
ruošė gausiai faktais dokumen 
tuotą studiją "Lietuvos žydų 
tragedija", kurijoje pavardė* 
mis įvardinta keletas tūkstan
čių asmenų. Knyga apima žy
dų laikyseną pirmosios bolševi
kų okupacijos laikus, lietuvių 
parodytą jiems globą nacių 
okupacijos metu ir okupantų 
vykdytą jų žudymą. Renkant 
medžiagą buvo apklausta apie 
2,000 asmenų. 

\ 

"Iš naujosios lietuviju poe-

• Kazimieras Jaunius yra 
miręs 1908 m. vasario 25 d., 
taigi šiemet sueina 45 metai 
nuo jo mirties. Šalia savo ku
nigo pareigų tas mokslininkas 
daug pasitarnavo mūsų kalbos 
kultūrai. Jo sukurtą liet. kal-

zijos". Tokia antrašte ir su re- bos gramatiką spaudai paruo-

i n 

Dabartinę krizę galima nuga
lėti tik vėl meilę tarp žmonių 
atstatant. Bet tik Kristus mus 
gali tos meilės išmokyti. 

— P. Lombardi 

Vyriausias mūsų rašytojas, 60 knygų autorius, Lietuvių 
Rašytojų Draugijos garbės narys, filosofijos daktaras, 

žmoniškumo skelbėjas, Prūsų Lietuvos patriarchas 

VILIUS VYDŪNAS 
gimęs 1868.111.22, mirė 1953.11.20. 

Kartu su visa tauta liūdi 

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DR-JA 

dakcijos įvedamuoju žodeliu 
lenkų žurnalas "Kultūra" (Pa
ryžius, NNr. 11/61, 1952) su
pažindina savo skaitytojus su 
mūsų naujosios kartos poetais, 
patiekdamas jų kūrybos pavyz
džių. Redakcijos žodelyjt pažy
mima, kad šalia patiektųjų ei
lėraščių vertėjo Juozo Kėkšto 
naujai lietuvių poetų kartai 
priklauso: Kazys Bradūnas, Al 
fonsas Nyka Niliūnas, Henri
kas Nagys, Vytautas Mačer
nis ir Vladas Šlaitas. Toliau 
nurodoma jų poezijos bendrie
ji bruožai ir jų skirtingumas 
nuo vyresniųjų kartų. Pažy
mima taip pat, kad šie poetai 
yra išleidę puikią antologiją 
"Žemė". Žurnalas įsidėjo po 
vieną Bradūno, Niliūno, Nagio 
ir Šlaito eilėraštį ir du Kėkšto. 

• Prof. inž. Jonui šimoliū-
nui šiemet gegužės mėn. suei
na 75 metai amžiaus. Profeso-

jrius šiuo metu gyvena Racine, 
Wisc. 

šė K. Būga, o išleido Petrapilio 
Mokslų Akademija (1916 m.). 

• Pianistas Andrius Kupre
vičius išvyksta į New Yorką, 
kur Town Hali patalpose kovo 
8 d. turės savo koncertą. Jo 
augšto meniško lygio koncer
tas Chicagoje, Marijos Augšt. 
Mokyklos auditorijoje, praeitą 
sekmadienį buvo sutraukęs pil 
nutėlę salę klausytojų. 

• Trys dailės parodos. Šie
met numatomos JAV-se trys 
lietuvių dailininkų parodos: 
pirma — šį pavasarį, šv. Kazi
miero Akademijos rūmuose, an 
troji numatoma suruošti Det
roite, o trečioji, gal su daugiau 
dalyvių — vėl Chicagoje. 

• Vincas Ramonas ruošiasi 
rašyti novelę iš lietuvių gyve
nimo Australijoje. Kasdienis 
darbas įmonėje neduoda susi
koncentruoti prie kokio didelio 
kūrinio. Rašytojas apsigyveno 
naujame bute: 1606 S. Halsted 
str., Chicago, 111. 
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MŪSŲ KALBA 
T V A R K O 

DR. P . SKARDŽIUS IR S.. B A R Z D U K A S 

14. KLODAS IR SLUOGSNIS 
Šie žodžiai, kad ir gerai pažįstami gyvojoj žmonių kal

boj, visdėito raštuose nevisai vienodai vartojami. Pvz. M. Nie-
dermarmo žodyne klodas yra "Schicht, Lage, Floez": klodais 
sudėti "schichtenvveise aufeinanderlegen, aufschichten", žemės 
klodas "Erdschicht", betono klodas "Betonschicht". V. Pėte-
raičio žodyne kimias angliškai verčiamas "layer, bed, s t ratum"; 
žemės klodas "layer of earth, stratum", o sluogsnis (rašomas 
sluoksnis) — "layer, bed; (geol.) stratum". V. Gailiaus žody
ne vok. Schicht reiškia "klodas, sluogsnis, karta", Erdschicht 
— "žemės klodas, sluogsnis" Lagc — "karta, sluogsnis, kar
ta", Floez — "sluogsnis (anglių ir kt. kasyklose)". Čia visur 
klodas griežčiau neskiriamas nuo slilogsnio. Bet A. Vireliūno 
Jvarduose (115 psl.) šie žodžiai skiriami vienas nuo antro: klo
das rusiškai verčiamas "plast", o sluogsnis — '"sloj". 

Norint patirti, ką iš tikrųjų šie žodžiai reiškia ir kaip jie 

a apie ma • Dr. Agota Šidlauskaitė, dė 
stanti Ottawos Universitete Ka 

! nadoje, yra kviečiama dėstyti 
Viena iš pirmųjų kregždžių ^ ^ ^ ^ ^ ^ e p ^ k a m a i eksperimentavę psichologiją 

knygų lentynose šiemet buvo atsižvelgta į vietos papročius 
J. Grabau-Grabausko knyga Pvz. tvirtinama, kad bičiuliš-
"Kelias į pasisekimą" (išleista kiems atsilankymams tinka-
New Yorke, 1953 m., 144 pusi., miausias laikas yra apie 5-6 vai. 
kaina $2). vakaro (pusi. 49). Toks laikas 

Autorius paėmęs gerą kryptį tinkamas tik jeigu būna pakvies-
— pasilaikyti atsivežtus gerus tas vakarienės, nes šiuo laiku 
papročius iš Lietuvos ir juos pa- vakarienė gaminama ir valgo-. 
pildyti gražiomis elgesio taisy- ma. Ateiti tada nekviestam va- v o atsiminimus apie metropoli 
klėmis, priimtomis šiame kraš- karienei gali sudaryti nemažai 
te. Randama progos užakcen- nepatogumų šeimininkams, šis 
tuoti ir lietuviškumo reikalą, vizitų laikas buvo gal neblogas 
Daugelis atras naujų, taiklių .Lietuvoje, bet kai čia vakarie-
žodžių, kaip sultinys (buljonas), |nė valgoma 6 vai., tai netinka 
vaisienė (kompotas) šluostyklės ateiti su vizitu tarp 5 ir 6 vai. 
(servetėlės), ištisinukė (sukne
lė), iškirptė (dekoltė) ir kt. 

Knyga daugeliui, ypač mūsų 
jaunosios kartos žmonių, bus la
bai naudinga ir labai rekomen
duotina. Jos vertės nenaikina 
keletas taisytinų punktelių. Pa-

Reikia tai daryti anksčiau ar vė
liau, po septintos. 

Bet tai vis neesminiai dalykai 
ir tokių netikslumų tik vienas 
kitas. Apskritai — knyga ver
tinga ir rekomenduotina. Auto
rius gražiai palengvina ir laiš 

vyzdžiui, vietomis autorius pa- | k ų r a š y m ą > duodamas apsčiai 
turėtų būti vartojami, pirmiau tenka išsiaiškinti rusų plast ir linksta į truizmus: kartojimą'pavyzdžių ir kitų nurodymų. 

Loyolos Universitete Chicagoj. 

• Prof. Adomo Galdiko su
kaktuvinė paroda planuojama 
suruošti Chicagoje š. m. balan
džio menes]. 

• Mykolas Vaitkus rašo sa-

tą arkiv. J. Skvirecką ir apie 
Tumą-Vaižgantą. 

ALBSNAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir {vairių daiktų perkraustytuos 

Taip pat persiunčiame j užsieni 
pakletei lus jvairaus maisto 

Kreiptis: 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-3245 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

Telef. offiao SEeley S-tlBS 
DR. L SEIBUTIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ROOSEVELT MEDICAL CENTER 

1212 So. Ashland A ve. 
Vai.: kasdien nuo 12:00—8:30 p. p. 

ItesidJ. 0419 So. Maplewood 
Tclef. HKmlock 4-5445 

STASYS FABIJOHAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. VIrginia 7-7097 

GKovehlll 6-1695 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 VVest Marquotte Rd 

sloj, kuriais A. Vireliūna verčiami klodas ir sluogsnis. Pačių visiems žinomų dalykų. Sakysi 
rusų žodynininkų (V. Dalio, D. Ušakovo) aiškinimu plast yra me, skyrius apie pavardes (10 
plokščia, sūdri (rus. plotnaja) masė ko nors, nuosėdų sluogs- p.) pradedamas sakiniu: "Kiek-
nis, pvz. plast sniegą "sniego klodas" ir kt. o sloj yra ištęstinė vienos tautos paskiri nariai turi 
masė, eilė, horizontalinė daikto dalis, kuri susisiekia su kitos j atitinkamus pavadinimus, kad 
dalies paviršiumi; koks nors daiktas, kuris rėžiu guli ant kito galima būtų atskirti vieną žmo 
arba po kita daiktu, pvz.; sloj čtmozloma "juodžemio sluogs-

verchnije sloji atmosfery "viršutiniai atmosferos sluogsnis" 
niai* 

gų nuo kito." Kas to nežino? 
Kaikur gal palinkstama prie 

nepateisinamo pedantiškumo. tu t glina zalegla slojcm, :pomež slojev izvestnjaka i pes 
ku "čia molis yra nugulęs sluogsniu, tarp kalkakmenio ir smė- |Pvz., duodamas nurodymas kaip 

valgyti mėsą, autorius sako, kad 
atpjovus gabalėlį reikia peilį 

— J. Pr. 

K R O N I K A 
• Rašytojų Draugijos pre

miją skiriant jury komisija bu 
vo daugiausiai apsistojusi prie 
trijų veikalų: vieno poezijos 

lio sluogsniu"; vse slancy alojisty, i derevo slojisto, ono kolet- valgyti mėsą, autorius sako, Kaa kurmio ir dviejų beletristikos, 
sja po slojam "visi skalynai sluogsningi, ir medis sluogsningas, atpjovus gabalėlį reikia peilį Slaptame balsavime jury ko-
jis plyšta sluogsnomis, sluogsniais". Beveik atitinkamai žmo- padėti, šakutę perimti iš kairės misijos narių dauguma pasisa-
nių kalboj yra savo reikšme skiriamas ir klodas nuo sluogsnio, į dešinę ranką ir tik tada tą ga- kė už Nelės Mazalaitės "Gin-
būtent — klodas yra tai kas paklota, kloja, pvz.: javų pėdai baliuką nešti į burną. Su kiek- tarinius vartus". 

vienu kąsneliu dėliodamas peilį 
ir perimdamas šakutę iš kairės 

klojimo galuose kraunami klodais (t. y. eilėmis klojami vieni 
salia ki tų); plg. dar apklodas "kuo apsiklojama, apklotas", , 
pakJodaa "medinė rogių pavaža" ir kt. O sluogsnis visų pirma IJ dešinę, greičiau ir staltiesę su 
yra "plonai išdrožta medžio skala dalgiui tverti ar pintinei j t e P s i i r v i s a t a Pa tempto kny 
pinti" ir toliau sietinas su sluogsna "sluogsnis, plėša; l i nų įS i n i o mandagumo procedūra at 
pluoštas, iš kurio vejama virvė", sluogstis "plonai išdrožta 
plėša, sluogsnis" ir kt. Šituo būdu medžio sluogsnis savo reikš
me iš pradžios gali būti visai tolygus rusų sloj "svil', prožil-
ki", o toliau jau iš analogijos gali būti vartojami ir žemės 
sluoksniai, atmosferos sluoksniai ir kt. 

..Panašiai kaip rusų sloj etimologiškai yra sietinas su slit* 
"sulieti", slivat' "suliedinti" ir iš pradžios reiškė tai, kas sulie
ta, slijanijc, taip sluogsnis gali būti jungtinas su sluogti, slūg
ti, ir pirmutinė jo reikšmė galėjo būti tai, kas susluogę, suslū-
gę; plg. sluogsna nusluogė "į galą nulaibėjo". Toliau šaknis 
sluog-, atrodo, dar gali būti sietina su sluogas "kuo kas sle
giama", sluogtis "slėgas, sluogas", slogtis "t. p ." ir k t. 

Taigi iš to, kas augščiau pasakyta, galime jau matyti, kad 
klodas visų pirma yra tai, kas paklota, kloja, nuosėdų sluogs
nis, rus. plast, ang. stratum (a sheetlikc mass of sedimentary 
rock or earth of one kind, usually in layers between beds of 
other kinds), o sluogsnis gali atstoti tai, kas yra rus. sloj, 
angį. layer ( that which is laid, a s t ratum; one thickness, 
course, or fbld laid over or under another). Bet šito skirtu
mo veikiausiai tebus galima daugiau paisyti specialinėje sri
tyje, visų pirma geografinėje ir geologinėje terminologijoje; 
daug kur kitur gal bus ir sunkiau to laikytis, juo labiau, kad 
ligšiolinėje raštų kalboje praktiškai ne visur tai ir buvo) da
loma, p^ § 
_ (Bus daugiau) 

rodys juokinga. 

Jau išėjo iš spaudos 
C, GRINCEVICIAUS 

VIDURNAKČIO VARGONAI 
Su Grinkevičium nenuobodu ke
liauti Alpėmis ir gėrėtis miegan
čia graike; su juo įdomu lankytis 
senuose Lietuvos šventoriuose ir 
klausytis triukšmingo šventųjų 
ginčo ar vidurnakčio vargonų mu
zikos. 
131 pusi. Kaina $1.50 
Užsakymus su pinigais siųskite: 
„Draugas", 2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 

DR. EDWARD 
M. BEZEK 

Praneša atidarymą dantų kabi
neto kartu su Dr. Andrew Furlan 
ant 

424 Tenth St. 
VVAUKEGAN, ILL. 

Valandos pagal susitarimą 
Telefonas ONtario 2-7213 

Dr. Donald F. Alexander 
KOJŲ SPECIALISTAS 

1347 So. 50th Ave., Cicero 50. Ilk. 
Telef. OLympic 2-8200 

Priėmimo valandos: Pirmaa. Tr ant-
rad. nuo U iki 6 Ir 7 Iki 9 v. vak. 
Ketvirt. nuo 10 v. ryto iki 6 v. vak. 
Penktad. nuo 10 vai. ryto Iki 6 v. v. 
ir nuo 7—9 vai. v. šeštad. nuo 1 v. 
Iki 4 v p. p. 

• Stasio Baranausko dainos, 
atliktos Vasario 16 d. minėji
me per Margučio radiją, akom 
panuojant muzikui A. Kučiū-
nui, buvo užrašytos j plokšte
les ir bus perduotos į Lietuvą 
per Amerikos Balsą. 

• Vladas Butėnas-Ramojus 
kietai dirba prie savo atsimini
mų knygos, apimančios pasku
tinio karo laikotarpį. Mūsų ra
šytojas turi ir asmeniškų pla
nų : apie Velykas bus jo ves
tuvės su Dalia Meškauskaite. 

• Julius Navikas, "Kelio" ir 
"Vilniaus Rytojaus" redakto
rius mirė 1938 metais, taigi šie 
met sueina 15 metų nuo to 
Vilniaus krašto kultūrininko 
mirties. 

• Juozas Bačiūnas, žinomas 
vasarviečių savininkas, yra pa
rašęs brošiūrą apie adv. Anta
ną Olj; pats šią knygelę ir iš
leis. 

# = • 
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DĖMESIO, SAVININKAI! 
Gaukite apskaič iavimus dabar dčl 

visokiu rusiu dailydes darbų. Spe
cializuojamos j palipti] ir rosiu bu
tus, naujus namus patdatome ir in- ( 
dustrijos pakeit imus atl iekamo. 

C. BALL & SON 
610 8. Elimvood Ave, VVaukegan, III 

D Kita 6-0313 

VIEŠOS VARŽYBOS! 

Kiekviena sekmadienį 2 vai. po 
pietų. Namų reikmenys, jrankiai, 
baldai, žaislai, ir t. t. {sidemSkite! 
Aš jums parduosiu jūsų įvairius da
lykus! Ką jus turite? 

STEIGER'S AUCTION SALE 
Lako St., Rt. 20. Skersai nuo aero
dromo - 4 mylios vakaruose nuo 
LaGrangc tid., Helmhurst , Illinois, 
Tol. Elmhurst 9225-J. 

= l ^ 

PRADEK TAUPYTI P A S . . . 

M I D L A N D S A V I N G S 
AND I M ASSOCIATION 

4038 Archer Avenue Chicago 32, I I I . 

Telefonas: LAiayette 3-6719 
KIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 

IKI $10,000.00 
Mokame Aukščiausius Dividendus 

AUGUST SALDUKAS, Sekretorius 
— • " • • • 

# 

PYKITE SAUGIAI IR P E L N I N G A M ! 
• 

Mes kviečiamelietuviui pasidėti.aro taupomu, pinigus | Chicago Savings and Loan Assoclation, kuri yra proporcionaliai viena U 
A ^ o ^ ^ Chicagoj. I « mus kleMeno taupos pinigai J £ pUnai a p d ^ t f il5° " o C ? £ ? an 

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingi ir mandagu 1-taraavun* Ji U anksto neprilada, bet 
visada išmoka aukštą dividendą. * ^ ^ 

• 

MCSŲ TURTAS SIEKIA DAUGIAU DEŠIMTIES MILIJONŲ DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Western Ave. 

JOHN PAKEL, President 

LIETUVIŠKA ĮSTAIGA 

DR. JUZĖ AGLINSKAS 
GYDYTQJA IR CHIRURGE 

Vaiku Ir motorų ligos 
5159 South Damen Avenue 

Mcdicino and Surgery lUiihling 
Vai: antr. 9—1 ir 7—9 p, p,, pirm., 
treč., penki. 10—4 p. p. šešt. 10—1«' 

Ofiso tel. IMI. 0*7800 
Namu tel. TU. 4-1705 

Tel. Ofiso H E . 4-««0», re/.. PR. 0-7331 
DR. AHTANAS ALEKNA 

(ALEKNAVIČIUS) 
GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd. 
VAL: 1—4 Ir 6 - 9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirtad. Ir sekmad 

Tel. ofiso ST 3-2320, rez. H E 4-4039 

DR. JONAS BAKŠYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

745 West 77 St. 
Uez. 0053 \Vashtenaw Ave. 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 2—4 po pietų, 7—9 vak. 

Treč. ir šeštad. 2—4 v. p.p. 

DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6656 So. Halsted Street 
Kampas Marąuette ltd. ir Halsted St. 

Vai,: 7—y kasdieną, šcStad. 3—5, 
T e l : Ofiso W E . 6-2811 
Namų WA. 6-2990 

Tel. ofiso VI. 7-0583. rez. R E . 7-7808 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Boad 
VAL.: 1—3 poplot ir 7—8 v. vak. 
Trečiad. ir. sekmad. ofisas uždarytas. 

šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Uezld. 3241 W. OOth P l iAOE 

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. H E . 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir Sešt. pagal sutarties 

•tisas Ir rezidencija — VArda 7-1626 
lt YArds 7-7410 

DR. O. J. BYLAITIS 
Vidaus, vaiky, nervu pydyto ja* 

DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas Ir chirurgą* 
4088 So. Aroher Ave 

VAL.: pirmad., trečiad., ir penktad. 
6:30 iki 8:30 P. M. 

Kitomis dienomis susitarus. 

Tel. Ofiso WA. 8-8060. rez. CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: ( išskyrus šeštad. ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Ligonius priima tik pag-al susitarimą 

RezldL: 10838 So. AVabasli Ave. 

Tel. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7808 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Speo. motorų Ilgos Ir akušerija) 
4055 Archer Ave. 

Kampas Aroher ir California Avo. 
VAL.: 2—4 ir 1 6—9 v. p. p. 

Išskyrus sekmadienius. 

Tel. ofiso YA. 7-1166. rez. DA. 6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta gatvfi) 

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

šeštadieniais 1—4 vai. 
Uez. 3247 S. E M E U A L D AVE. 

Ofiso Ir buto tel. Oi,. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10—12 ryte. ir 6—8 v. vak 
šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 v. v. 

Butas 1832 So. 40th Ct. 

Telefonas"" KEllanco 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8925 West 59th Street 

VAL. 2—4 popiet, 6:80— 8:80 vak. 
Trečiad pagal sutarti 

• — — i ^ > a a — •• i *• • — — — — — —.ii — — — a — ^ m 

Tel. ofiso ir buto Ol/ymplo 2-4150 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1435 So. 49th Ct., Cicero 

Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 12—2 v. ir K—6 v. v. 

Butas 1004 So. 40th Ave. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso teL REl iance 5-4410 

Rozld. imt. GUovehUl 0-0017 
Valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 

Trečiad. ir fteštad. pagal sutarti 
II • • — • * Į I M I , 

1(J Ofiso TR. 4-6000 Rez. RO. 2-5861 

DR. J. STARKUS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
653 W e s t 79th S t ree t 

Rezid. 1908 South Troy Street 
Vai. pirm., antrad.. ketv., penkt. 

1—4 ir 7—8:30 
trečiad. ir šešt. 9—12 

Ofiso telef. LAfayette 3-3^10. jei 
neataillepią, laukite KICdzie S-2862 

DR. EMILY V. KRUKAS 
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G © 

4146 S. Archer Ave. 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:30 v. 

Trečiadieni tik susitarus 

Tel. ofiso YA. 7-6567. rez. RE. 7-4966 

DR. FRANK C. KWINH 
(KVIEČ1NSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien ,nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:30 
v. v. ršskyrus trečiad. ir šeštad. vak 

Dft. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 West 2Gth Street 
Vai. antrad., ketvirtad. ir šeštad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tel. Ofis. LA t••4810} Hez. CH 7-8315 

Tel. ofiso GR. 6-6899, PR. 6-4782 

DR. L MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West 63rd Street 
(kampas 68 ir Artesian) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Sešt&d. 2 - 4 p. p. 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta 

Telefonas -— P U l m a n 5-8277 

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 S. Parnell 
Vai. Kasdien 2—4 popiet ir 0—8 v. v. 

išskyrus trečiadienius 

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

VAL. nuo 3—4 ir 6—8; trečiad., šeš 
tad. ir s ekmad- tik pagal sutarti. 
Tel. ofiso YA. 7-1787, rez. PU. 0-1 »SO 

Jei neatsilieps viršminSt! telefonai, 
šaukite Mli lun? 3-0001 

• ! - • • • • ! • • M l — ^ • — i ^ P ^ ^ • • • — I , I — • i • I .111. 

DR. FL. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Speė. chirurgines ligos 
DR. E. TALLAT-KELP&A 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 West Ifith Street 

Valandos: kasdien 2—8 p. p. 
soštadieniaia 10—12 ir 2—4 p. p. 

Tel. Ofiso TO 3-09.~>0 Uc/«: RO 2-2387 
Jei neatsiliepia šaukit CEntral 6-2294 

l'el. ofiso »li: 4-2123. rei. PR. 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spoc. chirurgines liros 
6255 South Western Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak 
Žeštad. 2—4 p. p. Trečiad. Ir 

sekmadieniais uždaryta 

Telefonas DAnube 0 - l i 2 5 

DR. A. VAUS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. Moterų Ligos 
3267 S. Halsted St. 

Vai.: 1-4 Ir. 6-8 vak. 
Šeštadieniais 1-4 v. p. p. 

Tel. ofiso VI 2-1581 R e / , I Ui 3-0750 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Įtampas Halsted ir 31-os gatvių 

802 W. 31st Str. 
I'rieiutmo valandos f- \ ji. p. ir 
ii S V. v. Ke/ilud. - 4 })<) pictii 

l'el. ofiso PU. »-044tt. r<4/.. U E . 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 \Yest Marquette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak 

Trečiad. ir še.štad. pagal sutarti 

oLL 
one GRovehill 6-7575 

vaiandoa: Pinnadienlaii nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniai! ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
po pietų. Ketvirtadieniai* nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniai, uždaryta viją diena, Šeštadieniai* 
- a o 9 ryto iW 2 po piatu. 

i 

TELEFONAI 
Ofiso Buto 
FlUmore 3-2007 COlumbus 1-0190 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

154 North Broadvvay 
MELUOSE P A U K . ILL. 

Vai. 6:30-9 vai. vak., išskyrus sekm 

Ofiso GRovehil l 6-4020 
Rezideneijos Hl l l top 6-J 560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marquette Rd. 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti 

Ofiso tol. P U 5-5575, rez. VI 7-2489 

DR. F. MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10756 S. Michigan Ave. 
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo 4:30 po pietį; Iki 8 vak. Šeštad. 
nuo 12 iki 3 vai. po pietij. 

Trečiadieniais tik susitarus 

Dr. Edvvard B. MURAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 71st Street 
xV (prie California Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. v. šoštad. nuo 
2 iki 4 v. Trečiad. pagal susitarimą. 

Susitarimui skamb. GRo. 6- '321 , 
jei n'eatsillepio -- VJneennes 6-8900 

Ofiso ir buto telef. HEmlook 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 S. Western Ave. 
Vai.: 6:30-8:30 vai. vak. 
Treč. ir šešt. 2-4 p. p. 

Šešt. vak. ir sekm. uždaryta 
1 1 1 1 1 1 1 . . 

<»f»*o telefonas VIrginia 7-1880 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 V 
Tr«<*1fld Ir «*1rmnd <1U miHlta.rim 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis ; pritaiko akiniu*, 

keičia stiklus ir romus. 
4701 S. D a m e n A v e . . C h i c a g o , m 

Saukite — VA. 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9. šeštad 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad 

tik susitarus 

Tel. ofiso Oli. 4-0253. res. YA. 7-088* 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

1045 So. Ashland Ave. (ka.mli. 911) 
Vai. 12-8 ir 6:80-8:80 p. V 

> Treč. ir Šešt 1-4 p - p 
Re*. 4420 So. Talman Av«v 

Tel. ofiso GA. 0-0257. rez. P U . 0-0059 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 0000 s . Artesian Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.; 6—8 v. v 

Telefonas OLympio 2-4270 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 S o. 49th Court, Cicero 
VAL. antr., ketv. 10-12, 2-6,7-9 p.p 

penkt. 8—6 r 7—9 p. p. 
3147 S. jtfalsted St , Chicago 

YJaTrrTTrm^-tree., įest . t—8 p p 
penkt. 1 0 — i * ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DAJNT1STAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
Truputj į rytus nuo California 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71st S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GUovehil l 0-0785 

DR. ANTH0NY VVILLIAMS^ 
( V I L I M A S ) 
DANTISTAS 

6322 South VVestern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
Telefoną* mtovAhll l a-aa41 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metu patyrimas 

Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akiniu* 

Kreivas aku* 
ištaiso 

Ofisas ir akiniu dirbtuve 
756 YVest 35th Street 

VAL. nuo 10 iki 2. nuo 6 iki 8. tre
čiad. nuo 10—12; šeštad. 10—8 p. p 

• ' i 

Tel. ofiso PR. 6-8838. rez. P K. 7-9 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

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

1 9 9 Tel. ofiso VA 7-0551, re*. Ml 3-2880 

i DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 

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

1 8 0 1 So . A s h l a n d A v e n u e 
VAL. pirmad., antrad., ketvirtad-, 
penktad. 9:80—12; 1:80—8 v. v. 
trečiad. Uždaryta, šefttad. 9:30 iki 

12; 1:8e iki 8 vai. po ple#u 
CAnal 0.0523 Platt Bldg. 

(antras augštas) 
OFISO VAL-: 10 Iki 12 v. ryto nuo | 
2 iki 4 v. p.p.: nuo 7 iki 8:30 v, v. 

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkiu skelbiam 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
^fefonu: Virgiui* 7-6640. 

i • 
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šeštadienis, vasario 28, 1953 DIENBAOTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
v v 

ĄŽUOLINĖS DURYS 
Pirmą premiją laimėjusi novele 

NELft MAZALAITft 

(Tęsinys) 

Tai jau, — pasuke kaži-
kas netikrai, — ar .tu manai, 
k;at mes tik iš baimės? 

— Ir nemanau, kad iš savo 
noro, — sako jis ir perčjo 
akimis per visų veidus, ir jis 
regėjo tokius, kiuie nebijojo 
jo, ir matė tokius, kurie patys 
žinojo, jog- jis teisus, ir jis su
sijuokė garsiai: 

Ubagai jūs, — pasakė jis, 
- - baudžiauninkai, nors ir 
laisvi žmonės. Jus muša, o jūs 
dar ir lazdą bučiuojate, - jis 
vistiek buvo piktas, kad nie
kas nepakilo po jo žodžių ir 
netarė: — Tu teisus, mes čia 
be reikalo nusižeminome. 

Ne, niekas, o vienas dar iš

akys, kaip tik jis nepasisuktų 
- jos stovėjo priešais ji-

Kitą rytą jis išėjo anksti j 
bažnyčių. Tai jis stovėjo miš
ke prie vieškelio po medžiais 
ir žiūrėjo, kaip trankė važiuo
ti ir pėsti Ak.menalių žmonės. 

Jeigu ji eis pėsčia, — gal
vojo jis, - - aš seksiu šalimais, 
vistiek sulauksiu tokio trumpo 
laiko, kad galėsiu- paklausti: 
— Ar būsi mano? 

Jis regėjo, kaip važiavo abu 
Kūtės, ir paskui išėjo du sū
nūs, paskui dvi jaunesnės duk
ros, — o Anės nebuvo. Ji tu* 

leido Anę 18 rankų, pasitempė pagatlėni, kad reikalavai tokių Į vfaua t ™ \$Mkų dekmaite* 
ją atsisėsti šalia ant suolo, ir dalykų iš manęs. 
laikė savo ranką ant jos pečių,; —. Pirmiau ištekėsiu už rai-
laikė labai lengvai, kad nesver g0 ir kuproto, negu tu manęs 
tii kaip rūpestis, ir kalbėjo: 

— Ar I u bijai, kad aš tau 
būsiu negeras? Dėl to, kad 
smarkiai pasakiau, pakalbu su 
vyrais, su švitimais? Nė vie
nas piktas žodelis nenulenks 
tavo ausies, iki pa. ensin, iki 

sulauksi, - - pasakė ji, ir jos 
balsas taip pat trūkinėjo, kaip 
ir jo, ir jos akys žaižaravo, 
jis matė, kad ji turi išdidumo 
daugiau negu jis. Daugiau, nes 
buvo akimoju, kad jis galėjo, 
pri ipaž'.nti, jog jo žodžiai 

mirsiu, būsiu tau toks geras, šiurkštūs, tegu jinai tiktai ne
kaip šia valandą. - prašo tukių niekų, ir jis atšau

kia savo negerus linkėjimus. 
Tačiau jis regėjo ją tokią, ku
ri nenusileistų nė per nagą —-

' ^ gaišiai ir is« 

rėjo likti namie, tai buvo jos 
iw • • • • ; * buitc i«iPi«ti tik tu su manim eile zygiuotis ir kitus išleisti, i 

galvojo jis, ir pats grįžo. 
O, koks jis buvo nedrąsus, 

- Aš tikiu, •-- sako ji tyliai, 
ir jis kalba: 

- Ar tu manai, kad aš esu 
pras ta , darbininkas? Tu matai, i r •»'» ^ S 1 J U 0 K € 

kad aš dirbu, kad aš vienas, J0* 
velku savo rankomis ūki, kad j Jis nežinojo, kad už trobos 
žemė nedejuoja ir netinginiau- durų ji grąžė rankas ir kalbė-
ja. Kai būsi mano šeimininkė,' jo, jog jai lengviau yra" mirti, 
aš kelsiu aušrą pralenkdamas,| »egu būti be jo. Ji gi nežino-
man nebus sunkaus darbo, kad j<>, kaip sunkiai jis traukėsi 

• nuo jos durų ir pirmą kartą 

Aš žinau, 
liui, ir jis kalba: 

sako ji ty-

visų, -visai žilas: 
Tau tai lazdos reikėtų už 

gundymus silpnųjų. Klebonas 
pats turėtų iškaisti tau kailį.— 

—- Kad mane kas paliestų!— 
sušuko Juozapas Benetis. Jis 

tarė, ir tai buvo seniausias iš j k a i ^ 0 į RUtės kiemą ir slin- Gal tau nepadoru, kad 
ko j vidų ten buvo tuščia, mūsų trobos senos? Aš neno-
ir jis stovėjo viduryje aslos, j rėjau laukti ilgiau be tavęs, 
iki pat ji atidarė duris. Ji grj-jbet aš kęsiu, jei nori, tik tvir-
žo iš tvartu, nes kvepėjo sau-j tai pasižadėki. Dar šj pavasa-
su šienu ir dobilais. Ji krūpte-! rj susuksiu naują lizdą, ir tu 
Įėjo jj pamačius, o tada jis pa- pirmoji įeisi pro naujas duris, 

atkistojo ir buvo baisus, nes I m į r š 0 ) j o g buvo žadėjęs gra- j O duris padarysiu iš mano di-
išbalęs ir negeromis akimis. -~ ; ž i a į apgailėti vakarykštę, jei-!džiojo ąžuolo, jis nusišyp-
Nė pačiam Dievui neleisčiau sa mtm^^—m-^ 
ves mušti! — " ^ O . . ' * M 

— Neblevyzgok! — beveik oįflf'; \ 
kartu sušuko keli balsai. Bet 
jis ne jų išsigando — jis pa
matė Anės akis šitą akimirką. 
Jis žinojo, kad ji buvo troboje 
visi; laiką ir, kai jis taip smar
kiai kalbėjo, jis juto, jog ji 
mato jį, tas jam dar labiau de
gino liežuvį. Jis norėjo pasi
rodyti prieš ją narsus, nieko 
nesibijantis, ne prieš jauną, nė 
prieš seną nenusileidęs. Tačiau 
dabar jis pažvelgė į ją ir matė, 
kad ji ne su juo. Gražias ji 
turėjo akis, tokias kaip darže
lyje blezdingėle J y mėlyna^ 
tamsiai mėlynas ir minkštas, 
jog glostyte glostė. Jo? galėjo 
apkloti širdį ir sušildyti ją, tik 
ros gėlikės, bet dabar jos šal~ 
dė, tos akys, ir jis staiga pa
būgo. Jis užsidėjo kepurę dar 
viduje ir. nieko netaręs, iš
ėjo. 

fttai mano piršlybos, — 
pasakė jis sau. Jis stovėjo prie 
šais tam ią naktį ir galvojo, 
jog eis į mietelį, nes čia ne
buvo karčiamos, ir tuojau at
siminė Liaudanskių bobas. Dvi 
senos seserys gyveno kitame 
kaimo gale, apie jas nebuvo 
gero žodžio nė jų jaunystėje, 
nė pasenus, bet nevisi taip kai 
bėjo, ne Juozapas Benetis, nes 
jos slaptomis laikė degtinės. 
Ir dabar jis ten nuėjo, nusipir
ko, ir dar dėkui pasakė. Ir na
mie gėrė, vienas pats. Pirmą 
kartą vienas pats. Jis buvo 
gėręs su tėvais, ar jie susės
davo karčiamoje, ar vaišėse, ar 
tėvas parvilkdavo j namus gė
rimo, tačiau sūnus niekuomet 
nebuvo atnešęs savo ranka deg 
tinės savo tėvui ar motinai— 
to jis negalėjo. 

Tamsoje jis sėdėjo savo ka
maroje ir gėrė, ir buvo liūdnas 
— ir priešais jį buvo šaltos ! 

Lietuviški kryžiai 

gu jis čia persmarkiai kalbė
jęs. Jis stačiai pasakė: 

— Ar galiu siųsti piršlius?— 
— Taip, - pasakė ji ramiai, 

ir tada jis neištvėrė ir taip su
ėmė ją į savo rankas, kad ji 
vos galėjo atsikvėpti, o kai 
atsikvėpė, tarė : 

— Aš seniai laukiu. — 
Jis pasilenkė ir pabučiavo 

ją, ir vos nedejavo, tokia skau
di buvo laimė, gi Anė — pa
raudusi ir skaisti, vėl atsiliepė. 

— Prieš tai tu su vyrais pri
sieksi būti blaivininku. — 

, •! Jis dar neatsklendė savo 
ii!iliil!lllllilllillliiillllf|iiiuiiiiimiuiiiii r a n j ^ bet truputį atlošė mer-
I^KyMįL Lletuvly RaSytoJU Drau- g a i t ę k a d g a l ė t ų ž i ū r ė t i , j ą 
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ir pamatė, kad ji buvo rimta, 
NELES MAZALAITftS J į s u s i j u o k ė : 

GINTARINIAI VARTAI - Eik tu, žemčiūgeli! Tu 

Jury komisija atkreipė dėmesį i ' * n a i ' k a d a š n e i s i l 1 ' ~ 
tai, kad šiame veikale Autore i- — Ir aš neisiu uz ,tavęs,— 
prasmina kentėjimus ir kelia Svie- pasakė ji, ir jis pajuto neri-
sesnio gyvenimo viltis. Iš tikrųjų, . . ' . , . . . ™*./iQ„,v „J™ 
jokiame veikale Jūs nerasite tiek m ^ - Ji k a l b e J ° Perdaug rim-
daug pagrįsto optimizmo, kaip šio- tai, ta jo mergelė, jo iš tolo 
je premijuotoje knygoje. užaugintoji. Tačiau jis negalė-
Telefonu ar laiškais siųskite užsa- . v . , ,.IU*~I u„„~ 
k y m u s . j o pykti — jis ką tiktai buvo 

D R A U G A S " i ą P a b u č i a v ^ s ' b u v o PaJutęs, 
2334 So. Oakley Ave., k ° k s džiaugsmas yra bučiuoti, 

Chicago 8, Illinois kaip iis galėjo pykti. Ir jis at-
Telephone — Vlrginia 7-6640-41 g i m j n į g a V Q t ė v ą > k o k s t a s bu_ 

Užsakymai bus tą pačią dieną iš- v o jaunas, kaip pasakojo mo-
P U d y t i - k a ^ j a Uk 22doI. PS'- ' ' «na, kad savo žodžiais akme-

j sojo, atsiminęs savo miškelį 
padarysiu augštą staką, kad 
pratekčiau nesusilenkęs. Stip
rios bus durys, neįeis jokia ne 
laimė per jas. Stiprios. Ne
liks mūsų, nei pačių namų, o 
stovės mūsų durys ir jų stak
tos. Tiktai žadėk, kad tu gy
vensi ir mirsi po mano stogu. 

— Nereikia pažadų, — sa
ko ji, — tu žinai, kad taip pa
darysiu, — ir jis laiko vėl ją 
stipriai apkabinęs, o ji sako: 

— Aš ateisiu tuojau, aš galiu 
būti ir stoginėje, ir po egle, 
kad tik su tavimi, bet tada, 
kai tu negersi. 

Dabar jis jau pradėjo nirš
ti — saldumas, kuris gulėjo jo 
širdyje ir sėdo į visą jo esybę, 
tirpo — jis paleido mergaitę ir 
atkakliai paklausė: 

— O jeigu gersiu? — 
— Aš sakiau, — taria ji, ir 

jis mato, kad ji nėra maža 
silpna, gėlių akimis mergelė— 
ji yra stiprus priešas, kurio 
galima neapkęsti, su kuriuo 
reikia kovoti. Ir nuveikti. 

— Tai šitaip, — pasakė jis, 
— kad dėl mergos aš daryčiau, 
ko nenoriu. Ne, širdele, — nė 
vieno lašo snapso neišsižadėsiu 
nė dėl tavęs, nė dėl kitos. O 

nėlį galėjo pražydinti. Jis p a - | t u dar pasigalvosi ir ateisi, ir 

pagalvojo jis, jog yra baisu, 
kad jis taip gimė ir išaugo. 
Bet jis tegalvojo tą vieną kar
tą. Paskui jis juokėsi ir juo
kėsi, visi tik stebėjosi, iš kur 
jam tiek imasi linksmybės. Ir 
viii bijojo jo liežuvio, nes jis 
dar pikčiau išjuokdavo kiek
vieną žmogų, gyvį, daiktą ir 
veiksmą, 

Nemažai vyrų su šeimomis 
buvo atšventę savo pažadų ir 
pasitaisymo dieną, visoje pa
rapijoje buvo nuostabi nuotai
ka, o tuo labiau Akmenaliuo-
se. Kunigėlis viešėjo Rutės so
dyboje ir kaimo dalis ir visi 
buvo džiugūs aplinkui jį, ir 
kaip kūdikiai šypsojosi ūsoti ir 
žiliai, ir jaunikliai, visi buvo 
lyg naujai pasikrikštiję. 

Kunigėlis pasakojo jiems 
keistų ir gražių dalykų apie 
ateities laikus ir viltis: kas ži
no, gal būt, bus sulaukta tų 
laikų, kad šioje šventoje tėvy
nės žemėje nebeliks pavergėjų 
ir svetimų, o mūsų žmonės 
taps šviesūs, nepažins skurdo, 
jų vaikai bus vis mokytesni ir 
žemė — vis našesnė. Žmonės 
klausėsi ir tikėjo, ir paskui vi
si giedojo šventas giesmes. 

Ir tuo metu keliu per kaimą 
ėjo vienas ir dainavo — ypatin 
gai smarkiai jis dainavo ties 
Rutės langu. Jis buvo girtas, 
tas balsas, bet labai stiprus, 
peršaukė darnią žmonių sutar
tinę, o ir jo žodžiai nebuvo pa
dorūs. 

Žmonės buvo pasipiktinę ir 
nusigandę, pasimetę, jie vienas 
po kito pradėjo paleisti gies
mę, kaip audeklo siūlus, ir vi
sai nutilo. Tiktai kunigėlis vie
nas ramiai ir nenustojęs trau
kė. Ir ūmai jie pajuto, kad jo 
silpnas uždūstantis balsas ėmė 
viršyti aną baubimą už langų, 
ir jo veidas, kuris visą laiką 
buvo giedras, nė neužtemo, ne, 
dar labiau švietėsi. Ir jie vėl 
grįžo visi į giesmę, nesiklausy
dami, kas dedasi gatvėje. 

O jis taipgi pasitraukė, Juo
zapas Benetis. Nejau jie ma
no, kad jis kaip piemuo tyčia 
čia 3taugia? Jam tiktai yra 
linksma — visuomet yra links
ma žmogui, jeigu jis nugeria, 
štai, turbūt, todėl taip yra tai 
draudžiama. Bet jam niekas 
negali užginti būti linksmam. 
Net, tada, kai pas Rutes buvo 
piršliai ir Anė sudrebėjo, Juo
zapas Benetis, linksmai dai
nuodamas, keliavo per kaimą. 
Ir jis labai juokėsi, kai jam 
pasakojo, koks tas jaunasis 
nuo Lenkimų; ir turtingas, ir 
blaivus, nesvarbu, kad našlys 
su vaikais, nesvarbu, kad ne
jaunas. 

— Tai pagersime per vestu
ves, tai paūšim, — kalbėjo 
jis, - - juk taip gerai nebuvo 
nuėjusi jokia Akmenalių jau
noji. — 

Jis galėjo juoktis, niekas ne
buvo žinojęs, nei dabar su
prato, ką jie vienas kitam pa
darė. Jis ėjo į bažnyčią per 

nius, jis stovėjo priešais sa 
kykią ir neaiškiai šypsojosi. 
Jis nesižvalgė pamatyti jos 
pačios, jis ir su jos tėvais ne
užsiminė, nors visaip jie gal
vojo, senieji, kad čia kažikas 
keistai nutiko. Jis troško, kad 
tiktai ji greičiau išvažiuotų iš 
čia, kad galutinai. 

Bet nebuvo vestuvių prieš 
adventą, kaip turėjo. Nė Kalė
dose, nė per tris Karalius, nė 
per Grabnyčias. Visi stebėjosi, 
bet. jaunoji mokėjo taip išrasti 
rimtas priežastį-, ir taip mo
kėjo dailiai nukalbinti, kad jos 
paklausydavo, nelabai pykda
mi. Tiktai pyko Juozapas Be
netis. - Ką ji sau galvoja, — 
manė jis, - ar ji tiki, kad pa
lauš mane? Ar dar nori ateiti 
pas mane? — Ji galėjo, — ju
to jis, — ji galėjo, kiekvieną 
dieną, kiekvieną naktį, jo tro
ba ir širdis yra atviromis du
rimis, tačiau ji nenusileis. Ir 
jis niekuomet. 

Bet galų gale visi buvo pri
trūkę kantrybės — jos tėvai, 
jaunikis ir labiausiai — Juoza
pas Benetis, nors jis negalėjo 
nieko padaryti. Tiktai nusi
juokė, kai viduryje savaitės 
pamatė kraitvežius užkaišytais 
arkliais, jis stovėjo ilgai be 
reikalo kelio viduryje, stebėjo, 
kaip išvežė skrynias su drobė
mis, kaip paklotą, kilimais už
tiestą lovą vežė, ir galvojo: — 
Tarytum karstas. Niekas nebe-
veža atgal nė numirėlio, nė 
jaunosios. — 

Sekmadienį gi, paskutini 
prieš gavėnią, vestuvės. Jau 
kvepėjo pyragai, jau žviegė 
pjaunamos kepsniams kiaulės, 
ir kaimynai buvo suprašyti, ir 
Juozapas Benetis buvo tarp 
kvistųjų, ir jis, buvo taręs : 

— Ateisiu. — 

(Bus daugiau) 

* • • 

Naujas teleskopas 
Vatikano observatorijai, ku

ri dabar yra įrengta Castelgan 
dolfo vietovėje, yra Anglijoje 
užsakytas naujas didelis teles
kopas. Observatorijos direk
torius O'Connell, S. J. neseniai 
lankėsi Anglijoje apžiūrėti, 
kaip vyksta teleskopo gamybos 
darbai. 

Švaresnes programos! 
JAV-bių aktorius, ypač pa

sižymįs komedijose, Jack Be
ny viename pasikalbėjime spau 
dai pareiškė, kad nei radijo, 
nei televizijos programose ne
turėtų būti nešvarių juokų ir 
kitos panašios programos. 

Domisi religija 
Religinės literatūros leidėjų 

suvažiavime Atlantic City, N. 
J., buvo nustatyta, kad per me 
tus JAV-se išperkama netoli 
už $50 milionų dolerių religi
nių veikalų bei devocionalijų. 

AR NORITE BOTI KUNIGAIS? 
TC'VIĮ Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus. MIC, atgaivintą, kviečia 
pas savo kandidatus / kunigus. T6vai Mari
jonai darbuojasi Amerikon lietuvių tarpo; 
Dievui leidžiant jin darbuosis ir Lietuvoje; 
jie voda mokyklas: redaguoja, laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokitf'S po l'anolčs .švenčiausios vėliava; 
stokite j T8vų Marijonų Kongregacijų; rašy
kite novlcių vedėjui. Laiško pa/ymekile kiek 
mokslo baigėte, kiele amžiaus ir koks svei
katos slovin. IyfllAkg .siuskite /..•mi;iu pu d uotu 

'adresu. 

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS? 
Marijonų Kongregacija kviečia pas save kandidatus j brolius, kurio 

dirbtų /vairius vienuolijos darinis mokyklose, spaustuvėse, rastinėse, 
bažnyčiose Ir kitur. Labai pageidaujami moką koki :imuta. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga. 

Paaukokite savo J?g-a.s, gyvenimą, ir sveikata Dievui Ir Panelei šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcijato vedėju: 
pažymėkite am/.l.ų. sveikatos stovi ir užbaigtus mokslus. 

MASTER OF NOVICES, MARIAN HILLS SEM1NARY, 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS 

tir 
N E L A U K I T E . N E S -

Rytoj lau Gali Būti Pervelu! 
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūšy kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokiu nemalonumų. 

"Mes esame pirmaklasiai nariai Chlcago Board of Undenvriters" 

O'MAILEY and McKAY, Inc. 
222 W. Adams St. Room 1043 

Telefonas CEntral 6-5208 

GENERALINIAI AGENTAI šių Kompanijų: 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
JMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY 
LUMBERMAN'S INSURANCE COMPANY 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
COLUMBIA INSURANCE COMPANY 

V J? 

C^9Š3 

sutaupysite šiais metais? 
Dabar, pradedant naujus metus, laikas užsibrėžti 
tikslą sutaupyti tam tikrą sumą. Apdraustoje 
{staifojs bos nesunku taupyti ir gauti Kerus di
videndus* 

Taupykite asmeniškai arba per paštą 

UNIVERSAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

19M So. HaJsted Street Ghicage 8, iUinoin 
TetefoBMt HAymarket 1-2*28 

INSUREPįj 

^HjĮflB^WBMIWm**#i<SjgM^0>^^^^^*»' 

Valandos: Pirmadieniais, antradieniais Ir 
penktadieniais nuo • ryto iki 4 vai. va
karo. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki S 
vakaro. Trečiadieniais uždaryta, šešta
dieniais nue t vai ryto iki 3 vai. p. p. 

U1U l <fl> ' M* .illfclH*'K it'.H1 s«i VU M- n " " t «i«<«j 
DĖMESIO, KONTRAKTOKIAI IR NUOSAVYBIŲ SAVININKAT! 

Šaukite mus šiandien nemokamiems apskaičiavimams 
BARRINGTON WOODCRAFT 

210 Railroad Street Barringfon 390 
EJRNEST T» H01FFARD, Savininkas 

Mūsų specialybe 
• KABINETAI • B l ILDIJtS SPKCI AI/TIKS 
• PERTAISYMAI • VIDAI S UŽBAIGIMAI 

atf 

į$m? 

Apsaugokite savo brangenybes nuo gaisro, vagies, 
pametimo. Išsinuomokite "SAFE DEPOSIT BOX" 
PAS DROVERS. Tik $4.00 metams (Plūs tax) 
Patogi automobiliams pastatyti Drovers aikštis. 
Pirmad. iki penktad. — 9 v. r. iki 2 v. p. p. 
Ketvirtad. vakarais — 5 v. v. iki 8 v. v. 

DROVERS SAFE DEPOSIT COMPANY 
AFFILIATED WITH 

^Drovers I Jaiilis 
47th Str—t & Ashland Avenue YArds 7-7000 

Combined Resources Over 
One Hundred Million Dollart 
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i? 
I š t u š t i n i m a s ! . . . 

Išpardavimas 
TIKTAI PER 5 DIENAS! 

lūs galite sutaupyti 
$40 - $60 - *100 - $150 

Pavyzdinių Prekių Išpardavimas 
Pajėgingi Televizijos Setai 

Visi Nauji — Pilnai Garantuoti! 

• %0-lnvh Cylindricul Svrccn! 
• Powcrful Long-Distancc Chassis! 
• Provision for All-Channel UHF! 

$279.95 VERTES 20" TELEVIZIIA 
$40.18 sutaupoma! Mahogany ven-
eered kabinetas su pritaikytomis 
kojomis. Išlenktas išimamas sau
gus stiklas. Pritinkąs prie UHF 
stočių $10 įmokėti, $11.53 mėn. 

17 coliu Trans-Vuc Console $279.95 vertės už J-| "TQ95 
17 rolių Travler $299.95 vertės už J-| gQ95 
21 colio Travler, s:«iU>"> vertės už $22995 
17 coliu Admiral J-g gg50 
17 colių Dumonl $"l-7950 
17 coliu Raytheon Console, $349.00 vertes. $24900 
21 colių Console TV setas su automatišku 
phonografu ir radijo kombinacija, buvo $495 $34500 
21 coliu Magnavox kombinacija, vertes $700 $4.0500 
21 colio Natalie Kalnius, vrrtčs .S<>G!>.:>0 $39Q50 
17 coliu Phllco Console, vertes $299.00 už . . $-| gQ5ū 
H colio RCA Victor Console, vertes $325.00 $26500 
Philco 12 Į (j colio Console $9000 

LUNGVI IŠMOKĖJIMAI 

DYKAI DOVANOS! 17 akmenų Auksinis Riešo Laikrodė
lis, vertės $59.00 ar Elektrinis Gramofonas arba Hoovcr 
Valytuvas duodamas DYKAI su kiekvienu Televizijos pir
kimu šią savaite! 

DIDELE MAMOMIS NUOLAIDA Už 
JŪSŲ SENĄ TV ARBA RADIJĄ 

Jos. F. Budrik, Inc. 
3241 So. Hobted S * _ 

Tel. VICTOBY 2-9542 Ir CALUMET 5-7231 
Krautuvė atidaryta pirmadienio Ir ketvirtadienio vakarais 

Sudriko Radid Valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio vakare 
nuo 8 iki 7 vai. vakaro 16 stoties WHFS. 1450 kilocyclea 

Del meno laisvoje Lietuvoje 
V. K. JONYNAS, Hollis, N. Y. 

Ig. Šlapelio aprašymas Lie-vinio meno bei keramikos stu-
tuvos plastinio meno gyvenimo 
("Drauge" š. m. vasario mėn. 
14 d.) reikalingas kaikurio pa
tikslinimo. 

Kaip iš Ig. Šlapelio straips
nio aiškėja, Justinas Vienožin-

'skis dėl kažko susipyko su 
'švietimo ministeriu, už ką pa
starasis jam neliko skolingas. 
Sąskaitų suvedžiojimas prive
dė prie to, kad turėta autono
minė Lietuvos Meno Mokykla 
neišaugo į augštąją mokyklą. 
Po vadinamos mokyklos "revo
liucijos" naujame jos statute 
mes randame viduriniąja spe
cialią mokyklą, pakrikštytą 
"Kauno Meno Mokyklos" var
du. Suprantama, švietimo M-ja 
pajieškojo "paslaugų" asmenų 
naujai mokyklai vadovauti, pa
miršdama, kad čia eina reika
las ne apie "patogų administ
ravimą", o meno elito auklėji
mą jaunajai Lietuvai. 

Mokyklos prestižo nepakėlė 
ir naujai atidarytos dekoraty-

dijos, nes jų vadovavimas bu
vo atiduotas, taip pat į "pa
klusniųjų" rankas. Tik vėliau 
paaiškėjo, kad kaikurie iš šių 
paklusniųjų buvo meilūs ver
šiai, kurie žindo dvi karves. 
Pastarieji, nesirinko tremtinio 
kelio. 

Miglotai Ig. Šlapelis atsilie
pia ir apie 1939 m. rengtus nau 
jus mokyklai statutus. Jis ra
šo: "Pagaliau tik 1939 metais 
buvo jau paruoštas naujas sta
tutas. Pagal tą statutą Meno 
Mokykla turėjo būti reformuo
ta į Taikomojo Meno Institu
tą". 

Tikrumoje, tik Vilniaus at
gavimas išjudino Kauno Meno 
Mokyklos perorganizavimo rei
kalą. Ne paslaptis, kad pati 
Kauno mokykla, Švietimo M-jai 
pavedus, paruošė kuklų ir kar
tu, "pigų" mokyklos reformos 
projektą. Šiuo projektu buvo 
siūloma, statutu, legalizuoti vis 
ką, kas mokykloje jau buvo, 

kad niekas neprarastų savo 
"išsikovotų" pozicijų. 

Koks ano meto seimas be
buvo, bet jis leido, šių eilu
čių autoriui, šį reikalą iškelti 
ir po ilgų diskusijų spaudoje, 
seime buvo priimtas naujas 
"Dailės Mokyklų Statutas", šis 
statutas Nepriklausomos Lie
tuvos Respublikos buvo pas
kelbtas 1940 metų gegužės 15 
dienos Vyriausybės Žiniose. 

Claudelio drama 
Hamburgo teatras ruošiasi 

statyti naują Paul Claudelio 
veikalą: "Tobijo istorija". Vei
kalas parašytas pagal Šv. Raš
to siužetą. 

Žuvo redaktorius 
"Our Sunday Visitor" laik

raščio redaktorius kun. F. YVil-
son žuvo automobilio nelaimė-

Šiuo įstatymu buvo įkurtos dvi Je> kai į jo mašiną atsitrenkė 
augštosios meno dalykų mokyk paslydęs sunkevižimais. 
los (Vilniuje ir Kaune) Lietu 

V. K. Jonynas Pavasaris 

Kaip grybai po lietaus... 
Geresni kūriniai ar mielaširdingesnes komisijos? 

DR. HENR. LUKAŠEVIČIUS, New York, N. Y. 

Mūsų kultūriniame gyvenime Korsaku Radžvila, (o taip pat 
pradėjo dygti premijos, kaip jokia partija nenubrežė, kaip a-
grybai po lietaus. Romanai, dra- nam, linijos, kurį autorių iškel-
mos, novelės viens po kito vai- ti, o kurį su žemėm sumaišyti) 
nikuojami laurų vainikais ir, — o todėl šioje vietoje norėtųsi 
daugiau ar mažiau, dar apklos- pareikšti ne kritiką, bet "pras-
tomi žaliais amerikoniškais do- to žmogelio, nemokančio rašy-
leriukais. Kuris pesimistas dar \ti" džiaugsmą, kad, brolyt, ne-
ir dabar tvirtins, kad literatūros'tiesa, kad tauta ir jos kūrėjai 
fronte nieko naujo? Viskas taip miega, 
įsisiūbavo, kad literatūros are
noje grumiasi kartais net rašy
tojai su nerašytojais, ir, visuo
menės maloniam nustebimui, ne
retai laimi tie, kurie net iš Ra
šytojų Draugijos "laisnio" ne
turi... 

Štai, vienas spaudžia, dumples 
vidurnakčio vargonų. Arba vėl: 
praėjus mėnesiui, vadinamam, 
medaus, - pro gintarinius var
tus grįžta jaunamarte ir prie 
naujų ąžuolinių durų suranda' _____ 

voje. Bolševikams, o vėliau vo
kiečiams, Lietuvą okupavus, 
jie jau rado Lietuvos Meno 
mokyklas reformuotas ir pagal 
šį naują įstatymą, šios mokyk
los pradėjo savo mokslo metus. 

Ig. Šlapelis, rašydamas apie 
M. K. Čiurlionio vardo galeri
ją Kaune, atsiliepia šiais žo
džiais: "Greta Meno Mokyklos 
buvo išdygusi ir M. K. Čiurlio
nio Galerija, kuri vėliau, kai 
buvo pastatytas Vytauto Di
džiojo Kultūros Muzėjus, persi
kėlė į ten su įėjimu iš VI. Put
vinskio gatvės." 

M. K. Čiurlionio Galerija Lie 
tuvoje buvo Valstybinė meno 
įstaiga, įkurta įstatymų keliu 
su jos statutu ir sąmata (ne 
taip sau "išdygo"). Be to, M. 
K. Čiurlionio Galerija, persikė
lus į kitus rūmus, niekados ne
buvo panaikinta ar "perkrykš-
tyta", o kaip tokia ji veikė Lie 
tuvoje visą laiką. Kadangi Ig. 
Šlapelis savo straipsnyje sumi
nėjo kitus muzėjus ir asmenis, 
tai nemanau, kad jis sąmonin
gai būtų praleidęs Pauliaus Ga
launės pavardę. Rodos, nuo 
1926 metų, t. y. nuo M. K. 
Čiurlionio Galerijos, o vėliau 
V. D. Kultūros Muzėjaus, įstei
gimo, Paulius Galaunė iki vo
kiečių okupacijos galo buvo 
šių Lietuvai, taip svarbių Val
stybinių meno įstaigų direkto
rius. 

Vertėtų priminti, kad V. D. 
Kultūros Muzėjuje buvo pen
ki skyriai. Proistorės skyrių 
vedė prof. Jonas Puzinas, Isto
rinį skyrių — vilnietis P. Kara-

jzija, Liaudies meno skyrių -•-
j dail. Antanas Rukštelė, Kultū-
Įros Paminklų Apsaugą dail. 
V. K. Jonynas ir Meno skyr. 
konservatorius buvo dail. Vac
lovas Ratas. 

Bažnytinio Meno Mokykla 
Ispanijoje, Leon mieste, ati

daryta Bažnytinio Meno Moky
kla, stengiantis paruošti specia
listų, kurie galėtų sukurti me-
niškesnius liturginius dalykus. 

STUDI0 0F DANCE ARTS 
Tnstrukcljo.i 

pradedantiem.i 
boj 

pažengusiems 
mokiniams: 
rLASSICAL 

BALLET 
CHA.RACTER 

BALLET 
BATON 

TVVIRJdNO 
"Pre-Danco" 

klasčl ^ 
3 ir 4 m. amŽ, 

vaikams 
4 pamokos $7.00 

Studija atdara kasdien 3 iki 6 
šeštadieniais 10 iki 6 

1102 WEST 18th STREET 

TAylor 9-9339 

PILNAI APGRAŽINAME 
KIEMUS 

IŠKASAM — NUPIAUNAM 
Mos pristatome juodą žemę, pri

pildomo, i«sm61iuojamo ir išžvyruo-
jame. 

Nemokami apskaičiavimai — ap
tarnaujame visus priemiesčius. 

DOVVNERfl OROVE 1335 M 
I' <v \V Laiulscaping & Service Co. 

DĖMESIO, SAVININKAI! . 
Nuostabiai pigiai {dedamas auto

matiškas aliejinis apšildymas, pilnai 
su nauju 275 galonų tanku ir aptar
navimu tiktai už $198. Grynais pi
nigais arba pagal susitarimą. 

HEIGHT REFRIGERATTON CO. 
Charlie Zarth Prop. 

ŠaukRe: SKyline 5-4123 

ggjlSi 

DĖMESIO! 
Reikalaukite pas visus knygų pla
tintojus tik ką iš spaudos išėjusio 
P. Abelkio istorinio romano 

Žemaičių Krikštas 
apie kurį skaitytojų atsiliepimai 
kuo geriausi. Negaudami vietoje, 
įdėję Money Orderį, kreipkitės 
laišku į V. Malakauską, 10716 So. 
VValmsb Ave., Chicago 28, III. 
Knyga 422 psl., drobes viršeliais, 
kaina $3.50. Platintojams, užsa
kantiems nemažiau 10 egz., duo
dama nuolaida. 

mxm *• - ^ E i H ^ ^ i ^ ^ ^ ^ 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
55451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel YArds 7-8278 Ir 70 

K E L I O N E S : 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS •mms 
Parūpiname DUetiu, viešbučiu» ir sutvarkome vtmu *u kelione surUtiui 
dalykus. TURIME LIETUVIŲ SKYRIŲ. Pi ldome afidevitns. Keliones 
planuokite i.š anksto kitiems melams. Anksčiau užsisakykite biletus kaip 
ISktiivttia taip ir laivais, tai būsite tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirk
dami biletus pas raus nemokčsite brangiau ir išvengsite laiko sutruk
dymo, liu-s nereikės lankytis nei | geležinkelio stot J ar aerodromą, nes 
vi«H t*» rtfliUsitf Vienute »i#»to1r — PAS Ml'S 

&ž> ^$^^^&&ir:^^ 

<? 
RAKANDAI VISŲ IŠGARSEJUSŲ 

IŠDIRBYSČIŲ 
KAINOS IR SĄLYGOS VISIEMS PRIEINAMOS 
Mes turime parodoje didžiulį pasirinkime: 

Brangenybių, Deimantų, Laikrodžių, Rekordų, Phonograrų, "Radi
jų, Pianų, Televizijų,- Siuvamų Mašinų, Seklyčios Setų, Miega
majam Baldų, Valgomajam Setų, Grindinių ir Stalinių Lempų, 
Retkarčiais vartojamų baldų- -įvairių, Kaurų, Karpetų, Linole-
um, Matracų ir Hollyvvood Lovų, Jaunimui Baldų, Žaislų, Elek
trinių Prosų, Skalbiamų Mašinų, Elektrinių Šaldytuvų, Freeze-
rių, Gazinių pečių, Gazinių Šildytuvų, Elektrinių Pečių, Studio 
Couches, Hide-a-Beds lovų. 

3 Aukštai Puikių Eal.lų ir Namams Reikmenų. 

JOSEPH F. BUDRIK. Incorporatcd 
3241 So. Halsted Slreel Je i . CAIumel 5-7237 

: ^ 

DEMKSIO SAVININKAI! 
Šaukite mus Šiandien del visokiu gazo ir 
aliejaus pakeitimu. Krosnys išvalomos ir 
pataisomos. I dienos jcl?ji*mis. Alirjtnrs 
krosnys ir specialus. Nemokami apskai
čiavimai •• I'IIA išsimokėsimai. 

RELIABLE HEATING SERVIGE 
8740 Archer Avenuc 

YVillovv Springs, Illinois 
YVillovv Springs 1403 

^ : 

Krautuvę atidarą pirmadienio Ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30 
r. M. Kitais vakarais, iki f» vai. vakaro. Ned$llohilH uždaryta. 
H u d riko rtadio VALANDA leidžiama ketvirtadienio vakaram 

kaip 8-ttt valanda i.š stotir.s VVlll'V, 1450 kilocycles. 

Jf 
f 

\ dar vieną laurų vainiką... Per 
Mainos rūbai margo svieto! j S k a n d i n a v i j o s ž e m c š v e d išku 

Jei dar pernai dramos konkurso; ž o d ž i u i š s i l i e j e s r audonasis tva-
komisija, gavusi daugybę dra-jn a s > d a b a r P a tr i jos leidyk-
mų, nei vienos nerado premijuo- , ą u ž t e l ė j o nctuviškon literatu 
tinos, tai šiemet komisija pre
mijavo, net kelias ir, linksmai 
šnekant, rado premijuotinas 
kuo ne visas. Taip ir nežinia: jčia viską besurašysi!). Kas ten 
ar dramos komisija dabar gerės- i d a r ė s i mūsų Kryžių šaly, verte 

ron. 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIU 

T A I S Y M A S 
.ONGINIvS, VVlTTNAUKh. BULOVĄ 

•r kt. Šveicariški laikrodžiai tikra 
žemėmis kainomis 

2156 VV. 23ni St. Tel. VA 7-0841 
DARBO VA L.: 9-2:30 it 4-8 v. 

Bet tai dar neviskas (o kur| **sta,dienlai8 i o.:i:nv. i> 

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 
ISaldus, šaldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

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

Mes pagaminame baldus ir 
pagal jūsų užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 
I.iituviii krautuvė 

2310 W. Roosevelt Road 
Tel. SEeley 3-4711 

: ^ 

jai žada iškloti dalykus pagal 
Vincą Ramoną net angliškai. 
Tuo tarpu, iš Pietų Kryžiaus 
padangės darbšti ranka pabėrė 
mums čia pasigrožėti mažus, 
bet žibančius, briliantus. Kuo

nė, ar pačios dramos?... 
Jei pernai romano komisijos 

pirmininkas kartą "Drauge" ra
šė, kad daugumas veikalų bu
vę labai silpni, tai šiemetinis ko
misijos pirmininkas pareiškė, , . . . 

,«. . , , ., met savi, atsiminę purtosi ir ra-
jog kiekviename yra kaikunų,v , . / T • • 
deimančiukų" ir "būtų labai pa-|šA

0/. . k a , P n e r a m . u bu,vo, LaiSV.CS 

geidautina, kad kaikurie / j ų A1«M tuff p*«lu laiku pučia 
būtų išleisti". Taip ir nežinia: " J * į U * " * « r ^ Į , f ^ K * * I 
ar konkurso komisija dabar ge- v. T

 la ?ie,.ų'. -. '. , • f t ~i _• i i* u ^^ cios Imsrės ligi Onnoko! 
resne (atseit, mielasirdmgcsne), ... . . , _ h .. . . , . 

, . .5 Taigi, tebūna pasveikinta ku-
ar patys romanai geresni ? . *" v . v ; v. 

1 Iryba. Tų žvaigždučių mūsų pa-
Bet šio rašinėlio tikslas nei dangėje niekad nebus perdaug. 

kritika ir ne vertinimas ar nu-i Premijomis ir visais kitais bū-

I0.3:$C l» 4-8 v. v fUS. 

Atidarą pirmadienio i» kclvlrtadlcnlo vakarais iki 9:.T» 
Mulai/t Hokuiadioniaia nuo II iki 4:X0 vai. popiet 

^ 

m* a e s 

vertinimas tų, kurie laimėjo, at 
pralaimėjo. Nesutverė Ponas 

!Dievas šių eilučių autoriaus nei 
,'iusku. ųej 'raiuulaičiu. utį. 

dais žadinkime mūsų tautos ge
nijų. Tebūna jis gyvas, kad ir 
žudomoj tautoj. 

PASIREIŠKUS PIRMAM ŽENKLUI 

ARTHRIT0, NEURITIS, RHEUMATIZM0 
IMKITE NUO 1 IKI C TABLEČIŲ 

DR. TARKŠ VITAMINS 
Garantuojama, kad |mdč« jums pasidžiaugti geresne svei-

kttta arba gražinsime pinigus. 
Dr. Tark's Vitaminai guli pagelbėti pašalinti iš kraujo cal-

elum perviršį, kurs prisideda prio kūno gėlimų, ir pastyrusių 
sąnarių. Sle vitaminai yra saugūs širdžiai ir kitiems kūno or
ganam*. 

25 tablečių išbandymui boiikule • 
Parduodami tiktai Illinois 

$į 
Dr. i nik V VUamins. :?2K Lake »•.. Ottk Tark. III. I 

šiuuiiii pi isintiriu $l.d'i. J'ni^an nlsiijsli ^ b a n d y m u i bonkulę. 
D i*. Tui-k'K Vilui u Inu, garantuojanl gražinti piniguii. 

j Adri'sa:! t < ; 

Į Vardaa : •' ~j 

1 Mieaiia 11 valui s bė I 

« i „ , n . n m. < . . . . • 4> •» • » • • > . . » ' I h į i ;,.M«IIIIVI'III h ii mi i 1 ***>>**•*+*im ^ į—m gfaamtž 
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Šeštadienis, vasario 28, 1953 

• • 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

Naujausi 1953 metu modeliai 
Televizijų aparatai Zenith, Sylvenia ir kkų žymiausių 

Amerikos fabrikų, baldai, šaldytuvai, radio aparatai, skal
biamos mašinos, kilimai ir elektriniai dulkių siurbliai, vai
kams baldai. 

Kainos be užsiprašymo, lengvi išmokėjimai 
Jaunavedžiams visi baldai vieniems metams 

iSmokejimui be jokių nuošimčių, įmokėti tik 10% 
Pas mus Jūsų sunkiai uždirbtas pinigas nupirks ge

resnes, be brokų ir sugadinimų pirmos rūšies prekes už 
žymiai pigesnes kainas. Štai pavyzdžiai: 

Už $7.00 parduodami 9 x 1 2 įvairių spalvų 
linoleum, pas mus tiktai $ 4 - ^ 

Už $15.00 parduodami vatiniai matracai, pas mus 
tiktai $9.00 

Už $39.00 parduodami spyruokliniai matracai, 
pas mus tiktai $ - | Q.OO 

Už $49.00 parduodami spyruokl. matracai su 250 
spyruoklių, pas mus tiktai j j ĮQ€Į .Q3 

Už $69.00 parduodami ortopedik matracai 
[vairiausių spalvų, pas mus tiktai $49-^0 

Už $139.00 siūlomi miegamojo kambario baldai, 
walnut ar šviesios spalvos, tik $99-00 

Už $149.00 siūlomi valgomojo kambario baldai, 
5 dalių ąžuoliniai, pas mus tik $99-00 

Už $29.00 siūlomos knygoms spintos, walnut, 
mahagony ar šviesios spalvos, tik $1 9-00 

Už $39.00 parduodamos knygoms spintos, stiklinėm 
durim, pas mus tik $29-00 

Už $39.00 siūlomi rašomieji stalai, vvalnul ar 
šviesūs, pas mus tik $29-00 

Už $139.00 siūlomos porcelano skalbiamos mašinos 
su aliuminiu skalbimo įtaisu, su automatiškais 
gręžtuvais, prosijimo lenta dovanai, tik $ g $ ) . 0 0 

Už $200.00 parduodami vilnoniai svečių kambario 
baldai, 1953 metų modelio, tik $ "149-00 

Už $100.00 siūlomi vilnoniai kilimai, pas mus 
be užprašyino tik $69-00 

su nedužtamu porcelanu, tik $89-00 

Už $10.00 parduodami rankiniai kilimų valytuvai, 
pas mus tiktai $fi.50 

Už $49.00 parduodami elektriniai dulkių siurbliai, 
liž $139.00 siūlomi porcelano gasiniai virimo pečiai 

pas mus be užprašymo tik $29-00 

Už $14.00 parduodamos metalinės lovos, visokio 
dydžio ir spalvų, tiktai $9-00 

Už $250.00 parduodami miegamojo kambario 
baldai, su pilno pločio ar dviem siaurom lovom, 
ąžuolo medžio, 1953 metų modelio, be užpra
šymo tik $ 1 6 9 - D 0 

Daug naujausių modelių baldų dabar galite pamatyti 
gražiausiai įrengtoje Chicagos lietuvių prekybos įmonėje, 
užimančioje 15,000 kv. pėdų plotą. 

Pirkite ten, kur Jūsų sunkiai uždirbtas pinigas nu
perka daugiau ir geresnes kokybes, be brokų ir sugadini
mų prekes. 

Sekmadieniais perkantiems neskaitome pardavimo taksų 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
Furniture Center Inc. 

įmones vcdčjas JUSTAS LIEPONIS 

3222-24-26 South Halsted Street 
Telel. VIctory 2-4226 

Prekyba atidaryta: Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 9:30 vai. vakaro. Kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais — 11 vai. ryto 
iki 5 valandos vakaro. 

^ 

TELEVIZIJOS 
I R R A D I J O 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
DARBO VALANDOS: 6 v.v. —10 v.v 
šeštadieniais: 8 v. ryto — 10 v. vak. 

M. KIMU I s. 4119 No. Frauuteoo 
Telef. VA. 7-10UU 

• — • — w m m m m m — ' 

SIUVAMOS MASINOS 
Ir 

RASOM. MASINfiLfiS 
Kaunamo*) srerlauHlcmlfl nalyffomla 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
U70 S. Archer BIshop 7-1045 

i'erka, taiso, elektrifikuoja 

P. Abellcio Žemaičių Krikštas 
PRANAS RAZMINAS, Chicago, 111 

P. Abelkio "Žemaičių Krikš- bus. Tada belieka grįžti ir to 
tas" — trijų dalių romanas: 1. 
Sedulos krašte, 2. Krivių Kri
vaičio pasaka, 3. Didžioji pa
reiga. 

Paėmęs knygą į rankas, pa
galvoji, kad rašytojas tokios 
aiškios sąvokos antrašte to
kiam storam ir gražiam leidi
ny bandys pavaizduoti lietu
vių dvasios pergyvenimus, pe
reinant j katalikybę, o taip pat 
parodys ir pačią naujojo tikė
jimo skelbėjų išmintį ir mokė
jimą prieiti prie pagonių dva
sinės buities. Neliečiant istori
nės tiesos, naujojo tikėjimo pla 
tintojai, kuriuos P. Abelkis 
vaizduoja romane, nepasižymi 
nei didele išmintimi, nei apaš
tališka meile, diegiant Dievo 
Žodį žmonių širdysna. Tai bu
vę tik formalūs katalikai, o\ 
pati katalikybė jiems — politi
kos arkliukas. 

Jau pačioje pradžioje skai
tytojui susidaro įspūdis, kad 
lietuvių senovės tikėjimas bei 
/.mogaus paskirties suprati
mas, išskyrus forminę pusę, ne 
:laug kuo skiriasi nuo krikš
čioniškojo mokslo. Senosios ti
kybos išpažinėjas kaltina nau
jąjį stabų garbinimu, o šis nau 
jasis tą patį priekaištauja se
najam. Krivių Krivaitis (100 
p.) kaltina prelatą, kad jo re
ligija laikosi labiau formos, ne 
gu esmės, o anksčiau jis pats 
tvirtino formos esmę: "For
moje yra galia" (71 p.). Taigi, 
\v pagoniškojo pasaulio atsto
vas pats sau prieštarauja. At
rodo, beskaitant pirmąją ro
mano dalį, kad pats K. Kr. yra 
pagonybės ir krikščionybės mi
šinys. 

Antroji romano dalis, kuri, 
tiesa, nedaug bendro turi su 
pirmąja ir trečiąja, tai patvir 
tina. Čia pats Kr. Kr. nupasa
koja savo praeitį, savo jauny
stės ir brendimo kelią. Pasiro
do, kad jis, kunigaikščio Budi-
vido sūnus Budikidas, brendo 
(riterio paimtas nelaisvėn) 
šiurkščioj, bet krikščioniškoj 
atmosferoj, pakrikštytas, lavin 
tas ir auklėtas griežtam rite
riu ordine. Augštai iškilęs 
Š tau fenų šeimoj, bet šiai griū
vant nuo imperatoriaus klas
tingos rankos, grįžta tėvynėn 
Krivių Krivaičio pareigoms (to 
limesnė analogija A. Mickevi
čiaus Konradui Valenrodui). 

Svarbus dalykas rašytojui 
pažinti rašomąją medžiagą. P. 
Abelkis šiuo atžvilgiu laimin
gas. Tik turimos medžiagos, 
čia sukurtos tikrovės api 
pavidalinimas, įstatymas į me
niškus rėmus, pačios medžia-

bulinti. Nė vienam, mat, neišė
jo geras kūrinys iš po pirmos 
plunksnos. 

Romane pavaizduota senovės 

Nebegirdimi garsai 
Yra taip augštos arba taip 

Didžiausi medžiai Pietų Amerikos žurnalas 
Australijoje, netoli vietovės Meksikoje yra leidžiamas rim-

žemos garso bangos, kad jų mū- Colac, atrastas eukalipto medis, t a s apžvalginis žurnalas "Lati-
sų ausis jau nebepagauna, ta-1 pavadintas Eucaliptus regnans, noamerica". Išeina kas mėnesį 
čiau mokslininkai tokias bangas kurs turi 347 pėdas augščio. i r apžvelgia Pietų Amerikos 
0 > l i — - ^ : - : ' — JAV-se auga ypatingai augšti valstybių visokeriopą kultūrinį 

sekvojos medžiai. Vienas jų, gyvenimą, interesuodamasis ir 
Maripozos miške, siekia 331 pė- ū k i o klausimais bei duodamas 
dą. Augščiausias pasaulio medis k nvgU apžvalgas. Prenumeratos 

lietuvių pagoniškoji religija bangas panaudojo suplakimui yra Humboldto parke, Kalifor- k a i n a metams $2.50, adresas Ap-
yra, sakytumėm, atitinkanti paplūdymio smėlio į automobi- nijoje, kurs siekia 364 pėdas, artado 2181, Donceles 99-A, 
lietuviškai dvasiai, be ž i a u r u - j l i a m s važiuoti kelią. Mūsų au- Aplink jį ties kamienu yra 47 Mexico (1), D. F. (agentūra 
mo, be fantasmagonijos, b e : s v s Pagauna garso bangas, ku-|pėdos, ir medis dar vis auga. J A V : F. Faxon Co, 83 Francis 
svetimų religijų įtakos, v i s a i . r i o s v i r P a n u o 2 0 i k i 2 0 > 0 0 0 cik- Atrandama sekvojos medžių net st., Boston 15, Mass.). 

gali pagaminti ir jas praktiškai 
panaudoti. Kalifornijos Institu 
to profesorius F. Converse to 
kias, jau nebegirdimas, garso 

netokia, kokią buvom pratę 
pažinti iš svetimųjų literatū
ros, ypač lenkų, kuriems bu
vom beveik žmogėdros. Ji ar
tima mums, suprantama. 

lų per sekundę. Augštesni vir
pėjimai vadinami ultrasoniniai, 
žemesni — infrasoniniai. Nese
niai Venturoje, Kalifornijoje, ži-

poros ir net keturių tūkstančių 
metų senumo. Jos nedžiųsta nuo 
senatvės, ir jei jų netrenktų 
perkūnas ar kitos pašalinės 

balo inžinieriai gręžė žemėse sky priežastys nenaikintų, jos galėtų 
lę panaudodami ifrasonines ban 

Tik autorius, kalbėdamas gas> k a d J°s pralaužtų, paruoštų 
Kr. Kr. lūpomis, lyg ir įkyriai 
įtikinėja skaitytoją, kad lietu
vis nebuvo stabmeldis. Tai lie
tuvių pagoniškosios religijos 
paskutinių tyrinėjimų atgar
siai. (Bet vargu ar tais laikais 
iš viso tomis sąvokomis ope
ruota). Vargu ar krivaičiai to
kia išmintimi pasižymėjo... Be 
to, Krivių Krivaitis — Budiki
das yra lyg savo skelbiamos 
religijos ir savo tikinčiųjų iš
davikas; jis nenuoširdus, dėl 
to ne visur įtikinantis. Bet jis 

žemę grąžtui. Garso bangos tai 

išgyventi net ir 10,000 metų. 
Cache miškuose atrandama ėg
lių, kurių amžius, mokslininkų 

padaro pigiau, skyles daro tie-! apskaičiavimu, siekia net apie 
sesnes. Toks akustinis (garso13,000"metų. 
°angų), grąžtas prakerta sau 
kelią per granitą, per kiečiausią Apskaičiuojama, kad stambus 
uolą, ir tai padaro labai greit beržas gali turėti apie 200,000 
ir lengvai. Kai tie akustiniai laP^> ° g e r a s ąžuolas net ir 
grąžtai bus ištobulinti, jais bus 700,000. Pušis, 200 pėdų augščio, 
galima pasiekti gelmes, kurios sPvg l i lJ paviršiaus turi 30,000 
dabartiniu laiku dėl techninių 
aplinkybių nepasiekiamos. 

Garso arba akustinė energija 
dabar panaudojama siurblių vei
kimui. Dabar iš žibalo šaltinių 
teįstengiama išimti tik apie 25-
35% ten esančio žibalo. Žemos 
garso bangos padvigubins gali
mybes gavimui žibalo: jomis 
galima bus sujudinti žemės 
sluogsnius, į kuriuos susigėręs 
žibalas, juos įkaitins ir jie iš
leis dar kita tiek žibalo, kiek da
bar išimama. 

Mažus ultrasoninius (gar
so) grąžtus brangenybių apdir
bėjai naudoja išgręžimui skylu
čių metale, keraminiuose dirbi
niuose ar brangakmeniuose. 

Ultrasoninės skalbiamos ma
šinos nupurto dulkes nuo drabu
žių dar geriau, kaip dabartinės 
skalbiamosios. Augšto greitumo 
garso bangos Europoje jau nau
dojamos gydymui sąnarių, neu
ralgijos ir kitų ligų. Dabar ir 

kvadratinių pėdų, arba — neto 
Ii trijų ketvirtadalių akro. 

Palmės vienas lapas gali sver
ti 10 svarų. Yra palmių, kurių 
lapai gali siekti net 40 pėdų il
gio. 

Didelio ąžuolo lapai per dieną 
gali išgarinti iki tonos vandens. 
Medžio lapai įstengia pagaminti 
maistą — cukrų. Kad pagamin
tų svarą cukraus, lapams reikia 
sugerti 90 galionų angliarūkš-
ties, o tam jiems reikia panau
doti 300,000 galionų oro. Nuos
tabi laboratorija laupuose! 

Medžio šaknys augdamos su
daro didelį spaudimą. Beržo 
šaknys gali išjudinti net iki 20 
tonų sunkumo svorį. Jei žmogus 
imtų skaičiuoti medžio ląsteles, 
suskaičiuodamas po 200 per mi
nutę, ir skaičiuotų dieną bei nak 
tį, tai per 19 šimtmečių tesu 
skaičiuotų tik apie pėdą virš že 
mės. Pušų sėklų net 500,000 ei 

Autorius — profesorius 
Elisabeth Bentley, buvusi ko 

munistė, vėliau atsivertusi į 
katalikybę ir savo pergyveni
mus aprašiusi atsiminimų kny
goje, pakviesta dėstyti roma
niškąsias kalbas Šv. Širdies 
Kolegijoje, Louisianoje. 

SUTAUPYSITE 
D A U G P I N I G U 

ĮSIGYSITE 
GERESNIUS 

GARANTUOTUS 
NAMŲ REIKMENIS 

Iš PIRMOS 
IR SENIAUSIOS 

LIETUVIŲ 
BENDROVES KRAUTUVES 

KURIAI 
40 METŲ VADOVAUJA 

PATYRĘ ŽMONES. 
VISUOMET KREIPKITĖS 
I ERDVIA IR PATOGIĄ 
LIETUVIŲ BENDROVES 

KRAUTUVĘ 

„ m m , ; i v. . ... . ... ną į svarą. Vienas didelis me-
amenkieciai sią sritį studijuoja, * = . * 3 4 6 0Q( ) . , -. 

P. Abelkis 

toks jautrus vyras, kad Vytau 
to noras matyti jį su vyskupiš * ^ J ^ b o J e ultrasoninės D ž i o v į n t o beržo kubinė pė-
ka mitra mokant žemaičius k n bangas naudojamos patikrinimui d a g v e r i a ^ g 
kščioniškosios religijos turi pa a r P l i e n o gabalas viduje neturi 
grincio. Beje, ir nežinant jo k o k i u iškilimų. Kadangi didelio 
praeities, pačioj pradžioj, jis J™™0 garsinės bangos negali 

būti perduodamos oru, tai krei
vų formų metalai, prie kurių ne
galima taip arti priglausti ban
gas gaminančio aparato buvo 

47 svarus. 

labiau atrodo krikščionis, ne
gu pagonis (ordino auklėjimo 
rezultatas). Pagaliau Kr. Kr. 
atrodo sąmokslininkas, Vytau- į m e r kiami į vandenį, kurs per 
to bendras (pasirodymas pa- ciuodavo garso bangas. Tačiau 
lapinėj), negu nuoširdus reli
gijos atstovas. O kad jo tikin
tieji ir vaidilutės būtų žinoju-
-ios jo praeitį!... 

dabar išrasta nauja technika— 
bangos siunčiamos kartu su 
švirkščiamo vandens srove. Ne
bereikia daikto įmerkti į van-

Taip Žemaičių krikšto ir ne- ! d e n i ir tada galima inspektuoti 
sulaukiame. Tiksliau: matome 
senosios religijos žlugimą, o 
knygos antraštė siūlosi šitokia: 
Žemaičių, pagonybės saulėlei
dis. N 

Vytauto motinai Birutei au
torius sukūrė naujas kančias, 

tankų ir kitų dirbinių metalo 
tinkamumą. 

Stogai virš miestų 
Prof. A. Richardson apskai

čiuoja, kad ateityje bus galima 
pripildyti tam tikras plastines 

.pūsles heli jaus, jas sujungti ir 
grąžindamas ją vcl šventosios j t a d & j o s ^ m m ų ^ 

gos perkūrimas, suliteratūrini-1 u g n i c s kūrenti. Cia jis duoda v j r š m i o s t U ) k m , s „ ^ s a u . 
ma* yra jau visiškoj kūrėjo; stiprių vaizdų ir emocijų (Bi-1, c s B p i n d u U u B | b e t apsaugotų 
galioj, jo kūrybinio genijaus, r u t ė s susitikimas su Vytautu), I n u o lietaus, sudarydamas šiltą 
pajėgume, 
visada ir 
mėto ja s. 

Ir čia rašytojas ne 
ne visur išeina lai 

pajėgęs, galima sakyti, atsi 
plėšti nuo Putino "Nuvainikuo 
tosios Vaidilutės" ir net pagi-

Veikalo kompozicija stipro- ;nnti šios pusiau legendinės mo 
kai šlubuoja. Kad antroji dalis, jj terš tragizmą. 
Kriviu Krivaičio pasaka, ir tu
ri bendra su visu romanu, ta
čiau toks ilgo epizodo įterpi
mas tegalėtų būti toleruotinas, 
jei rašytojas būtų užsimojęs 
kelių tomų romaną (jau dabar 
vėl madoj). Kr. Kr. asmenį ga
lima buvo išryškinti pačioj kny 
gos eigoj, nenutraukiant skai
tytojo dėmesį ilgoms valan
doms. 

įsigilinęs, įsijautęs į veikėjų 

Iš viso pirmoji ir trečioji 
romano dalis — kūrybinga, pa
traukli; autoriaus stipriai su
sitelkta ir nepasiklysta vaiz
duose ir samprotavimuose. Di
džioji pareiga, iš tikrųjų, yra 
ne viena, bet kelios: pareiga 
savo kraštui, seniesiems papro
čiams ir senajai religijai, pa
reiga Tam, Kuriam teks už 
viską atsakyti ir iki mažiausio 

kalbas, rašytojas lyg ir pri- t r u P i n i o atslskftityU. 
miršo stiliaus kultūros reika- Centrini* veikėjas paskuti-
lavimų. Net trumpesnius sa
kinius ėmė kartoti. 

Taip atsitinka daugeliui m-

neje dalyje yra jau ne Budiki
das — Krivių Krivaitis, kaupęs 
ame save romano veiksmą, bet 

šytojų, kurie, bijodam' lakios Kęstučio žmona Birutė. Jos 
fantazijos, diktuojančios veiks-1 grįžimas šventosios ugnie- kū
mą ir vaizdus, plyšio, skubėda- j renti ir kančių juodam baisu
mi užrašyti ką vaizduotė paki- ,me nuskaidrinti dvasią — ža-
sa, nesuskumba turinio įvilkti į vi skaitytoją, 
gražesnius, šventadieniškus rū-, Pabaigai reikėtų pasakyti 

patogų klimatą, apsaugodamas 
nuo lietaus atviras rungtynių 
aikštes. To stogo augštis galėtų 
siekti net apie mylią, o kraštai 
nusvirtų prie žemės iki 10-12 
pėdų. Jis būtų palaikomas stip
rių lynų. Ateinantį pavasarį 
profesorius jau pasiryžęs dary
ti bandymus — tokiu pakiliu 
stogu apdengti akrą žemės. 

Admirolas — profesorium 
Admirolas R. McNulty perė

jo dėstyti į Gcorgetovvno uni
versiteto užsienio tarnybos mo 
kyklą. Šis universitetas yra 
vadovaujama.-, jėzuitų. 

kad P. Abelkis yra neblogas 
pasakotojas, intrigų pynėjas. 

Lietuvos istorijos meilę jis 
turėtų ne šaldyti, bet didžiau-
iomis pastangomis puoselėti. 

Apskritai, knyga verta skai
tyti ir bibliotekon dėti. Pir
miausia ji — mūsų jaunimui. 
Cia jis ras riteriškos meilės ir 
pasiaukojimo pavyzdžių. 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIU 

DISTANCIJŲ 
TUR|S ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
TeL WAlbrook 5-9209 

4181-83 ARCHER AVE. 
Telef. LAiayette 3-3171 
Brightoft Parko Kolonijoje 
Rakandai, Refrigeratoriai, 

Kaurai, Plovyklos, Televizijos, 

Lengvi išmokėjimai 
pritaikomi visiems 
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P. Andriušis - kultūrinis partizanas 
Gyvenime ir spaudoje 

P. SIRGEDAS, Australija 

tų statuti) esame, bet statutai 
dėl mūsų! Prisipažinkime, ar 
mes, iš šito suvažiavimo išsis
kirstę po visą Australiją, būsi
me išsivežę įkvėpimo, dvasios 
pakilimo, naujų idėjų kultūros 
ir lietuvybės darbui? Ne, mes 

Australijos lietuviai gali nuo-; progų laikai pasireikšti patrio-1 parsivešime pilnas galvas para-
širdžiai didžiuotis vienu savo tiškai, net didvyriškai, o už to j grafų. Ar mes ką nors tikro su-
kultūrininku - rašytoju laureatu darbo slypi moralinis džiaugs- žinojome apie apylinkių vargus, 
PULOItJ ANDRIIJSTU, kiniam mas, kurio neduos jokia stan- ar mes rimtai pagvildenome apie 
užtarnautai" priskirtinas kultu- dartinio australo pramoga: ar- mūsų šeštadienio mokyklėlių 
finio partizano pirmūno vardas, kliai, purvina smuklė ir vėl ar-! rūpesčius, apie kultūrininkų ir 

Pulgis Andriušis, iš Sydnė-
jaus nuklydęs į gausesni Adelai
dės lietuvių kultūrininkų burelj, 
lyg atgijo, susirado savo kultū
rinio partizano ginklui—plunks
nai palankesnę veiklos dirvą. Iš 

mes ginčinomes 
kliai... 

Geriau degti, negu pelėti 
Iš praeities prisimename Pul-jštai, skautų atstovas mums 

gj Andrius), kaip ir griežtesni 
Nepriklausomos Lietuvos meni
ninku pasireiškimų vertintoją— 

* .kritiką. Bet australiška dabartis pininkas, atsiprašinėdamas, kad 

Rusų lyrika, drama, 
beletristika 

Nagrinėdamas šią temą au
strų žurnale "Die VVarte" J. 
Lamy pažymi, kad jeigu pir
mieji sovietų lyrikai Majakovs-
kis ir Eseninas pasidavė revo
liucinio maišaties siautėjimui 
savo poetinėje formoje, tai po 
jų sekusieji- - Pasternak, Ticho-
nov, Antokolskij, Maršak, Tsa-
kovskij Surkov, Safranov, Ku-
lešov, Tvardovskij, Aliger — 
sėmė nemažai įkvėpimo iš Puš-

prieš keletą minučių skaitė tik-1 kino, Lermontovo, Nekrasovo 
rai nuoširdų skautų atsišauki-; i r liaudies poezijos. Tai galima 
mą. Tačiau, jis kaip koks kam-| pasakyti daugiau apie formą, 

menininkų darbo sąlygas? O ne: 
&« dėl statutų! 

: 1 J ± * 1 ™ 1 J * Z S 5 E 5 ? l F i f l « Andriušį ir čia pakeitė, j is, trukdo mums laiką svarstyti pa spaudoje ir gyvenime, pateikda
mas patrauklių pavyzdžių trem
ties lietuviškos kultūros puose
lėtojams. 

Kala "Tipelį" 

Vienas, sydnėjiškis, grjžęs iš 
paskutiniojo A. L. B. Krašto Ta
rybos suvažiavimo Adelaidėje, 
Jūsų bendradarbiui pareiškė: 

— Garbė Pulgiui, jis vis dar 
toks aktyvus, nepalūžtantis mū
sų kultūrininkas, visuomet ra-

-tuotas, lyg bitelė, mūsų tauti
nio kultūrinio išlikimo mintimis 
bei idėjomis... 

Taip pat ir A. L. Kultūros 
Fondo Apygardos Pirmininkas 
Vyt. Žemkalnis, aplankęs PulgJ 
Andriušį, savo įspūdžiuose apie 
Adelaidės lietuvius, apie mūsų 
laureatą taip atsiliepė: 

...Nuotaikingai praleidau 
vakarą ir Pulgio Andriušio šei
moje. Maciau Adomo Varno 
"Pulgį". Tai natūralaus dydžio 
portretas, kuris "pavadavo" mū
sų literatūros laureatą didžio
sios premijos įteikimo metu. 
Kalbėjome apie mūsų lietuviš
kuosius reikalus. "Belieka, sako 

prisipažįsta: 
-Mūsų kengūrinė aplinka y-

ragrafus, teišdrįso į mus pra
bilti. O juk tai buvo pats ge

ra 

nes turinį dirigavo partijos 
prievarta. 

Blogiau su teatru, kurs pa-
t S T K nuoširdžiausias; verstas negilia propagandos 
toKia nekūrybiška u kultu ^ s u v a ž i a v i m o m o m e n t a s . M I a m v . w „A* . r#iw»™«- H ™ . 

Ponai, nebūkime juokingi! 
!riškai bergždžia, jog mes, tęs
dami europines tradicijas, lyg 

srove, kur nėra reikiamos dra 
minė--:. įtampos, psichologinės 

naktinės peteliškės puolame priej Mes, kaip tie plikbajoriai Liubli- problematikos. Tokiais lėkštais 
kiekvienos švieselės įžiebtos!110 s e i m e l y P l e P a m e niekus. O ;propagandistais pasilieka ir 
kasdienybės prieblandose... i svarbiausią: švietimą religiją, j premijuotieji rusų dramatur-

jmeną, apskritai, kultūrą, m e s | g a i : pavlenko, Višnevskij, Po-
Todėl Pulgis Andriušis ir A- visiškai į suvažiavimo kampinin-! g0*Įjn Korneičuk Virta, Simo-

delaidės Lietuvių Teatrui — kus nustūmėme. Kas ką poz i t y - j n o v ypatingą vieta užima šal-
vaus savo nenuilstamu darbu L j o k a r o p r o p a g a n d a i s k i r t i e _ 
padarė, mes visiškai per statu-! y e i k a l a i p d ž i a i s č i a 
tus nematome. Štai, rez. J. Gu-j , . ... Ci. .,_, .v. , . 

, , . , u eiti Simonovo Rusiškas klau cius suvažiavimui pagerbti spėk-; . ,, , . , 
taklį davęs, dailininkas Rūkštelė s i m a s • k u n a m e vaizduojamas 
suruošė parodą - mes nė n e u ž - ' v i e n a s k i l n u s a ^ i k i e t i s , kurs 
siminėme, — o kiek ten darbo ! s a v o ' egzistencijos kaina kovo-
ir nemiegotų naktų yra įdėta! U a d ė l t i e s o s P r i e š "prisieku-
štai mokytojai ištisais metais į sius Wallstreeto karo kursty-
vaikučius lietuviškai moko • - o j tojus"; arba Šteino drama 

Reporteris jieško Dievo 
Amerikiečių laikraštininkas 

Howard VVhitman plačiai ap
keliavo JAV rinkdamas medžią 
gą — ką įvairūs žmonės gal
voja apie Dievą. Kalbėjosi su 
tikinčiais, ir su kitokiais. Savo 
patyrimus aprašė knygoje "A 
Reporter in Seareh' of CJod" 
(išleido Doubleday). 

Patefono plokšteles 
Hollywoode įsisteigė nauja 

bendrovė, kuri gamins religinės 
muzikos patefono plokšteles. Jos 
vardas — Layos Reeords. 
visos Ku Klux Klano organi
zacijos vadų. 

Kursas apie alkoholizmą 
Bu f falo Universitete prie So 

dalinių Darbų Mokyklos įveda
mas skyrius a p r alkoholizmą. 
Čia bus ruošiami patarėjai pa
tiems alkoholikams bei jų šei
moms ir artimiesiems. 

^ ^ š 

Andriušis 

mes apie tai ne žodžio, štai , 
Glužauskas su savo kromeliu 
lietuvybei dirba — p mes tik 
apie statutus... 

"Garbės teismas", kur sovietų 
tyrinėtojui gresia pavojus iš 
chuliganiško jankio, kad jo epo 

j chinis išradimas nepasiektų rei 

Jau išėjo iš spaudos 
Mariaus Katiliškio knygą 

U Ž U O V Ė J A 
„UžrOVfiJA" — apysakų knyga iš 

šlaurSs Aukštaitijos kaimo bui
ties, šiaurės Aukštaitijos kaimo 
vaizdai su žmonėjopią, jų džiaugs 
mais ir rūpesčiais, besikeičian
čiais su mėty laikais ir vSl grįž
tančiai su pavasariais. 

Studija apie Dantę 
Vokiečiai išleido stambią stu 

diją "Dante. Seine VVelt und 
Zeit, sein Leben und sein 
VVerk" (479 pusi.). Parašė A. 
Veži n. 

Aktoriai karių stovyklose 
Keletas Katalikų Universite

tą VVashingtone baigusių akto
rių kovo mėne^j vyksta su me
niškąja programa j karių sto
vyklas Tolimuose Rytuose. 

Ar jau turite 
Liūdo Dovydėno knygą 

Broliai Domeikos 
BROLIAI DOMKIKOS — viena ge
riausių knygų mūsų Nepriklausomy

bes laikotarpyj. 
BROLIAI DOMEIKOS — romanas 

iš mūsų kaime gyvenimo, mielas 
gamta Ir žmonSn,i«, originalus sti
liumi, jdomus keliamu problemų 
aktualumu. 

BROLIAI DOMEIKOS — knyga. Ne 
priklausomojo Lietuvoje /vertint*; 
valstybine premija ir Šiltai sutik
ta ne tik mūsų krašte, bet Ir mū
sų kaimynuose. 

25« psl., kaina 2.50 dol. 
Užsakymus ir pinigus siųskite 

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

Chicago 8, EI 

Jeigu bus tiesa širdyje, tai bun 
grožis charakteryje. Jei bus gro
žis charakteryje, tai bus sugy
venimas namuose. Jei bus sugy
venimas namuose, tai bus tvarka 
tautoje.. Jei bus tvarka tautoje, 
tai bus taika paasulyje. 

. — Kinų patarlė 

DfiMESIO NAMi; SAVININKAI! 
Pakeiskite JŪSŲ anglinj krosnį j ;ili<' 
jlnj dabar už. zuiniausias /.ŪMUOS kai 
nas! Lengvi nn-nesiniai issiiiiokeji-
inal. Mes specializuoja m?H i 

OAZINIUS — ALlEJ iNI l 'S 
PAKEITIMl 'S IK PATAISYMAS 

M<-s aptarnaujame bet kur mieste ar 
priemiesčiuose. 

DEXTER HKAT1NG 
458 \V. 4(J P lmv KI-.IIW.MHI. K-I 1^0 

Įsigykite įdomią, intriguojančio 
turinio istorinę apysaką, turinčią 
307 pusi., 43 spalvuotus paveiks
lus ir įrištą į kietus viršelius 

SIELA UŽ SIEL£ 

Parašyta italo seleziečio D. 
Pilla ir sulietuvinta misionieriaus 
A. Sabaliausko "Nuo Imsrės iki 
Orinoko" autoriaus, 307 puslapių. 
Kaina $2.00. 

Užsakymus su pinigais siuskite: 
D R A U G Ą S 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8. 111. 
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„UŽUOVĖJA 

sekančius susirinkimus kaip 
nors kitaip susitvarkyti. Paliki
me visus tuos statutus tiems 
ekspertams teisininkams, suda
rykime iš jų kokią komisiją ir 

Pulgis, "tik kalti, kalt? ir dar. Studijai, vadovaujamai nepails-1 lai jie užsidarę ginčinasi dėl pa
kalti, nenusiminti gal laikinais tančio rež. J. Gučiaus, nepagaili j ragrafų. O per patį suvažiavimą 
nepasisekimais, užsispirti ir!šiltesnių, paskatinančių žodžių: 
siekti tikslo..." Pats Pulgis An-' — Mes turime fanatiškai 
driušis šį kartą "kala" mums 
humoristinį romaną "TIPE
LIS"... 

Kas dabar patriotas 

darbštų mėgėjų teatrą, — rašo 
Pulgis Andriušis vienoje savo 
recenzijoje apie tos studijos 
spektaklius. — Mes negirdėjo-

|me , i š jaunųjų vaidintojų, kad 
Pulgis Andriušis ne tik pats j j iepkųstųsi laiko neturėjimu ir 

"kala", tremties kasdienybės as- kitais išeiviškais atsišaudymais 
meninius reikaliukus triuškin-. vengtų darbo. Tai daro aistra, 
damas, bet randa laiko ir įsi- kuri apvalo ugnimi jaunatvišką 
jausti į savosios bendruomenės I sielą nuo kasdienybės pelėsių.! na Tau ir toliau malonus užtar-
gyvenimo apraiškų pulsavimą, Taip, geriau degti, negu pelėti. | nautas kultūrinio partizano var 

rimtai ir nuoširdžiai, su pakilu
sia nuotaika pakalbėkime apie 
mūsų kultūrą, religiją, švietimą, 
meną, kad išsiskirstytame su 
naujomis idėjomis, nauju ryžtu 
dirbti, pakilusia nuotaika ir at
sigaivinusia lietuviška dvasia, o 
ne statutų pilnomis galvomis. 

Dėkui, Gerbiamieji Atstovai. 
Taip, Pulgi, daug tiesos pasa

kei mūsų kultūrininkams, tebū 

pūliuojančioms tautiečių žaiz-i Patys liepsnodami, uždega ir 
doms pajieškoti tinkamų reeep-jmus, senus skundų maišus, 
tų, ką ir paryškina jo—iš lieta-j Skundai yra pati nevaisingiau-
viškos širdies išplaukiančios\ sia žmogaus būsena. Vaižgantas 
nuoširdžios eilutės: I išsireiškė, girdi, visą gyvenimą 

—- K a s g i y r a t r e m t i e s p a t - j k i t i e m s d i r b d a m a s , s t a i g a p a s i -
riotas, kuriam kiekviename:jutau laimingas patsai. Ne dėl 
žingsnyje siūlosi progos pagar- | to mūsų vaidintojai dirba, kad 
sėti? — šauna Pulgis Andriu-i mus smagintų, bet tam, kad pa-
šis į tautiečių silpnąją gyslelę ir tys pareikštų savo kūrybinę bū
tam tuoj pateikia gyvenimišką j seną ir tuo pasijustų laimingi. 

das! 

atsaką: 
— Tremties patriotizmas turi 

tokių plačių galimybių skalę, 
kad net namie sėdint tos progos 
klabenasi į duris, žadina iš 
miego, anksti rytą kelia iš lovos. 
Žiūrėk, atėjo tautietis, nemo
kąs anglų ar venecueliečių kal
bos, ir, susigraudinęs, prašo už
pildyti mokesčių blankus, prašo 
pavertėjant pas agentą ar imi
gracijos įstaigoje, nori parašyt 
prašymą savivaldybei, net siū
lydamas sumokėt arba ištrauk
damas iš portfelio buteliuką 
prakeiktosios... 

— Kokias partines pasaulė-
žiūras beturėtum, bet mes visi 
kaip vienas sutinkame, jog ben
druomenės gyvenime dabar yra 

Tai ne pareiga, bet asmeninis 
kūrybos džiaugsmas... 

"seimo" Pulgis kalba 
atstovams 

Pulgis Andriušis, keliaudamas 
tremties vieškeliu, atviromis a-
kimis ir jautria širdimi stebi 
kiekvieną tautiečių išeivijos gy
venimo "linijos" pasireiškimą ir 
reikiamu momentu nepabūgsta 
viešai pareikšti bet kuriuo gyvy
biniu reikalu ir savąją kandžią 
kritiką, kuriai, dėl jos sumaniai 
apipavidalinto teisėtumo, neat
siranda oponentų, ką tinkamai 
pailiustruoja ir jo viešoji kalba, 
pasakyta paskutiniojo Australi
jos lietuvių "seimo" atstovams. 
O tos kalbos žodžiai, anot "Aus-

didvyriais visi tie, kurie dirba jtralijos Lietuvio" bendradarbio, 
valdybose, bažnyčiose, mokyklo- ,buvo bene nuoširdžiausi, su tik

rai nemeluota emocija pasaky
ti, pakilios nuotaikos ir kartais 
skaudžios satyros persunkti. 

se, organizacijose, spaudoje, 
moksle, kultūrinėje veikloje... 

— Ar eilinis bendruomenės 
narys, išėjęs iš gero lietuviško ;Tai buvo žodžiai pasakyti iš šir-
koncerto, klausia: "Jis yra blo-jdies ir taikinti į suvažiavusių 
gas dainininkas, nes priklauso i širdis. Kalbamas bendradarbis 
valstiečių liaudininkų partijai! j tą laureato Pulgio Andriušio 
Neisiu daugiau jo klausyti!" 
Niekas to dabar neklausia ir ne
klaus, kol parvažiuosim namo. 
Ir tik tuomet £alės partijos už
rašyti sau į nuopelnų knygas 
tremties darbą, atliktą "savo 
žmonių". O čia, tremtyje, mes 
tik laukiame žmonių, supran
tančių, kad šie laikai yra didžių 

kalbą perteikia skaitytojams 
sekančiai: 

"Suvažiavimas baigiasi, šob-
les. kiškime atgal į makštis ir pa
galvokime... 

Ko mes čia susirinkome? Ar 
tam, kad iš visos Australijos su
važiavę, peštumės dėl paragra
fų, s ta tutų? Ponai, ne mes dėl 

Peršvietimu tikrina 
granatas 

Jautriais automatiniais rent
geno spindulių (X-ray) apara
tais dabar tikrinamos granatos. 
Peršvietus galima nustatyti, ar 
jos tikrai galės sprogti, ar jos 
nenaudotinos dėl kokių nors 
trūkumų. 

50 m. mokslinio darbo 
Tolimoje Brazilijos srityje—• 

Mato Grosso — jau penketas 
dešimčių, kaip dirba misionie
riai saleziečiai. Jie atlieka gra
žų pasitaraavimą mokslui rū
pestingai vesdami meteorologi
jos sostis. 

Psichoanalize ir asmenybe 
Liuveno universiteto profe

sorius J. Nuttin, žinomas psi
chologas, yra parašęs knygą, 
kuri pasirodė ir JAV-se antra
šte "Psychoanalysis and Per-
sonality". Veikalas kritikų su
tinkamas palankiai. 

Citačių žodynas 
Ispanų autorius V. Vega pa

ruošė citačių žodyną: "Diccio-
nario ilustrado de frases cele-
bres y eitas literarias". Žodyne 
yra 12,000 garsių posakių; nu
rodytos ir apylinkybės, kuriose 
jie buvo pareikšti. 

Rašinių konkursas 
Marijos Draugija (Mariolo-

^ical Society of America) pa
skelbė konkursą rašinių apie 
Mariją; Premijos: $150, $100 ir 
$50. Minėtos draugijos pirmi
ninku yra kun. J. Carol, OFM. 

Aš asmeniškai prašyčiau per i k i a m o laimėjimo; išradėjas vos 
nesuklumpa prieš pagundą, ta
čiau jo draugų kritika ir savi
kritika padeda pažinti klaidą 
ir baigiasi "laimingai" — kole
gų bausme garbės teisme. Tre
čias tos rūšies dalykas — Sof-
ronovo "Maskvos charakte
riai", kur vaizduojamas susi
kryžiavimas "gerų komunisti
nių" gamybos metodų su pavo
jingais individualiais nukrypi
mais į dešinę pramonės vado
vų, "nepriaugusių savo parei
goms". 

Sovietų romane ir novelėje 
prasikišo Aleksiejus Tolstojus 
su savo "Petru I", Panteleimon 
Romanov, Prišvin ir Olga Forš. 
Prie vyresnės kartos beletris
tų, kurie lyg tęsė klasikinę li
niją, tenka priskaityti M. šo-
lochovą (Tylusis Donas),L.Leo 
n o v ą , B . P o l e v o j , B . G o r b a t o v ą 
(su jų veikalais iš II Pasauli
nio karo buities), K. Fediną, 
V. Katajevą, taiklų satiriką 
Zosčenko. Plačiai paplitę romą 
nai kaip Gladkovo "Cementas" 
ir A. Fedejevo "Jauni sargy
biniai" dūsta propagandinėje 
tendencijoje — apie naujų fab
rikų statymą, apie priešinimą
si vokiečių invazijai. 

Iš visos tos sovietinės pro
pagandos jūros prasimuša kaip 
talentingesnieji iš jaunųjų B. 
Babajevskij su "Auksinės žvaig 
ždės riteriu" ir "Šviesa ant že
mės", Koševinkov su "Gyvasis 
vanduo", K. Sedič su "Dauri-
ja", V. Ašajev su "Toli nuo 
Maskvos", Ajni su "Buchara". 
Trifunov su "Maskvos studen
tais". Cia yra vaizdavimų toli
mos rytų egzotikos, rytų pa
sakų pasaulio, jaunų žmonių 
veržimosi, kurie jieško gyveni
mo prasmės. Nors ir šie veika
lai gausūs propaganda, visgi 
jie išduoda autorių talentą. 

— pats g-oriaiislaa vie
no goriausiijjij mūsų jaunųjų, be
letristų veikalas, knyga, puiki sa 
vo stilium, dideliu kaimo, kai
miečių ir jų gyvenimo pažini
mu, miela g-iliu nuoširdumu. 

,UŽUOVĖJA" — tai savos žem5s sau 
ja mūsų knygų lentynoje, kny
ga, skirta toli pastllkuslo mūsų 
kaimo prisiminimui, kasdien vis 
pilkėjančiam mūsų atmintyse. 
'M\2 psl.. kaina 3.50 dol. 
Užsakymus ir pinigus siųskite: 

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

Chicago 8, 111 

Knyga apie Lietuvos 
laisves kovas 

Viena iš geriausių šio sezono 
knygų yra pulk. J. Petruičio Lie
tuvos nepriklausomybes kovų at
siminimai 

L A I S V Ę G I N A N T 
Lietuvių kovos su bolševikais ir 

bermontininkais, I tomas 
Vyresnio amžiaus lietuvis, ku

ris anuomet tuos įvykius sekė ar 
net dažnas pats dalyvavo Lietu
vos nepriklausomybes k o v o s e , 
skaitydamas atsiminimus LAISVĘ 
GINANT, vel atgaivins savyje 
anuometinį lietuvių tautos pasiry
žimą siekti laimėjimo prieš gau-
s ingesn ius p r i e šus . Gi j a u n i m u i ši 
knyga yra tikra patriotizmo mo
kykla, parodanti vyresniosios kar
tos pastangas ir aukas, sudėtas 
dėl Lietuvos laisves. 

Knyga yra 200 psl., jos kaina 
tik 2 dol. Gaunama pas platinto
jus ir leidykloje, rašant šiuo ad
resu: VAGA, 210 Humboldt St„ 
Apt. 23, BrookJyn 6, N. Y. 

Tiražas nedidelis, paskubėkite. 
Platintojams žymi nuolaida. | 

L 

M A I S T O K R A U T U V Ė 
Midwest Store 

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

BORDEN'S PIENO PRODUKTAI 

KRAUTUVU ATDARA KASDIEN NUO 7:00 v. ryto iki 10:00 v.v. 
SIOKMADIKNIAIS ATDARA NUO 7:00 v. ryto iki 10:00 vai. vak. 

2515 West 69th Str. REpublic 7-9259 
/t* 
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GĖLIŲ KRAUTUVEI 
THE PEOPLES FLORISTS 

SKINTOS GELfiS • VESTUVINIAI BUKIE
TAI • LAIDOTUVIŲ VAINIKAI. MENIŠKAI 
ATLIEKAME UŽSAKYMUS. 

1850 W. 47th Str. 
R. & O. HOMKO, savininkai 

Telef. LAfayette 3-1786 
Čia gulite susikalbėti lietuviškai 

--:-* 
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SUTVARKYKITE LAIKU SAVO AUTOMOBILĮ 
rs Dapkus ii^to^ 3255 S. Union Ave . Tel . CAIumet 5-1127 

tS/^ Pr t ty iV mechanika*, ttirjs moderniausius 
£m ( įrankius ųvrai ir nebrangiai pataiso, ka-

roseriją ir nudažo, taip pat sureffu'iuoja 
motorą, kad taupiau naudotu benziną ir 
alyva. Dirbtuve yra 32S1 l.oue Ave.. įva
žiuoti reikia iš ielos. Kas nedali atvažiuoti 
f dirbtuve, skambinkite telef. susitarimui. 

i 
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BUSINESS SERVICES 

VLADAS ŠIMAITIS 
Real Estate 

3452 So. Halsted Str. 
Chicago 8, 111. 

Tel. YArds 7-8888 
BIshop 7-0480 

Namų pirkimas, pardavimas, nuo
mavimas, nuosavybes dokumentai, 
valdymas, paskolos. Perrašinėjimai, 
vertimai, pajamų mokesčių pareiški
mai, nuomų pakėlimui blankai, imi
gracijos ir natūrai , pagalba. 

,<?NI%. 
INSURED 
- U P T P -

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
REKORDAS... 

* 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. 

Nedelskite — pradekite taupyti šiandien! 

FEDERHL 
SflVINGS 

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. 

ANO I O A N A S S O C I A T I O N * 
2202 W. C«rmok Rd. • Chtcog* t , fk 
JOMNXKAZANAU«ArV^.»ltLVlrgU.7^74r 
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Šeštadienis, vasario 28, 1953 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS 
— 

TEN, KUR KIEKVIENAS GALI 
SAVE TELEVIZIJOJE PAMATYTI 

M. GIRDVAINIENĖ, Chicago, 111. 

Netoli Michigan ežero pa- tvarką) rado vietos ir Lietuvos 
krančių (57-tos ir Lake Michi- sidabrinės monetos, 
gan gatvių sankryžoje), stovi i Neužmirštas liko ir mažųjų 
erdvūs rūmai, kurie savo kolo- svajonių pasaulis — tai laumių 
nomis ir išorine forma primena šalies pilis. Tačiau ši neatsira-
senovės Atėnų Akropolio šven- do laumei mostelėjus lazdele — 
tykias, t a i Mokslo ir Pramonės josios įrengimas kainavęs apie 
Muzėjus. Iš pavadinimo būtume pusę miliono dolerių. Čia surink-
gal linkę spręsti, jog čia tik ta iš viso pasaulio kraštų dau-
gamtos mokslų specialistai ar giau kaip 700-tų menininkų 
pramoninkai teužsuka, tačiau įė-1 kruopščiai atliktų darbų. Ant 
ję vidun pastebėsime, jog čia; pilies balkonų matosi Don Ki-
daugiausia jaunimas ir net išti-jchoto ir jo ištikimojo ginkla-
sos šeimos su savo mažaisiais nėšio nuotykių bei Ozopo pasa-

Elektroniniai mikroskopai Greičiausias traukinys 
Elektroninis mikroskopas tai Nors JAV turi pagrįstą gar 

metalinis vamzdis, su didina
mais stiklais. Vamzdyje ištrauk
tas oras, kad nekliudytų elek
tronams judėti. Gale vamzdžio 
— fotografinis filmas, 'š i tokie 
elektroniniai mikroskopai padi
dina daiktus iki 100,000 kartų. 
Su šitokiais mikroskopais jau į-
stengiama pamatyti pačius ma
žiausius gyvius — virusus. Dr. 
Muelleris Pennsylvanijos Kole
gijos profesorius, sudarė mi
kroskopą, kurs įstengia padi
dinti ir milioną kartų. Su pagal
ba elektroninių mikroskopų jau 
dabar galima nufotografuoti į-
vairių kūnų atomus. Tačiau 
mokslininkai teduoda mažas 

kėčių vaizdai. Didžiosios salės galimybes, kad galima būtų su-
lubose atvaizduotos brolių Gri-1 silaukti tokių mikroskopų, ku-
mmų ir Andersono pasakos. Yra1 riais būtų galima matyti su-

noje salėje išsirikiavusios me- ^ v a n d e n g i r ^ į r e n - ' s k a l dy to atomo dalelės - eilek-
dinemis dalimis ir dauguma dar R a d l a u m ė s ^ p a la i - , tronai ir protonai. 
garu varomos "senojo stiliaus g u i š o r i n i u l i u J 
auto masinos, kitoje gi lankyto- į . 3 ^ š č i o radiją, K U Klux v a d o a t s i m i n i m a i 
jai nesibaigiančia eilute žygiuo- k u p i J ,. k l t i s c h i C a g 0 s 
j a pro televizijos įrengimus ir ! g t o t i s ^ V i s o v i d a u s i r e n g i m o 

gausiai lankosi. 

O ir yra čia ko pamatyti. Vie-

bę kaip geriausiai sutvarkytų 
geležinkelių šalis, bet šiuo metu 
greičiausi pasaulio traukiniai 
vaikščioja Prancūzijoje taip Pa
ryžiaus ir Rivieros. Nuotolyje 
tarp Paryžiaus ir Dijono, turin
čiame 195 mylias, jie per valan
dą padaro 77 mylias. Didžiau
sias bet kada pasiektas trauki
nio greitis buvo JAV-se 1905 
metais įvarant, trijų mylių dis
tancijoj — net 127.06 mylias 
per valandą. Tas greitis buvo 
pasiektas Pennsylvanijos linijo
je. Tarpvalstybinė Komercijos 

Socialistų laikraštis 
Prancūzų socialistų laikraš

tis "Populaire" 1945 m. turė
jo 278,000 skaitytojus. Dabar 
jo tiražas nukrito iki 28,000. 
Laikraštis pirmame puslapyje 
paskelbė atsišaukimą j parti
jos narius, prašydamas aukų, 
kitaip — turės sustoti. 

Elioto kūryba 
Nobelio laureatas T.. S. Eliot 

kūrė per 40 metų. Ir visa jo 
kūryba sutelpa į vieną kny
gą, naujai išleistą, pavadini-

Komisijra dabar šitokio greičio m u " T h e Complete Poems and 
Plays". Knygą išleido Har-
court; ji turi 392 puslapius. 
Eliot pasižymi formos meist
riškumu. Jo vekaluose taipgi 
gili pagarba Dievybei. 

kartu stebi save ekrane, o ma
žieji, lyg ir savo akutėmis ne
tikėdami, žiūrėdami į tuos tech
nikos stebuklus net kartais ir 
liežuvėlj išriečia... 

spaudai knygą "Paths to 
Christ", kurioje 40 garsių as
menų pasakoja apie savo atsi
vertimą į katalikybę. Tarp tų 
konvertitų yra ir vienas buvęs 

Kalbant apie skraiduolius ga
lima prisiminti vorą, kurs nu-

čia ir neišpasakosi, tačiau taip 
viskas įtaisyta, kad nors pačios 
princesės ir princo nematyti, 
tačiau, rodos, nugirdai akimir
kai ir jų šilkinių rūbų šlamesį 

Kaip priešingybė moderniam. beišskubant jiems į pokylį... 
gyvenimui, pavaizduota "Vakar Trijų šimtmečių ąžuolų pa-, 
Dienos" centrinė gatvė, duobėti, unksmėje puiki ūkininko sody- f » d z i a

v . f a i l e n § v a < * J . ™ 
plytelėmis grįsti šaligatviai, o ba: gyvenamas namas, žalia v e - " ^ f ^ J ^ ^ ^ g ^ 
krautuvių vitrinose išdėstytos ja, toliau-tvartai, kuriuose mel- * v l a n t l s r o v e ' ™ n voratinkli 
1910 metų prekės. Yra čia to žiamos karvės mauroja. Tolumo- * « « • » v o r u P a k e h a i r ^1S 

meto negarsinis kinas ir foto je girdėti gaidys, žvyre kapstosi S a n s k n s t l o r u - v 
studija, kurioje ir dabar pagal (gyvi!) viščiukai. Ruduo. Oki- . 

ninkas pjauna mašina javus ir I šp j au tos k e p e n y s pala ikO-
jau pusę lauko įpusėjęs... Ir taip mOS gyVOS 
akimirkai užsimiršti, jog tik Rochesterio Universiteto prof. 
muzėjuj beesąs... L M i n e r įstengė iš gyvulio kū-

Neįmanoma šiose eilutėse iš- n ( ) i š i m t a s kepenis palaikyti 
pasakoti apie daugelį kitų sky-Lyvaa nuo šešių iki aštuonių 

ia iš tikrųjų tas muzėjus buvo rių, tik ateina galvon mintis, ar Į v a J a n d B u v o n a u d o j a m a s me-
nt anglių kasyklų pastatytas " neturėtume parodyti kelio savo, •. ; k r a u . 

Numizmatikos skyriuje neto- mažiesiems j sią turiningą Mai- ekpcrimcntai 
h Korėjos (mat, pagal alfabeto gą. , , . ,. . . L , • 

labai padės nustatyti sveikų ir 
liguistų kepenų veikimą. 

mėgina tą "stilių" ne vienas 
nusifotografuoti. 

Anglių kasyklos taip natūra
liai įrengtos, jog nusileidus va
gonėliais į jas gilyn, nugirdau 
mokinius šnabždant: "Kažin ar 
čia 
ant 

Augštumų oro sroves 
Praeitos vasaros birželio mė

nesyje iš Sibiro pakilo 200 my-

Sienų apsauga nuo 
vandens 

Speco, Inc. išrado ; specialų 
silikonini skystį, kuris paskleis
tas ant mūrinių sienų įsigeria į 
plytas ir neleidžia į jas drėgmės 

Skraidymas prieš 100 
milionų metų 

Gamtininkai tvirtina, kad jau 
lių platumo karšto oro srovė ir! maždaug prieš 135 milionus me-
30,000 augštyje pasiekė JAV- ' tų ant mūsų žemės jau buvo 
bes. Ta srovė keliavo dvigubaij skraidančių gyvių. Pirmieji 
didesniu greičiu, kaip uraganas, | skraiduoliai buvę vabzdžiai, jie 
tačiau ant žemės nei lapelis ne- j skyrėsi nuo dabartinių. Plunks-1 l>er penkerius metus, tuo padi-
pajūdėjo, nes ta srovė buvo ypa- 'n Uočiai — paukščiai — atsiradę dindamas atsparumą mūro, kurį 
tingame augštyje. Tačiau ji pa- maždaug prieš 125 — 175 milio- ;drėgmė ardo 
darė vasarą šiltą. Dabar oro spe- n u s metų. Dabar paukščių skri-
jėjai - šalia saulės kaitros ir že- dimo aparatas yra daug geriau 
mės sukimose - tas aUgštąsias išsitobulinęs už žmogaus suda-
oro sroves vadina trečiu veiks- r ytų lėktuvų. Kaikurie paukš-
niu oro sąlygoms susidaryti. 16įai įstengia be sustojimo net iš 
Turėdami davinius apie tų augš-
tųjų srovių judėjimą mokslinin
kai gali daug tiksliau nusaky
ti ateities orą, ir tai ilgesniam 
laikotarpiui pirmyn. Numato
ma, kad surinkus reikiamų davi
nių bus galima nuspėti oras vi
sam sezonui pirmyn. Tos augš
tumų srovės kartais pasiekia 
300 mylių greitį per valandą. 

Pirmąsias tokias augštąsias 
oro sroves pastebėjo švedų kil
mės amerikietis mokslininkas 
dr. C. Rossby 1938 metais. Jau 
1942 metų karo veiksmuose bu
vo panaudoti būsimo oro nusa
kymai pagal tas augštumų sro
ves; tai buvo svarbu aviacijai. 
Gilesni tyrimai parodė, kad di
dieji augštumų vėjai būna poros 
šimtų mylių platumo, jie greit 
lekia 30,000 pėdų augščiu. Pa
sinaudojant augštumų oro davi
niais jau reguliariai skelbiamas 
koks bus oras už penkių dienų, 
ir už mėnesio. JAV-se tokius pra 
nešimus prenumeruoja apie 2,-
000 žmonių, mokėdami po $4.80 
per metus. 

Jau iščjo Iš HpaudoH V. KUSI r NO 
3-jij UaliIJ romanui) 

Tarp žalsvu palapinių 
&io romano vrik^jai lengvai suras 

kflll<* j kiekvieno ItHavto slrdj. nes 
jio viyi skaitytojui taip ar t imi Ir 
mieli. Čia sutiksi navo brolj, did
vyriškai kovojant] dčl kilniausio ide
alo — dSl žmogaus latsvčs* Salia Jo 
i A vysi nemažiau ryžtingu ir savo se
sutę. Pagaliau išgirsi beviltiškai vai
tojančią Ir savo motulę. Pagyvenk 
nors alandSIo ir Tu jų kančiomis, 
paslslelok jų argais. 

M2 pusi. Kaina $3.»0 
( į s a k y m u s su pinigais siųskite: 

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, UI. 

Aliaskos nuskristi iki -Havajų 
salų. 

Dabarties Ispanijos poetai 
Poetas ir literatūros kritikas 

D. Alonso parašė studiją apie 
dabarties ispanų poetus: "Poe
tas espanoles contemporaneos" 
(Madridas 8952 m., pusi. 446). 
Cia nagrinėjama poezija Be-
ąuerio, Valverdės, Aleisandrės, 
Salino, Diego, Panero, Lorcos, 
Rosalės, Munoz Rojas ir kitų. 

traukiniams neleidžia. 

Popierius iš nendrių 
JAV-se ir Centrinėje Ameri

koje per metus gaunama apie 
13 milijonų tonų nendrių medie
nos, iš kurios išspaustos cukri
nės sultys. Dabar Amerikoje 

. išmokta iš jų daryti popierių. 
Prof. J. A. O'Brien paruošė | p i e r i a u s k o k b ė n e t e s a n t i 

geresne ir JĮ pagaminti nesą 
brangiau. 

Šikšnosparnių vėsintuvai 
Bemosuodami savo sparnais 

šikšnosparniai labai įkaistų, ta
čiau jų šikšniniai sparnai yra 
pripildyti kraujo indelių. Beju
dant sparnams kraujas tuose 
indeliuose atvesta ir mažesnės 
jau temperatūros grįžta į kūną. 

D Ė M E S I O ! 
Telef. REpublic 7-5803 

Kasdien nuo 2 vai. 
Sekmad. ir šventad. 9—2 v. 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemų įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 
* » * • 

ATLAS FUEL CO. atstovas 
4919 So. Paulina St. 

PRospect 6-7960 

CONRAD'AS - FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS) 

Moderniškai įrengta vieta 
įvairiom nuotraukom. Spe-
cialybS - vestuves. Jauna 
vedžiaros duodama puiki 
ir brangi dovana. Sąžinin
gas ir gražiai atliktas dar
bas. 

414 WEST 63rd STREET 
Tel. ENug. 4-5883 arba ENg. 4-5840 

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS 
duoda tremtinys prieš karą baigęs 
Čikagos Univeisltetą.. 

Vienas doleris vai. — privačios. 
Vertimai, Anketų pildymas, JvairūB 
raštai angliškai. 

K. KALNfiNAS 
0402 S. Fairfleld Ave , Chicago 20 
(3-člas aukštas, duris po kaire, art i 

63-čio* gatvSs ir Callfornia Are.) 

PERKRAUSTOME BALDUS 
ir KITUS ĮVAIRIUS DAIKTUS 

vietoje ir iš tolimesniu distancijų 
Patarnaujame - pigiai ir sąžiningai 

KOSTAS EIDUKOMS 
6930 So. Talman Ave. 

CHICAGO 29, ILL. 

Tel. GKovckill 6-7090 

DĖMESIO DIRBANČIOS MOTINOS! 
CHICKIES Day Nursery — 2750 VVest 
Division. Karšti valgiai, poilsio laikas, 
specialiai išmokyti asmenys po Valdžios 
priežiūra; amžius nuo 2 m. ir vyresni. 
Susisiekimas parūpinamas. 

Valandos nųo 7 ryto iki 6 vakaro 
EVerglade 4-2651 

"/ •* • 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOMU 
VISOKIŲ RUSIŲ 
MEDŽIAGĄ 

CARRMOODY 
LUMBER C(X 

STASYS UTWINAS, Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

Tel. VIctory 2-1272 
AI'KAINAVIMA IR PRIORIU PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTI N ft ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro Ir 
Šeštadieniais ijtl 3 vai. vakaro 

Skaitydamas pulk. J. Petraičio 
Lietuvos nepriklausomybes kovų 
atsiminimų bei pergyvenimų kny
gą 

LAISVĘ GINANT, 
suprasi anuometini lietuvių tau
tos pasiryžimą siekti laimėjimo 
prieš gausingesnius priegus. Pui-
Ki dovana jaunimui. Neišsemiamas Į 
šaltinis paskaitininkams. 

Knyga parašyta gyva kalba, pa 
traukli, kaip nuotykių romanas. 
Dr. L. Bistras savo įžangoje ją 
puikiai įvertina. 200 psl., kaina 
2 dol. 

Užsakymus su pinigais siųskite: 
D R A U G A S , 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, 111. 

Užsakytos knygos pasiunčiamos 
paštu. 

NUO UŽSISENEJUSIŲ 

Skaudančių žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie. 
negali ramiai sSdčti ir naktimis mie
goti, nes jų užsisengjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti ta 
niežCjimą ir skaudSjima, senų at
virų ir skaidančių žaizdų, uždSkito 
LEOULO Ointmont. Jo g y d o m o s 
ypatybSs palengvins jūsų skaudėji
mą ir ga.16.sito ramiai miegoti nak-
tj. Vartokite jj taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jis taipgi pašalina niežė
jimą ligos, vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina peršėjimą ligos, vadi
namos ATHLETE'S POOT, sustabdo 
džiovinimą odos ir perplyšlmą tarp-
pirščlų. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džlustančios ir suskilusios odos. Jis 
yra gera gyduole visų Išviršinių 
odos ligų. LBGUIiO 
Ointment sutelks jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamų i r 
nležlnčlų kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 76 et., 
$1.25 ir $3.60. Pirki
te vaistinėse Chicago 
ir apylinkėse ir Mll-
waukee, a r b a a t-
slųsklte money orde
ri 1 — 

LEGULO, Department D 
5618 W. Eddy St., Chicago 84, UI. 

MUlberry 5-3694 

S 0 P H I E BARČUS 
RADI0 PROGRAMA 

Ifi WGRS Stoties — Banga 1300 
PIRMAD. Iki PENKTAD. 

8:45 iki 0:30 vai. ryte 
ftl.šTAl>. 8:30 iki 0:30 ryte 

PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
Sekina*1. 0:00 vai. ryte iš stoties 

WOPA — 1490 kil. 

7121 SO. ROOKWELK ST. 
Chicago 20, 1U. HEmlock 4-241% 

TELEVIZIJOS, KADIO IK 
FONOl-RAFAI 

G E R A N U O L A I D A 
Garantija — Išsimokejimal 

APARATC SUTAISYMAS 
dirbtuvėse ir namuose at l iekamai 
prityrusių inžinierių. Sąžiningas Ir 
geras patarnavimas garantuotas. 

lOTCLCVision 
Csales - service) 
3I20S. Halsted- DA-6-6887 

Platinkite "Draugę" 

Vestuvines Nuotraukos 
Aukštos Rūšies Fotografijos 

Mūsų Specialybe 

Precin Photo Studio, 
Ine. 

KDVARDAb J. UJLIS. 8av. 

4068 Archer flveune 
Telefonas VIrginia 7-2481 

John F. EudeikisNi 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLY0IO8 
4605-07 South Hermitage Avenut 

Tel YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 
4330-34 South Caliiornia Avenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ 

# 

"H«rVtng you sinco ĮDU^" 

ST. ANTH0NY SAViNGS & 
LOAN ASS0CIATI0H 

1117 S. 49th Ot , tel. TOwmhall 3-8131 
CICERO 50, ILLINOIS 

Kviečiame kreiptis pa« mus 
KII pirmų niortgUv,ių reikalais 
K\H perkamo arba statomo 
namo. 
DUODAMU PASKOLAS 

ANT NAIVIŲ 
• Su I I M n. ;t f mokėj imais 
• Ant ilgu ir trumpu nictij 
• CŠltCOgOfl ap.vhnkrjo 

l 'atarnavimas greitas 
Jstalgoa valandos: 

KuHdicti nuo 9 Iki 5; pirma
dieni nuo 9 iki 8; so&tadienj 
n na !» iki I; trečiadieni už
darytu visa diena. 

Dabartinis dlvidondaa 3 % 
ant padStų pinigu; taupymo 
sąskaitoje. 

JUOZAS GRfBAUSKAS, 
vedSJaa 

LIETUVIŠKA ĮSTAIGA 

5AFETY OF YOUR 
SAVINGS 

.R.PIETKIEWICZ PREi 

Kiekvieną algos dieną pasidėkit 
sau pirma. Taupykit pas mus. 
Uždirbkit gerą pelną su Ap
draustu Saugumu. 
V. P. PIERZYNSKI, Secretary 

CONTINENTAL 
SAVINGS and LOAN ASSACIATION 

4559 SOUTH PAULINA ST. YArds 7-0145-6 

A N T H O N Y B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

GRovshilI 6-0142 
HEmlock 4-2644 
T0wihall 3-2109 

L I Ū D E S I O V A L A N D O J 
StukUt 

MAŽEIKA & EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Condltloned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CIIICAGOS LIETUVIC 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu. patarnavi- ^KJŠ^Ė^ ^ O S t u r l , , , e koplyčias 
nias y r a teikiamas MF ^ C k v l « o s r Chicugos ir 
diena Ir n « k t J. U*i- V ^ Jm liosolando dalyse I r 
kale šaukite ^ B B ^ r tuoJmw patar-
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ŠEPUTIS 
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PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

St. Casimir Moiiumeni 
Company 

3914 West 111 th Street 
Vienas blokas nuo kapiniu. 

Didžiausias paminklams planų 
pasirinkimas mieste 

| ^jpMMauMM Telef. CEdarcrest S-b6SS 

mus. naujam. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2814 VVest 28rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUllman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
65t> VVest 18th STREET Tel. SEeley 8>5711 

A L p R Į D A $ VASA,T|8.VAH0E 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 S. HALSTED STREET Telephone YArds 7-1911 

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

8807 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

ANTANAS M. PHILLIPS _ 
JURGIS F. RUDMIN 

3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1139 
lULIUŠTLIULEVIčiŪS™ 

4348 S. CALIFORNIA A VE. Tel. L Afayette 3-3572 

LEONARDAS A. E2ERSKIS 
1646 VVEST 46tb STREET Tel. YArds 7-0781 

http://ga.16.sito
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Pečkauskaite - Šatrijos Ragana 
Atsiminima nuotrupos apie "Žiburio" prog. direktorę 

JADVYGA </BSAITYTf PRAPIOLKNIKNfi 

Nft trijuose mūsų literatu- ėiukns, dar, gal būti, neišvydu 
ros vadovėliuose via pažymėta, 
k 
gimus) 
taigi šiemet sukaktų 75 metai apie M. Pečkauskaitės pasikal

bėjimų įtaką, teko išgirsti, kad 
jie pasiliko visam 

•os vadovėliuose; yra pažymėta, 18J p u š n i o pasaulio. Jau da-
cad Marija Pečkauskaite yra*, , . , , . • , . . 
nmusi 1878 m. vasario 94 ,d, W besidalinant su draugėmis 

nuo jos gimimo. Tačiau atrodo, 
jog tikresnė jos gimimo data 
bus ta, kurią nurodo prof. V. 
Biržiška (Rašyt. Kalendorius) 
ir K. Čibiras (Gyvenimo meni
ninkė) : ji gimusi 1877 m. va
sario 21 d. Kad tikrosios jos 
gimimo datos bejieskant visai 
neliktų pamiršta šios mūsų di
džiosios pedagogės sukakties 
paminėjimas, čia dedame pluoš
ta jos buvusios auklėtinės atsi
minimu. Red. 

gyvenimui. 
Jos žodžiai mus patraukdavo, 
švelnus žvilgsnis sužavėdavo, 
griežtumas pagarbą teikdavo. 
Ji buvo mūsų didingas Idealas. 
Tikrai ji pasižymėjo giliais pe
dagoginiais sugebėjimais. 

Neprisimenu jos garsiai ką 
pabarant, bet ir garsiai juo-

Spaudai atgavus laisvę, Su- kiantis. Visada ji santūri. Jos 
vilkijos lietuviškos šviesuome- išviršinis šaltumas, rimtumas, 
nės didelių pastangų dėka, be-1 kuklumas nupo ją nepaprasta 
ne 1908 m. buvo jsteigta "Ži-! aureole.. Augšta, liekna, ilgo-
burio" draugijos mergaičių pro' mis kasomis, kurias sudėdavo 
gimnazija, kuriai vadovauti bu ant galvos, ji darė mums didin-
vo pakviesta Marija Pečkaus-jgo Įspūdžio. Jos juodos akys, 
kaitė. Marijampolėje, Bažny- Į giliai žvelgiančios, rodos pra-
cios gatvėje progimnazijai bu-1 matydavo, kas tavo viduje da-
vo išnuomuoti mediniai namai rosi. Jei kuri nors mokinių nu-

Laviiiimod kumpelės 

M. 1*. buvo įsteigusi dvi la
vinimosi kuopeles: "Hutų vai
nike!) ir "Mildą", šioms kuo
pelėms priklausė vhaos moki
nės. Narių pareigos buvo — 
linkti atostogų metu folklorą ir 
grynai lietuviškai tarp savęs 
kalbėti, be barbarizmų. Kalbai 
sekti kiekviena klasė išsirink
davo kontroliuotojas. Už pen
kis barbarizmus tekdavo mo
kėti 1 kapeiką. M. P. šaukdavo 
susirinkimus, ką nors papasa
kodavo iš Lietuvos praeities 
ir t. p. Parašydavome kokj 
beletristini rašinėli. 

ti savo krašto brolių ir sesu
čių gerovei kelti. 

Pensionate gyveno ir augštai 
tės nuo Ha .elnių, Utenos; ir 
žemaitės nuo Palangos, Taura
gės, Šiaulių; ir dzūkės nuo Sei
nų, Lazdijų; zimavykės nuo 
Sintautų, Naumiesčio, Griška
būdžio j Ir kapsės nuo Marijam 
polės, Vilkaviškio. Tai buvo, su 
maža išimtimi, kaimo mergai
tės. Nemažas nuošimtis buvo 
kunigų seserys ar giminaitės. 
Ši žalia kaimo medžiaga buvo 
atiduota Sielos Menininkei. 
Suokus tai buvo darbas, bet 
jos pastangos iš kiekvieno pa
daryti ką nors geresnio veltui 

Progimnazijoje turėjome kny n e p P a p u o l ė > N u d i e n v i s a L i e t u . 
gynėll. M. P. ji vedė, tvarkė. b a l e n k i a M j ą , (>1 

J į ^ ^ ^ ^ t f f ^ Smogų. Jos gyvenimas, 
tai kilnių artimo .meilės darbų 

V. Stančiką itė Bobulės 

IŠ HOLLYWOODO - Į VIENUOLYNĄ 
Kino artistė atsisako $3500 j savaitę, kad taptų vienuole 
^ June Haver, 26 metų am- daugiau sugebėjimo, nei ji jo 
žiaua blondinė kino artistė, j turinti. Ir jei po dvejų metų 

su sodu ir altana (mėgiamiau
sia mok deivių vieta), atstu nuo 
gatvės, klonyje, šiurenančio 
per akmenėlius upelio. 

Gretimame name buvo Isteig 
tas mergaitėms gyventi ben
drabutis — pensionatas. Pen
sionatui vadovavo M. Pečkaus-
kaitė, padedant mokytojai p-lei 
Janinai Kairiūkštytei (vėliau 
Tumėnienė), kuri taip pat bu
vo gijžusi iš Šveicarijos. 

sikalsdavo, jautėme visos ir 
drauge pergyvenome. Ji mylė
jo mus, mes tai jautėme. 

"Ragana" ateina 

Bet mes jos prisibijodavo
me. Drąsesnės mergaitės, ją 
pamačiusios, norėdamos Įspėti 
drauges, sušnibždėdavo: 

— Ragana ateina! — 
Ir tikrai ji jau stovi tarp

duryje. Jos akių žvilgsnis dau-

knygas. Savų rašytojų knygoj 
buvo maža, taigi skaitydavo
me vertimus. Ypač ji norėda
vo, kad perskaitytumėme kny
gas, kuriose buvo atvaizduota 
Lietuvos praeitis su visu gro
žiu ir romantika. Labai mėg
davome skaityti (net po kele
tą kartų) jos "Viktutė", "Vin
cą Stonj", Pietario "Algiman- s t a P a k a r t o t l 

tą". O ji mus skatindavo skai 
tyti. 

pasireiškimas. Jos pačios paci
tuotas Amerikos prezidento 
Linkolno pasakymas — ką ge
ra padarai kitam, sau padarai 
— tinka mūsų Didžiajai Jau
nuomenės Auklėtojai. Jos švie
siam prisiminimui, tebūnie lei-

Režisorė su lietuviška siela 

Metų bėgyje turėdavome dvi 
didesnes pramogas, kurioms 
ypatingai ruošdaVomė?; apie 
užgavėnes būdavo spektaklis— 
vakaras, o mokslo pabaigoje — 
aktas su menine dalimi. Vai
dindavome jos parašytus sce
nos veikalėlius. Deklamuoda
vome patriotinius eilėraščius. 
Iš to, ką parinkdavo, nesunku 

"Gražios dabar naktys, mė
nesiena. Be galo mėgstu tokias 
naktis. Mėgstu, atsisėdusi ant 
prieangio laiptų, žiūrėti 1 tven
kinį. Ilgas, ilgas kelias tiesias 
tolybėn į begalybe. Ir eina tuo 
keliu mano siela. Meta ŠĮ trapių 
ir nepastovių formų pasauli, tą 
nykstančių šešėlių pasaulį ir 
eina, amžinybės ištroškusi ten, 
kur rožės nevysta ir nebaigia 
žydėti, kur vanagas nedrasko 
vieversėlio lizdo, kur perkūnas 
netrupina medžių nei širdžių... 

buvo atspėti, kas jai artima. E i n a t e n j g r o ž io tėvyne, kurio 

dainininkė ir šokėja, įstojo į 
vienuolyną. Ji atsisakė artis
tės tarnybos, davusios jai 
$3,500 savaitinių pajamų ir pa 
suko vienuolyno nuošaluman. 

June Haver tėvai buvo pres
biterionai. Vos mergaitei su
kakus 12 metų amžiaus, jie 
persiskyrė. Nepaprastai paveik 
ta to įvykio, ji jieškojo religi
jos, kur persiskyrimai nebūtų 
taip lengvai duodami. Vėliau, 
jau kylanti kino artistė, ji pe
rėjo į katalikų tikėjimą. 

June Haver pasisakė, kad 
jos noras tapti vienuole nebu
vo joks staigus impulsas, nes 
ji galvojo ir ruošėsi tam jau 
keletą metų. Ji pareiškė, kad 
dabar dvejus metus ji paskirs 

pasiruošimo jos vyresniosios 
nutars, kad ji yra tinkama bū
ti vienuole, ji priims apžadus. 

June Haver susipažino su 
vienuolyno darbais, kai prieš 
dvejus metus, \ keliaudama į 
Romą, ji aplankė vienuolyno 
mokyklą ir ligoninę. 

— Ka« liečia mane asmeniš
kai, — pareiškė Miss Haver,— 
aš žinau, ką aš darau, bet tai, 
ką aš noriu, turi sutapti su 
tuo, ką Dievas nori. Tebūnie 
Jo valia. 

Kas save niekina, tas bus 
suniekintas. Tauta, kuri nusi
vilia savimi, susilaukia ir pa-

studijavimui ir maldai, kad ta- j šaulio nusivilimo, o istorija 
pus vienuole, ji galėtų mokyti amžinai apie ją nutyla. Tau 
vaikus ir slaugyti ligonius. 
Anot jos, tarnauti Dievui, Įsto
jant vienuolynan, reikalauja. 

tos dvasia rusena kiekviename 
mūsų, todėl leiskite mums bū
ti šauniems. —E. M. Araold 

IŠ MOTERŲ PASAULIO 

/iluiriukin auklėtoja 

M. Peekauskaitė 

giau nei žodžiai pasakydavo. 

Visos mes mokėjome: "Myliu 
aš tą mūsų šalį, kur vargeliais 
surakinta, nors aušrelė, rods, 
jau švinta, vis dalios sulaukt 
negali..." 

O kaip ji tos aušrelės laukė! 
Ir, ačiū Dievui, kad sulaukė, 
tik neilgai tesidžiaugė. 

Marijampolėje tuo metu vei
kė dainos ir .meno draugija "Ga 
biją". "Gabija" ruošdavo kon
certus, vakarus. Juk tie vaka
rai tai buvo mūsų patriotizmo, 
mūsų laisvės troškimo pasireiš
kimai. 

M. P. visuomet juos lanky
davo ir vesdavosi mus. Vieną 
kartą teko pamatyti M. P. sce 
noje. Tai buvo koncertas - aka 
demija a. a. Prano Vaičaičio Mokslo programa , z i b u r i o » ; Į>" būdavo nejauku matant tą . 

progimnazijoje tuo tesiskyrė Z V , 1S s n , J sutrupinus, . Juk JI ,»tmtolmui. M. P. skamb.no pla 
, , v. - mus tik ką moKe, troško paza-nuo rusų gimnazijų, kad cia 5 .. J_. . , r 

_ , u . . . . dinti gerąsias savybes, o mes... 
pamokas savaitėje turėjome rr , fo, J _f. ' 
,- , : i iu • o I T - 'Koks dažnas nedėkingumas 
lietuvių kalbos ir 2 pamokas Lie _^AJ . , A . . 

Būti ir mokytoja ir aukleto-

didžiausieji pasaulio genijai Filomena Tartilienė, buv. 
menką šešėlį ir silpną aidą tė- gimnazijos mokytoja, istorikė, 
ra sugavę. parašiusi tremtyje, Vokietijoje 

"Aš žinau, kad visa tai yra, d v i knygas: "Europos Geogra-
ir žinau, jog kada nors tai re-, W i r "Užjūrių Geografiją", 
gėsiu pati, ir žinau, jog kada' J a u k e t v i r t i m e t a i mokytojauja 
nors tai išgirsiu. Eina mano j Chicagoje, Šv. Kryžiaus ,mo-
siela auksuotu taku, į savo vi- tykioje, dėstydama joje Liet 
zijas įsižiūrėjusi, — ir ilgis ii 
gis tomis tyliomis šiltomis, si
dabrinėmis naktimis... 

"Ir žavi mane mirtis". (Šat
rijos Ragana. Sename dvare. 
109 puslp.). 

tiniai* mokomasi 5 dienas sa
vaite ir veikia visi 8 skyriai. 

•fiCpBuremap 
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istoriją, Liet. geografiją ir lie
tuvių kalbą. 

Pradžioje dvejus metus toji 
mokykla buvo šeštadieninė mo
kykla, bet klebono kutt. A. Lin j 1P Jsnizpared iuX f i i ^ s 3n«p 
kaus, nepaprastai šviesios as-, «Joq.n?a onsos — B.fąpaA SOĮ 

"Viskas čia žemėje tik sap- ' menybės, parodžiusios tremti-' - ^ o u i so; 0T?dA* o 'sitnęinsos 
nas, o tikrovė — ne čia. Amži- niams gilų jų reikalų suprati- so^A^om ns s^uiĮAmąjBp'ejp 
nojo užmigimo valanda — tai mą, pastangomis, ji virto kas-
pabudimo valanda" (Šatrijos dienine normalia mokykla. Jo-
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tuvos istorijos. Bet gi čia vi
sur skambėjo lietuviški žodžiai, 
dainos. Lietuviška dvasia, mer 
gaičių auklėjimas, rūpestingos 
Auklėtojos globoje, davė savą 
spalvą žiburiukėms (taip mus 
vadindavo). Sykį savaitėje, 
kiekvienoje klasėje būdavo pa
sikalbėjimai auklėjimo temo
mis. Juos vedė M. Peekaus
kaitė. 

Buvo pasakojama pavyz
džiais su didaktiniu priedu. Mė 
giamos temos būdavo: susival
dymas, valios ugdymas, drau
giškumas, užuojauta žmonėms, 
gyvuliams, geras darbo, kad ir 
menkiausio atlikimas (pvz., dul 
kių šluostymas) ir 1.1. Kaip 
jau yra žinoma, M. Pečkauskai-
tė Zueriche bestudijuodama, 
susipažino su Foersterio auklė 
jimo metodais ir buvo jais taip 
susižavėjusi, kad davė lietuvis-1 
kai pedagoginei spaudai knygą 
"Jaunuomenės auklėjimas". 

Progimnazijos auklėtinės bu-

ja ir pensionato vedėja, tai— 
nelengvos pareigos. 

Ragana. Sename dvare. 111 p.) I je yra 90 mokinių - visi t r e m ^ . ^ .. W o r c e s t e r i 0 j t u r i k a m 

baryje pilną trofėjų, aukso me 
dalių ir taurių, laimėtų jų duk 
terš įvairiais atvejais. LIETUVAITE - BUV. GARSI PLAUKIKE nu kažkokį klasikinį muzikos 

kūrinį. Be to, dainininkei-soli-
stei akompanavo Šimkaus dai-! Jauna lietuvaitė, laimėjusi I bę šio krašto laimėjimų mote-
nas. Scenoje ji tikrai buvo mū
sų pasididžiavimas. Juoda, ilga 
suknia, taip rimta, paprasta, 

Atsimenu ją nuo ryto ligi vė paliko atminimuose — labai ne 
lauš vakaro užimta darbu. Pa- paprasta. 
sibaigus pamokoms, ji nuolat Nežiūrint, kad progimnazijos 
sėdėdavo prie stalo, rašė, tai- pensionate buvo nustatyta 
sė sąsiuvinius, tvarkė pensio- griežta dienos tvarka, tačiau 

syti. M. P. tik sekmadieniais 
eidavo mokinių pamaldoms, 

vo toji dirva, į kurią j i bėrė palydėdama pensionato įner
tuos šviežius auklėjimo deiman gaites. • 

nato sąskaitas ir t.t. Tikrai, 
jos gyvenimas buvo nuolatinis 
darbas. Jos kambarėlis kuklus, 
kukliausias. Retai ten tekdavo 
įžengti, nes yisi reikalai buvo 
atliekami "salione" (taip buvo 
vadinamas mokytojų kamba
rys) . 

Užtat p-lės Janinos Kairiūkš
tytės kambarys buvo tikras 
kontrastas. Lengvutės baltos 
langų užuolaidos, lovos apklo-
jimas lengvutis, baltas, ažūri
nis, su melsvais kaspinais. Ki
limėliai, kvepalai... Abi kilnios 
asmenybės, abi religingos. P-lė 
J. K. net kiekvieną rytą eida- garsą. Vis,i į ją žiūrėjo, it į 
vo į bažnyčią šv. mišių išklau- ] tautinę švietimo tvirtovę su ne 

du kartus savaitėje duodavo 
mums padūkti, pasišokti apie 
pusę valandos, šokiams skam
bindavo M. Pečkauskaitė arba 
p-lė J. Kairiūkštytė. Anksčiau 
lankiusios progimnaziją mergai 
tės pasakodavo, kad M. P. jas 
išmokiusi dainų. Tas dainas dai 
nuodavome. Jose jaučiama me
lancholija, vargas ir sunki bui
tis (Pvz., "Kas tie t6kie", 
"Apleistas" ir k.). 

Sielos menininkė 

M. P. asmenybė "Žiburio" 
progimnazijai teikė išimtiną 

du pasaulinius rekordus plauki
me, reprezentavusi JAV 1928 
metais Olimpiniuose žaidimuo
se Amsterdame, dabar yra pa
prasta eilinė namų šeimininkė 
ir motina, gyvenanti De Witt, 
N. Y. 

Mrs. H. Van Aken Jr., buvu
si Albina Osipavičaitė, būdama 
savo karjeros viršūnėje, laimė
jo keletą pasaulinių ir daugy-

rų plaukime. Ji yra laikoma 
viena žymiausių šio krašto mo
terų plaukikių. 

1936 metais Chicagoje ji iš
tekėjo už buv. Brown Univer
siteto atleto ir turi du paaug
lius sūnus. 

Albina pradėjo karjerą jau 
būdama 9 metų amžiaus savo 
gimtajame mieste Worcestery, 
Mass. Šiandien jos tėvai Osipa-

Kunigaikštienės Birulės I>r-
jos Chieagos skyr. valdyba, ku 
rią sudaro pirm. - - S. Oželie-
nė, vicepirm. M. Tumienė, 
sekr. —. S. Babickienė, ižd. — 
V. Genienė ir narė S. Toliu-
šienė, visą laiką šelpia ir siun
čia nemažas sumas pinigų, 
gaunamas iš įvairių parengimų, 
Vokietijon, ten palikusiems ka 
rių šeimoms — ligoniams, in
validams ir neturtingiems pa
liegėliams. Valdyba gauna la
bai daug laiškų, Įvertinančių 
jos nepaprastą didelį vedamą 
šalpos darbą. 

Gražina Krivickienė, gyve
nanti VVashington, D. C , baigia 
ruošti spaudai Vilniaus krašto 
dainų rinkinį. Tremtyje, Vokie
tijoje, ji yra išleidusi lietuvių 
liaudies dainų rinkinį "Dainos". 

Barbora Bendoraviėienė, bi-
rutietė, buv. gailestingoji se
sutė, šviesios atminties prof. 
Stasio Šalkauskio sesuo, ser
ga jau ilgesnį laiką širdies li
ga. Slaugoma savo vyro, dr. 
Vytauto Bendoravičiaus, taipgi 
varginamo chroniškos širdies 
ligos, per trejetą metų abu ne
pajėgia dirbti jokio darbo ir 
yrą labai sunkioje ekonominėje 
būklėje. Jų adresas: 4317% S. 
Brighton Ave., Los Angeles 62, 
California. 

. Lietuvaitė j Hollytvoodą. 
"True Story" žurnalo viršelyje 
buvo įdėta nuotrauka Louise 
Gunas, gyvenančio Clevelande 
lietuvio ateivio Ilgūno dukters. 
Netrukus ji gavo pasiūlymą 
pasirašyti sutartį su Colum-
bia Pictures Hollywoode. Per
nai ištekėjusi, ji apsigyveno 
Nęw Yorke. 

Sofija Oželienė, Kunigaikšt. 
Birutės Dr-jos Chicagos skyr. 
pirm., ir Marija Tumienė, pa
skutinioji Nepriklausomos Lie
tuvos Birutiečių centro v-bos 
pirm., Vasario 16 d. proga per 
"Amerikos Balsą" pasiuntė 
sveikinimus į Lietuvą birutie-
tėms ir kovojantiems partiza
nams. 
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Danutės Nasvytytės, žino
mos išraiškos šokio šokėjos, 
iniciatyva Australijoje įsteigta 
šokių mokykla, kurioje dėsto
ma šokio menas, meno istori
ja ir literatūra. Dėsto Danutė 
Nasvytytė, dail.. A. Vaičaitis 
ir Julija Švabaitė-Gylienė. 

Ona Zailskienė, P.L.S.S. vyr. 
skat. pavaduotoja, Vasario 16 
d. proga perdavė sveikinimą 
"Moterų Gyvenimui", prisiųstą 
iš Clevelando dr. D. Kesiunai-
tės, P.T S.S. vyriausios skau-
tininkės. 

Inžinierė - arerureiite Bronė 
Lukšaitė lanko Chicagoje, Illi
nois Universitete, Refresher 
Course (4 mėnesių kursą), kad 
gautų leidimą (licence) dirbti 

Būdama 17 metų amžiaus, s a ^ ° f ^ i * 
1928 mt., ji laimėjo OJimpia P o 1 ^ S t o S k a ' b u v ' M e t r ° -
doje. Vienais metais vėliau ji ( Po^tan Operos solistė, vasario 
sumušė pasaulinį rekordą 100j ^ 9 d ' . d a m a v o Kanadoje, 
metrų laisvo stiliaus plaukime, £ o r ^ s i m f o n » » o orkestro 
nustebindama sporto pasaulį. ' ' r 

gęstančiu žiburiu. 
Tad nestebėtina, kad iš visų 

Lietuvos kampelių čia mokėsi 
mergaitės, norėdamos pasiruoš Lietuvė plaukikė Van Aken 

Nežiūrint tų visų laurų, šioji 
gražioji undinė intensyviai t re 
niravosi plaukime ir įvairios 
skambios laikraščių antraštės, 
giriančios ją, nepalietė jos re
guliaraus gyvenimo. 

Baigusi gimnaziją, ji įstojo į 
kolegiją, paaiž(ymėdama įvai

riose sporto šakose. Vėliau ji 
buvo įvairių sporto šakų inst
ruktorė. 

Jaunom sportininkėms ji pa
taria niekados nepamiršti pir-
mon eilėn pasilikti tauraus 
būdo, nežiūrint kokių laimėji
mų jos pasiektų. Yra didelis 
dalykas būti čempione, bet tai 

Rašytojos apsisprendimas 
Britų rašytoja M. Leighm, au

torė knygų: Harvest of the 
Moor, Hugh and Homespun, 
Driftwood Tangle ir Spade 
Among the Rushes, tapusi ka
talike parašė naują knygą apie 
savo atsivertimą ir įstojimą į 
karmeličių vienuolyną. Veikalo 
vardas: "The Fruit in the Seed". 

Tamprus nylon 
Duplan Corp. išrado tamprų 

nyloną, kurs be gumos tempia
si. Jis gali net penkis kartus il
giau išsitempti Už savo natūra
lų dydį. Fabrikams sudarys tą 
patogumą, kad tereikės mažiau 
įvairumo drabužių, kojinių dy-

trunka tik trumpą laikotarpį, ^ _ p a g a I r e i k a l ą g a l ė g 

nes vėliau ateina jaunesnės ir 
paveržia laimėjimus. 

SkeMites "Drauge" 

išsitempti. 

Išdavimas religijos yra išda
vimas kultūros. Vakarų kultūra 
tik tiek ilgai gyvuos, kiek ir va
karų religija. — G. v, LcFort 
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