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Visuotinė lietuvių dailės paro
da, atidaryta birželio mėn. 28 
d. Morisson viešbutyje, Chicago- 
je, ir pasibaigusi liepos mėn. 14 
d., turėjo užtarnauto pasiseki
mo. Dalyvavo joje bemaž visi 
žinomieji lietuviai dailininkai, 
gyveną šiapus Atlanto.

Patalpos pilnai atitiko tokiam 
reprezentaciniam reikalui. Jos 
buvo erdvios, gerai apšviestos, 
su patogiu vėsinimu ir su visiš
ka laukuje ramybe. Žiūrovų su
silaukta itin apščiai, registruotų 
ir nereigistruotų viso apie 3,000 
žmonių. Kūrinių išstatyta arti 
200.

Rimtis ir originalumas

Prieš detaliau vertinant iš
statytuosius dailės darbus, pir
miausia tenka pabrėžti reikš
mingą ir džiugų faktą: mūsų 
dailininkai žengia į kūrybines 
augštumas geru, tiesiu keliu. 
Išimčių, beje, yra, bet jos ne
būdingos. Svarbiausias šio gero 
kelio pažymys — rimtis. Tiek 
dėl savo nuosaikaus tautinio 
(aistinio) charakterio, tiek dau
gumoje dėl europinės mokyk
los patirties, lietuvis dailininkas, 
kiek pajėgia, vengia pigių ku
rioziškų efektų, kurių tikslas 
— žūtbūtinis (per fas et nefas) 
originalumas.

Mene originalumas yra dide
lė vertybė. Kas gi to nežino? 
Bet originalumą pajėgia įpras
minti tik svaresnė kūrėjo as
menybė. Kiekvienas rimtas sro
vinis ir forminis originalumas 
yra ne kas kita, o tik naujai įsi
jaustų nuotaikų ar idėjų padari
nys. To viso pagrindas — nuolat 
atsinaujinanti,pi) na neaprėpiamų 
galimybių žmogaus dvasia. Kas 
galvoja kitaip, tas gyvena ir 
kuria menkavertybės atšešėliuo
se.

Jei net atmestume senus tūk
stantmetinius dailės dėsnius, vis 
tiek mums tektų nusilenkti vie
ninteliam ir paskutiniam gyve
nimo ir meno principui — rim
čiai. Be rimties nėra nei tikro 
meno, nei bet kokio kultūrinio 
veiksmo.

J ieškojimo vertė ir nevertė

Dailė šiandien blaškoma mo
derniojo gyvenimo skersvėjų. 
Jieškomi nauji stiliai, daromi 
nepaprasti bandymai. Jaunes- 
niuose dailininkuose (pvz. Vir- 
kau parodos darbuose, 1957 m., 
Chicago) tie bandymai dažnai 
pereina į keistus ir beprasmius 
kaprizus.

Visdėlto jei tokių dailininkų 
bandymai nėra bandymai tik 
efekto dėliai, o yra nuoširdus 
išeinamasis taškas tolimesnei jų 
pažangai, — toki bandymai yra 
gerokai pateisinami.

Kuklumas ir respektas visad 
buvo ir paliks didžio talento ir 
taurios asmenybės pažymys. Ga 
lime mes pamilti vieną meno 
kryptį, bet neniekinti kitos. Ga
lime iš širdies žavėtis simbolis
tu ir mistiku Čiurlioniu, gerbti 
lietuviškai lyriškąjį Galdiką,augš 
tinti nuosaikų A. Varno realiz
mą ir Puzino klasiką, bet kartu 
stipriai vertinti tokius impresio
nistus, kaip šileikį, Muriną; ar
ba modernistus, kaip Jonyną, 
Kašubą ir kitus.

Realistiniai darbai

Tarp 39 parodos autorių tik
rų realistų aptinkame tik kele
tą. Nežiūrint to, gana žymi 
dalis dailininkų darbų turi arti
mo ryšio su realistine kryptimi. 
Žinoma, kiekvienas pajėgus ir 
kūrybingas autorius pirmiausia 
atstovauja ne savąją dailės kryp 
t į, o pats save, savo meną.

Č. Janusas, tikrojo realizmo 
atstovas, patiekė tris savo ta
pybinius darbus. Darbai rimti 
ir išbaigti. Juose justi kiek pa
vėluota klasika. Jonušas lietu
vių dailėje žinomas, kaip itin 
subtilus alsuojančios jūros įfor
minto jas. Bet išstatytas paro
doje “Vandenynas” yra ne be 
mažučių priekaištų: lūžtančių 
bangų — putų vaizdas neišbaig
tas.

A. Rūkštelės realizmas lyriš
kas ir nuosaikus, su gera tech
nika. Rūkštelė rimtas kūrėjas. 
Regime 6 jo peisažus. Apie 
Rūkštelės darbus neseniai rašė
me spaudoje ir-plačiau šiuosyk 
apie jį nekalbėsime.

A. Varnas patiekė 10 savo 
naujausių darbų. Varnas—nuo
saikiojo, kiek modernizuoto rea
lizmo šalininkas. Jo nuopelnai 
lietuvių dailėje gerai žinomi. 
Išstatyti darbai pilni jaunatviš
kos ugnies ir gilaus kūrybinio 
intensyvumo. Originalumas, švįe 
žia technika, naujas stebinąs

E. MARČIULIONIENE Madona

spalvinis jautrumas, koloritinis 
išbaigimas — štai didžiojo kla
siko nūdieniai bruožai.

P. Puzinas — modernios mo
kyklos realistas, apdovanotas 
premijomis. Jo tapyba nuosta
bi. Daug dvasios, idėjos, jaus
mo. Parodai patiekė 4 savo dar
bus. Tapybine prasme jo šedev
ras — “Žuvys”. Šiame kūriny 
puola akysna palaipsniškas švie
sų perėjimas ir tonų dermė; bet 
eiliniam nekvalifikuotam žiūro
vui darbas nieko ypatingo ne
sako. Užtat “Pabėgėliai” ir 
ypač “XX amžiaus Madona” 
kelia kiekvieno susižavėjimą. 
Čia justi dar ir patraukli idėja. 
Visuose darbuose — niūrokas, 
tamsus, bet drauge sultingas 
koloritas. Šis koloritas kiek pri
mena olandų ir latvių tapybinę 
manierą.

A. Cooper - S kupos, mūsų su
pratimu, yra realistinis impre
sionistas. Rimtas, originalus ir 
nuosaikus. Patiekė 7 tapybinius 
darbus. Bemaž visi darbai pui
kiai išbaigti; jie pririša žiūrovo 
akį. “Skulptorius” ir “Mano sū
nus” priklauso prie pačių ge
riausių šios parodos kūrinių. 
Ypač išskirtinas “Mano sūnus”! 
Tai 2—3 metų berniukas, rau
donveidis, sveikatingas, pilnas 
drąsaus, “vyriško” ir naivaus 
pasitikėjimo savimi, pozuoja tė
vui... Puikus koloritas, įsijaus
tas naivumas, retas originalu
mas — šio kūrinio bruožai.

J. Kaminsko 7-niuose realis
tiniuose darbuose (tempera) 
randame audringą, dvasingą, 
pilną romantikos, ilgesio ir 
svajų sielą. Kaminskas — dide
lis stilistas, interpretatorius tau 
tinės dvasios ir tautinių elemen 
tų. Jame justi simbolika ir de- 
koratyviškumas. Jo mažos silp
nybės — spalvinis vienodumas, 
kartojimasis ir kompozicinis ne
tvirtumas. Bet via tiek Kamin
skas žavi kiekvieną jautrią lie
tuvišką sielą savo nuostabia dai
lės muzika...

J. Tričys — jaunas, bet gana Nijolė Jankutė 
rimtu, prasmingu keliu einąs1 
dailininkas. Reprezentuojasi 3- 
mis darbais. Jis darą pažangą 
ir nesivaiko efektingų nepapra

stumų. Jo peisažas “Žaislai” 
kalba apie didesnes ateities 
viltis.

V. Vaitiekūnas bene vienin
telis parodos dailininkas, kuris 
atstovauja simbolizmą, bet . . . 
tik vienu darbu — “Mano ke
lias”. Šis kūrinys patraukia 
mūsų akis savo giliu idėjiniu 
originalumu. Antrasis real. dar
bas “Senatvė” apie Vaitiekūną 
nieko svaresnio nesako, juo
ba kad dailininkas turi na
mie nepalyginamai geresnių 
realistinių ir simbolinių darbų.

Nuosakųjį realizmą su užsi
degimu laidoja visi kraštutiniai 
modernistai. Bet realizmas te
begyvuoja. Vargu ar nuosaikus 
realizmas bus kada palaidotas. 
Mat, bemaž visi realizmo duob
kasiai naudoja lopetas, padary
tas iš impregnuoto monemiško 
popierio; o popierius tinka kas
ti tik pūkus, ne kietą žvyruotą 
žemę.

Impresionizmas

Impresionizmas mėgino pa
taisyti tikrovę — menišką kū
rinio išraišką. Iš dalies jam tai 
ir pavyko. Impresionizmas gy
vuoja jau bemaž 100 metų (pra 
dedant 1860 m.). Jo pirmtakai
— Monet, Sisley, Renoir, Ce- 
zanne... Šioje dailės kryptyje at
metami akademiniai principai, 
kaip, pvz. griežtas proporcingu
mas ir klasinė “pedantiška” 
perspektyva. Visa impresioniz
mo galia — išgavimas spalvų 
stiprumo, kiek tai leidžia pig
mentas.

Impresionizmas turi daug tik
rovinio - žmogiškojo pagrindo. 
Impresionistas tapytojas įieško 
ne apriorinio, o šios valandos, 
šios minutės santykio tarp vie
no objekto ir kito objekto, tarp 
subjekto — žmogaus ir laukujo 
daikto.

Impresionistai dailininkai

M. Šileikį laikysime tikru, 
nuosaikiu impresionistu. Šilei- 
kio impresionizmas pilnas lie
tuviško įsijautimo, rimties ir 
lyriškos dvasios. Šileikis išsta
tė 7 darbus, kurie sunkiai re
prezentuoja tuos jo kūrinius, 
kuriuos kuklus ir gilusis daili
ninkas slepia savo namuose. Jo 
mene regime puikią kompozici
ją, gerą techniką, įvairumą ir 
subtilų nuosaikų skonį. Šileikio 
“Pavasaris” ir “Prieplauka” — 
vieni iš reikšmingesnių šios pa
rodos darbų.

J. Pautienius patiekė šiai pa
rodai irgi 7 savo kūrinius. Tai 
darbštus, darąs pažangą ir ky
ląs dailininkas. Pautieniaus im
presionistiniai darbai yra susi
laukę net svetimųjų dėmesio. 
Išstatytuose darbuose regime 
ryškų tapybinių tonų ir kontū
rų pagavimą. Be to, jie iš nau
jo parodo, kad Pautienius yra 
geras spalvininkas. “Pavasaris” 
ir “Rudens šešėliai” — patys 
geriausi autoriaus kūriniai.

A. Kairys — originalus, te- 
bejieškąs naujų kelių meninin
kas. Du prisiųstieji dalykai ne
gali šiandien jo reprezentuoti, 
juoba kad jie yra iš ankstybes
niųjų. Buvęs sausoku realistu, 
paskutiniu laiku, Kairys, esą, 
virtęs nuosaikiu modernistu ir 
stipriai atkreipęs į save Brazi
lijos visuomenės dėmesį.

J. Paukštienė - Dobkevičiūtė 
su 7-niai8 itin originaliais ir vi
sai naujais darbais atstovauja 
kraštutinį impresionizmą. Pauk
štienė galutinai pasirodo paarti 
didelė jieškotoja ir tai rimta, 
perdėm originali tobulumo sie
kianti jieškotoja. Visa tai kalba 
už tai, kad iš Paukštienės ne
trukus gali išsivystyti didelė, 
svari ir labai originali dailės 
kūrėja. Paukštienėje slypi ge
ras didžio menininko pažymys
— nelaikyti vieno kito nevyku-

MINIATIŪRA

Po liepa žydi mėlyni varpeliai — 
Našlaičiai vasaros graudžiomis akimis — 
O siaurutėliai skruzdėlių takeliai 
Suraizgo kojas jiems baltomis smiltimis.

Čia ir žiogai užkimšta nuo svirpimo, 
Kovoja vabalas su paukščiu įkyriu,
Čia daug tragedijų įvyksta, daug žaidimų 
Po liepos stogu alpstančiai kvapiu.

Tačiau ji nieko apie tai nežino,
Ta liepa didelė, pilna medaus —
Tvirtam glėby ją laiko apkabinęs 
Aistringas vėjas iš pietų dangaus.

SAPNAS

Sapnavau šįryt didelį lietų —
Jis barbeno į langą krumpliais — 
Ir vilnijo, kad viską užlietų 
Vandenim užmaršties drumzlinais.

Už pilkų jo skarų klykė paukštis 
Su pašiurpusia plunksna snape,
Ir jo balsas tai kilo į augštį,
Tai pabiro dumbluotam take.

Sapnavau šįryt didelį lietų —
Pilko veido, išdriektais plaukais — 
Jis ir saulei neleido tekėti, 
Uždangstydamas skliautą rūkais.

šio kraštutinumo savo bandymo 
• tobulybe. Išstatyti darbai nepa
prastai originalūs savo faktūra 
— pusiau lipdyba, pusiau tapy
ba. Vis tik juose justi rimtis; 
jie dvelkia tikru, didesniu, nau
ju menu. Gaila, kad mes negali
ma plačiau aptarti visų jauno
sios dailininkės kūrinių; vyku
siai ekspresionistiškai išreikš
tų 2-jų Kristų, nuostabios lan
kos panoramos, “Gėlių” ir kito 
ko.

A. Galdikas, kuris laikytinas 
nuosaikiu impresionistu - realis
tu, davė 7 tapybinius kūrinius. 
Svajingas lyriškumas, gerai įfor 
minta vidinė ekpresija, gilios 
tautiškos nuotaikos — štai jo 
kūrybiniai bruožai. Ir kolorite, 
ir kompozicijoje, ir idėjose Gal
dikas turi tokį ryškų meninį 
“aš”, kad jis gerai žinomas Va
karų pasaulyje ir prilygsta ne 
vienam pasauliniam dailės ta
lentui.

VI. Vaičaičio “Berniuke” re
gime stiprų tapybinį darbą pui
kiai išlaikytu koloritu. Vaičai
tis išstatė tik 3 savo kūrinius. 
Tai neabejotinas talentas, ta
čiau dėl gyvenimo aplinkybių 
neturįs progos susidaryti ryš
kesnio kūrybinio veido.

B. Murinas savo ruožtu išsta
tė 10-tį akvarelių. Kaip žinome, 
akvarelę sukurti reik meistro, 
o Murinas šioje srityje itin yra 
stiprus. Jo impresionizmas nuo
saikus, su labai subtilia faktu*

I ra, su aiškiu nusistovėjusiu cha 
Į rakteriu. “Alyvos”, “Pirmasis 
, sniegas” ir kiti darbai aiškiai 
kalba apie tvirtą tapybinę dai
lininko asmenybę.

Modernizmas

Visi modernistai skelbia, kad 
Vakarų dailės menas yra išsi
sėmęs ir jį reik reformuoti nau

juose stiliuose ir naujose nuo
taikose. Pagrindo čia yra ne ma 
žo; bet visa nelaimė, kad į ne
gausias nuoširdžių novatorių 
eiles savaime įsijungia tūkstan
tinė dailininkų - mėgėjų armija, 
kuri, būdama be kūrybinio ilge
sio, įieško modernizme ne me
no, o tijc reklamos, tuščios gar
bės, destrukcijos, patyčių ir net 
nihilizmo. To maža. Kaip vieša 
paslaptis, gerai yra žinomas 
faktas, kad krašt. modernizmą 
visaip remia komunistai. Komu
nistų tikslas: “Žiūrėkite, žmo
nės, koki Vakarai yra bejėgiai, 
išsisėmę, bedvasiai, supuvę!”

Būdinga, kad per krašt. mo
dernizmą ir krašt. abstraktiz- 
mą žiauriai degreduojamas pats 
žmogus. Kraštutiniam moder
nistui žmogus nustojęs bet ko
kios dieviškos aureolės, o likęs 
tik daiktu: niekinga šlykščia 
kreatūra, panašia į gyvulį, šliu
žą, vampyrą.

Lietuviuose modernistuose ši
tos gyvenimo niekybės dar ma
ža bejusti. Už tat šios pastabos 
yra tik bendro pobūdžio ir ne
taikomos jokiam šios parodos 
dailininkui.
Nuosaikūs rimtieji modernistai

V. K. Jonyną, buv. klasinį rea 
listą, žinomą ir lietuviams ir 
Vakarams, šiuo metu laikysime 
rimtu modernistu jieškotoju. 
Patiekė parodai 10 kūrinių: 
spalvinės litografijos, akvarelių 
ir medžio raižinių. Ir medžio 
raižiniuose, ir grafikoje justi 
naujas kūrybinis Jonyno vei
das. Jo “Europa” (medž. raiž.) 
primena mums būdingus jony- 
niškus klasinio realizmo pra
dus, kurių subtiliu įforminimu 
jis anuomet tiek pelnė laurų. 
Akvarelės irgi artina dailininką 
prie realistinių srovią.

t Nukelta į 2-rą pusi.)

J. KAMINSKAS
m? 

Tylos belaukiant

• Amerikos Lietuvių Moky-\ 
tojų sąjungos literatūros premi
ja. Amerikos Lietuvių Mokyto- Į 
jų sąjunga skiria kasmetinę 250 
dolerių premiją už geriausią 
vaikų ar jaunimo grožinės lite
ratūros kūrinį. Kūriniams įver
tinti bus sudaryta premijos 
sprendėjų komisija.

1. Premijos komisija vertins 
1957 m. išspausdintas vaikų ir 
jaunimo grožinės literatūros 
(apysakas, pasakas, poeziją, 
dramą, etc.) knygas ir tais me
tais parašytus, bet dėl dabarti
nių sąlygų neišspausdintus kū
rinius tų autorių, kurie juos pri 
siųs komisijai. Autoriai pasira
šo tikrąja pavarde.

2. Už premijos komisijos ge
riausiu pripažintą kūrinį skiria 
ma premija nebus skaldoma 
tarp atskirų autorių.

3. Knygos ir rankraščiai, prieš 
tai laimėję betkokią premiją, 
šios premijos negalės gauti.

4. Premijuoto kūrinio, jei jis 
dar būtų nespausdintas, išleidi-j 
mo teises autorius sutinka bei 
papildomo honoraro perduoti: 
Amerikos Lietuvių Mokytojų | 
sąjungai.

5. Paskutinė data kūriniams į
įteikti yra 1958 m. sausio 1 d.' 
Siųsti šiuo adresu: B. Beleškie-! 
nė, 6921 So. Claremont Avė., i 
Chicago 36, III. 1

5. Premijos sprendėjų komi
sija bus paskelbta vėliau.

• Sesuo Timotėja, kazimie- 
rietė, rašo mokslinį darbą, te
ma: “Lietuvių Katalikų akcija 
JAV-se: R. Kat. federacijos is
torija”. Veikalas visų pirma' 
skaitytoją įves į Lietuvos isto
riją, paskui nagrinės kuo Ame
rikos lietuviai prisidėjo prie 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo po I Pasaulinio karo, 
kuo JAV lietuviai padėjo Lie
tuvai nepriklausomybės laiko
tarpyje, kuo dabar padeda Lie
tuvai nepriklausomybę atgauti, 
kaip Katalikų federacijos asme
nys ir organizacijos bendradar
biavo su amerikiečių įstaigomis 
pokarinėje šalpoje ir kt.

Ši studija rašoma susitarus 
su Lojolos universiteto profesū
ra, kaip vienas iš darbų istori
jos magistro laipsniui įgyti. Stu 
dija apima 400 puslapių maši
nėle ir ji yra jau beveik baigta, 
belieka sutvarkyti bibliografiją,1 
raidinius turinio sąrašus

• Stasio Raštikio, buvusio 
Lietuvos kariuomenės vado, at-Į 
siminimų antra knyga — “Ko-j 
vose dėl Lietuvos” — išėjo iš 
spaudos. Išleido plačiai skaito
mas žurnalas “Lietuvių Die
nos” (Los Angeles, Calif.). Au
torius knygą skiria- savo žmo
nai, daug iškentėjusiai dėl oku
pantų, turbūt jos ir dukrelės 
atvaizdu papuoštas ir knygos 
aplankas. Ir šis tomas — stam
bi knyga, net 688 puslapių, čia 
nupasakojami didelės svarbos 
Lietuvos paskutiniojo laikotar
pio įvykiai: paskutinis posėdis 
prezidentūroje ir birželio 15 d. 
(1940 m.), kodėl kariuomenė ne 
sipriešino, kas vyko “liaudies 
kariuomenėje”, vyriausioji Kra 
što Apsaugos ministerijos likvi 
dacinė komisija, Lietuvos ka
riuomenės tragedija, NKVD 
globoje, slapstymasis ir bėgi
mas per sieną.

Toliau — Berlyne, santykiai 
su ministeriu K. Škirpa, grįži
mas į Lietuvą vokiečių okupaci
joje, Raštikio šeimos tragedi
ja (tardymai, kalėjimas, ištrė
mimas), pogrindžio organizaci
jos prieš vokiečius, vėl naujas 
bėgimas iš Lietuvos darbas vo
kiečių fabrike, tremties stovyk
lose, amerikiečių atėjimas, jieš- 
kojimas vaikų, “Nuernbergo do 
kumentai ir generolas Rašti
kis”, vyresniųjų karininkų su
važiavimas Vlike, Lietuvių sar
gybų kuopos, pasiuntiniai iš 
Lietuvos.

Pagaliau — Raštikiu kelionė 
į Ameriką, dienos Londone ir 
Syracuse universitete, Los An
geles mieste, Vyriausiame Lie
tuvos Išlaisvinimo komitete, Lie 
fuvos "karaliaus” Mindaugo II 
pily, mintys apie ateitį, apie bu
simąją Lietuvos kariuomenę.

Gen. Raštikis savo atsimini
mus rašo nuoširdžiai, atvirai, 
šalia savo asmeniškų pergyve
nimų apima plačiai to laikotar
pio svarbiuosius Lietuvos gyve
nimo įvykius, ir — buvęs jų 
centre—įstengia atskleisti daug 
mums nežinotų naujumų ir įdo
mybių. Neabejojame, kad ir šis, 
antrasis, tomas susilauks taip 
gražaus pasisekimo, kaip ir pir
masis.

• Vargdieniai, Victoro Hugo 
romanas, antrąja laida išleistas 
Chicagoje. Išleido Nemuno lei
dykla, kuriai vadovauja J. Vi- 
lainis - Šidlauskas (Užuolankos 
redaktorius - leidėjas). Iš spau
dos išėjo visos penkios dalys. 
Spausdinta ofsetu, bet darbas 
atliktas švariai ir ryškiai^

Victor Hugo yra talentingas 
kūrėjas. Jau būdamas 15 m. am
žiaus laimėjo Prancūzų akade
mijos paskelbtame poezijos 
konkurse. Sulaukęs 17 metų am
žiaus laimėjo antrą Prancūzų 
akademijos literatūrinį konkur
są ir du Tulūzos akademijos 
konkursus. Teturėdamas 17 m. 
su savo broliu įsteigė literatū
ros žurnalą, kuris padėjo jau
nam poetui įsigyti pažinčių ir 
giliau įeiti į literatūrinį pasau
lį. Vėliau savo kūryba, savo po
litine veikla V. Hugo ypatingai 
išgarsėjo. Jaunas netekęs mo
tinos turėjo pakelti sunkų skur
dą, kas atsiliepė jo kūryboje. 
“Vargdieniuose” jis su giliu re
alizmu, su įtikinančiu vaizdumu 
ir iškalbingumu pertiekia Pran
cūzijos, ypač Paryžiaus, varguo 
menės ir net padugnių (vagišių 
ir valkatų) gyvenimą. Tą jis 
atlieka su dideliu meistriškumu. 
Pvz. dabar pasirodžiusiame tre
čiame “Vargdienių” tome, pa
čioje pradžioje, skyriuje, pava
dintame “Paryžiaus atomas”— 
jis su nuostabiu iškalbingumu 
nutapo gatvės vaiko paveikslą; 
tai buvo tėvų nemylimas vaikas, 
anot V. Hugo: “Tas vaikas nie
kur taip gerai nesijausdavo, 
kaip gatvėje. Gatvės grindinys 
jam nebuvo tok? kietas, kaip jo 
motinos širdis”.

Tame pat tome V. Hugo rašo 
apie senę, kuri “nieko įstabaus 
neturėjo, jei neskaityti trijų pa 
pūgų dinastijų, kurios paeiliui 
karaliavo jos sielai”. Kaikurie 
V. Hugo posakiai virsta tiesiog 
aforizmais. Pvz.: “Yra žmonių, 
kurie betkokią kaina nori tu
rėti įtakos ir būti visų dėmesio 
centru; kur negali būti oraku
lais, jie būva juokdariais”. Ar
ba: “Iš visų dalykų, kuriuos 
Dievas yra sukūręs, žmogaus 
širdis yra tas, kuris pasklei
džia kuo daugiausia šviesos, de
ja! ir tamsos”.

Hugo buvo tikintis, veikaluo
se respektavo religiją, nors jo 
pažiūros nesutapo su ano lai
ko prancūzų Bažnyčios pažiūro
mis. Jo “Vargdienius” į lietuvių 
kalbą išvertė V. Kamantaus
kas, vertime išlygindamas vie
tas, kurios darė tą veikalą ma
žiau priimtiną katalikams.

• Prof. M. Biržiška porą mė
nesių nesveikavo. Dabar jaučia
si geriau ir ruošia spaudai savo 
brolio a. a. Vaclovo parašytą 
veikalą — Aleksandryną. Jau 
sutvarkė du tomu. o ir trečio 
pusę aptvarkė. Paskutiniu metu 
medicinos įstaigose prof. M. 
Biržiškos sveikata pagrindinai 
ištirta.

• Prel Ign. Albavičlus atsiun 
tė savo straipsnį knygai "Mano 
pasaulėžiūra”, kurią redaguoja 
kun. dr. J. Prunskis.
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TEISINE TERMINIJA LIETUVOJE
Dabartinės Lietuvos valdovai 

yra nepaprasti žmonės: jie su
sirietę nori paneigti, suniekinti 
artimąją Lietuvos praeit), ypač 
nepriklausomybės laikų veiklą. 
Jiems atrodo, kad anuomet nie
ko gero nebuvo daroma, tik 
buvusi engiama ir mulkinama 
liaudis. Ir šitą savo pažiūrą jie 
skleidžia visur, kiekviename 
žingsnyje.

Štai 1954 m. Vilniuje Lietu
vos Mokslų Akademijos Istori
jos ir teisės instituto išleisto 
“Teisinių terminų žodyno” pra
kalboj sakoma: “Buržuazijai 
valdant, teisinės terminologijos 
klausimas Lietuvoj buvo visiš
kai apleistas: buržuazijai ne tik
tai nerūpėjo sukurti aiškią ir 
tikslią teisinę terminologiją, 
bet, atvirkščiai, buržuazija bu
vo suinteresuota šios termino
logijos neaiškumu, painumu,

cija, kurioje buvo svarstomi 
rašybos dalykai. Konferencija 
konstatavusi “tvirtus mūsų ra
šybos pagrindus, kurių iš esmės 
nereikėtų keisti, o tik kaiką pa-

DAILES PARODA
(Atkelta iš 1 psl.)

G. Trečiokaite pasinešusi j 
drąsesnes moder. tapybos for
mas ir į abstraktizmą. Rezulta
tai gana neblogi. Justi talen
tas ir stipri kūryb. kultūra. Jos 
“Abstraktinis piešinys” (foto- 
grama) vertas dėmesio. Viso 
patiekė 6 kūrinius.

N. Palubinskaitė - Vedegytė 
išėjo su 5 plastikos ir 2 medžio 
darbais. Visais šiais darbais ji

lengvinti ir suvienodinti”. To- reprezentuojasi, kaip tvirta, pil 
dėl tos konferencijos dalyviai,, na rimties modernistė. Jos “Na-
kaip pranešama “Pergalės“ Nr. 
6, nutarę prašyti Lietuvos 
Mokslų Akademijos Lietuvių 
kalbos ir literatūros institutą, 
kad jis drauge su Švietimo ir 
Kultūros ministerijomis suda
rytų komisiją, kuri, remdamasi 
šios konferencijos medžiaga, 
paruoštų ir visuomenei paskelb
tų rašybos suvienodinimo bei 
palengvinimo nutarimą.

Ši žinia yra įdomi tuo, kad 
ir Lietuvoj jau pradedama įsi
tikinti, kad dabartinė rašyba 
yra visdėlto taisytina. Kad da
bartinės rašybos pagrindai yra 

į tvirti, niekas iš rimtesnių kal-

tiurmortas” itin originalus; tas 
pat pasakytina apie “Maino 
uolas”. Bet vistiek abu jos me
džio raižiniai, “Valtys” ir 
“Džiūstantieji tinklai”, pralen
kia jos tapybą.

T. Galinionio 3-juose tapybos 
darbuose akylus žiūrovas vei
kiai įžiūri ekspresyvų, savo 
dvasia jauną ir tiesiu keliu be
žengiantį kūrėją. Galinionio 
‘Sukilimas” vykęs, pusiau ab-

A. RŪKŠTELE. Portretas U. Že
maitienės, davusios daug dainų ir 
kt. medžiagos mūsų tautosakinin
kams.

justi abstraktinių ir net impre- 101 metų. Žada sulaukti 108 
sionistinių tendencijų. Rauli- Pereitą savaitę moteris Nan- 
naitis — rimtas jieškotojas. Cy Arthusia Robey iš Louisville, 
“Jaunas raitelis” (berniukas — Ky., šventė savo 101 gimtadie- 
"dvynis” su dviem kaklais, jo- nį, paskelbdama ilgo gyvenimo 
jąe ant šaunaus žirgo — paga- formulę.
lio) sukelia žiūrovui tam tikrų Šioji šimtametė senutė, įsten- 
meninių problemų, bet... vistiek gįa vaikščioti, darbuojasi namų 
kūrinyje juntame kažką rimto, apyvokoje, skaito laikraščius ir 
įdomaus, naujo. , stebi televiziją be akinių. Ji pa-

Ko pasigendame parodoje j sakoja:
Šioje parodoje yra daug nuo- “Aš valgau, kai esu alkana ir 

stabių, turiningų ir dvasingų geriu, kai esu ištroškusi”, 
darbų. Bet, atmetę ne pergau-

kaip kavą, bet tą mėgsta juodą.
Gimusi ir augusi Kentucky, 

ji atsimena, kad vienas jos šei
mos narys sulaukė 108 metų. Ji
nori pralenkti tą amžių.

Jos svajonė yra dar paskrai
dyti lėktuvu, bet jos 67 metų dūk 
tė griežtai tam priešinasi, bijo
dama, kad skraidymas gali pa
kenkti senutės motinos širdžiai.

Atitrūkimas nuo Dievo yra 
pirmoji ir baisiausioji vienatvės 

Ji negeria nieko stipresnio,! kryžkelė. —B. Markuitis, S. J.

nes tai įgalino ją dar labiau1 bininkų ir neabejoja; bet kad 
engti ir išnaudoti darbo žmo- toje pat rašyboje yra ir visa 
nes,' neįstengiančius susigaudy- eilė prieštaringų nevienodybių, 
ti buržuaziniuose įstatymuose”, tai irgi niekas rimtai negali nu- 

Bet pats teisinių terminų žo- ginčyti. Pvz. koks kalbininkas
dynas rodo ką kitą: jame ran
dame daugybę terminų, kurie 
jau buvo vartojami ir buržuazi
niais laikais, pvz.: apylinkė, 
apyskaita, apklausa, aplaidus, 
ataskaita, atlygis, įkaitas, įmo
nė, įspaudas (“kleimas”), išly
ga, laidas (garantija), laivyba, 
lažas, pareiga, paskirtis, paval
dus, pažaida, požymis, ranga 
(statybinė ranga), santoris, 
smurtas, teisena, teisynas, teis- 
mingas, teismus, veiksnus, vers
las ir kit.

Visi šitie terminai sudaryti 
priešbolševikiniais laikais ir 
dabar toliau vartojami, bet kal- 
bomojo žodyno autoriai užsi
merkę tvirtina, kad anksčiau 
nieko pozityvaus nebuvę pada
ryta, tik miglos buvusios pučia
mos liaudžiai į akis. Ką gį pa
darysi : pro tamsiai raudonus 
akinius jie temato, kas augštes- 
niu įsakymu turi būti matoma.

Tačiau įdomus yra vienas da
lykas: iš pagrindų panaikinus 
nepriklausomos Lietuvos sant
varką, dabartinėj Lietuvoj pra
dėta vartoti visa ęilė naujų, at
neštinių, sąvokų, kurių anks
čiau lietuviai visai nepažino ir 
kuriems dabar stengiamasi pri
taikyti tarybinį (komunistinį) 
apdarą. Štai šalia ataskaita su-

gali įtikinamai įrodyti, kad ša
lia baugus rašytina baukštus, 
šalia kažkas — kažin kas, šalia 
negražiai — ne labai ir kt. ?

ną dailės centre Paryžiuje. Iš
statyti darbai dvelkia giliu, nuo 
stabiu dekoratyvinio meno pa
jautimu. Kolba vykusiai panau
doja iš vienos pusės architektū
rinį motyvą, iš kitos pusės geba 
įjungti lietuv. tautinį elementą.

straktinis, su atmosferinėmis ( “šventasis veidas” yra šios pa- 
priemaišomis meno kūrinys, j rodos šedevras. Rimtis, gilu- 
“Natiurmortas” ne mažiau ori-, mas> forminis išbaigimas, tau-
ginalus, modemiškas ir retas 
savo kompozicija darbas. 

Abstraktizmas

Abstraktizmas vienas madin
gesniu modernizmo krypčių. 
Tūkstančiai dailininkų su užsi
degimu produkuoja abstr. kūri
nius, bet tik dešimtimis • skai
čiuojami geresni darbai.

tiškumas ir universalumas — 
tokie šio kūrinio pažymiai. “3- 
čioji stacija” taip pat verta di
delio žiūrovo dėmesio. Tai ant
ras Kolbos šedevras. Būdinga, 
kad vienoje meno parodoje, vy
kusioje kažkur ir kažkada, pa
rodos komitetas daugelį šių Kol 
bos darbų nukišo į beismontą.

sias išimtis, mes pasigendame... 
ryškesnio žmogaus. Žmogaus 
su savo siekimais, viltimis, ko
vomis, kančia, laimėjimais ir 
pralaimėjimais, su trumpalaike 
laime ir rezignacija, su giliais 
dvasiniais ar bukai beprasmiais 
išgyvenimais, su siaučiančiomis 
aistromis ir klaidomis, su spin
duliuojančiais (vidiniais ar lau- 
kujais) herojiniais žygiais, su 
istorija ir dabartimi, su...

Visą šitą idėjinį turinį bet 
kurios rūšies menininkas tega
li išsakyti tik per augštesnę ir 
žmogiškajai būčiai jautresnę 
savąją sielos kultūrą. Šioji aug- 
štesnė menininko sielos kultūra 
tepasiekiama per gilų teoretinį-i 
filosofinį gyvenimo supratimą 
ir per asmeninį, aštrų pačios 
būties kontrastų įsijautimą.

Antro dalyko, kurio pasigen
dame parodoje — tai ryškesnės 
specifinės tautinės dvasios. Iš
imčių ir čia yra ne maža, bet 
jos vis tik tėra išimtys.

Kas yra abstraktizmas? Ne- 
Arba kas gali pasakyti, kad lie- j klysdami tarsime, kad abstrak- 
tuviai taria ne spjauti, bet tizmas, kurį ypač perša Ameri- 
sp’auti (— spiauti)? kos (jaįiės mokyklos savo varg-

Nepriklausomos Lietuvos ra- §ams studentams, yra aiškus 
tikras dailės dekadenso rodik
lis.

Skulptūra
Skulptūrą parodoje atstovau

ja 5 autoriai. Jie išstatė 15 rea
listinių ir modernistinių kū-

šybos komisijos, kuriose daly
vavo visi geriausieji kalbinin
kai ir kalbos bei literatūros mo
kytojų atstovai, pripažino, kad 
šios rūšies nevienodybes paša- 
lintinos — šalia rūgti, spriegti, 
baugus, baigus, baigulys ir kt. 
rašytina rūgštus, sprigtas, 
baugštus, baigštus. Tai buvo ne 
kas kita, kaip nevienodybių bei 
priešybių pašalinimas.

Ir “Liet. kalbos vadovo” au
toriai ne ką kitą prasimanė, 
bet tuo pačiu keliu toliau ėjo. 
Bet savo laiku prieš tai spau
doje, ypač Naujienose, buvo pa
kilusi savotiška kačių muzika: 
vienas žmogus norįs visiems už
karti naują rašybą, tuo būdu 
būsiąs padarytas plyšys tarp 
Lietuvos ir užsienio lietuvių 
vartojamųjų rašybų ir t.t. Bet 
ką dabar pasakys tie aklai už
sispyrę plyšio priešininkai, jei 
Lietuvoj, norėdami pašalinti 
kurias vienodybes, ims kai- 
kuriuos rašybos dalykus ir su-

Vj/f. Kašuba teprisiuntė tik 
vieną savo darbą: “Moteris ak-

DR. I. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal sualtarlma. 

■ >61 valandos skambinti telefonu 
HEmloek 4-1562 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kaadlan išskyrus trečiad tr 
šeštad

Rea tel. GRovehUl 6-560*

Kraštutinis abstraktizmas tai '?eny* • Da’?,as »
absoliučiai subjektyvi, bekūnė, ^n^as, stažuotas su g,l.u
nepripažįstanti jokių elementą- forn,alln‘“ pujsubmu. Kosubą 

mes pajustame, kaip originalų 
kūrybingą skulptorių.riaušių dėsnių dailės kryptis. 

Pagrindinis jo bruožas — visiš
kas vaizdinio meno priėjimas 
prie nulio. Bet iš nieko nieko ir 
nepadarysime! Iš pūkų neiškep
sime kiaušinienės, o iš 4 vėjų 
nesuręsime namo.

Rita Žukaitė ir Vanda Vara- 
neckaitė — abi kraštutinės ab- 
straktininkės. Iškabino po du 
kūriniu. Jei šie kūriniai yra 
pradinis jų jieškojimo taškas, 
jie turi savo vertės, jei ne —■ 
ne. D. Sakalauskaitė, kraštutinė 
modernistė išėjo irgi su dviem 
darbais, vaizduojančiais dvi

B. Milaknio 1-mame kūrinyje uždaryta. 
(“Kristus 'kančioje”) matosi 
irgi savita moderninė skulptū
rinė stilizacija. Darbas atliktas 
eskiziškai, su didele jaunatviš

ka ekspresija.
R. Mozoliausko realizme (4 

darbai, gipsas ir terakota) leng 
vai atspėjamas gilus sąžiningas 
gamtos studijavimas. “Jūratė 
ir -Kastytis” (gipse) — puikus 
ekspresionistinis kūrinys, su sa- 
bita įdomia konstrukcija. “Biu
stas” ir “Pavasaris” menkesnės 
vertės.

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Gurfield Blvd.
Vai. — Plrmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 Ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad.

Ofiso Ir buto tel.* OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečiad. 

ir šeštad. tik 10—12 vai.

TeL REli&noe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

VDYTOJAS IR CHIRURGE
ipmvis ' t T i.ix ro.i t g

8925 W'st 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:80 
vai. vak. Trečiad. tr šeštad. 1—4 v.
P P-

Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-415*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St., Cicero 

Bes. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 6-3 vai. vak 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210. jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. YRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v 
Vak pirm. antr., ketvtrt 6-8:10 v 

Trečiad. tik susitarus-

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė)

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7156 South Westcrn Avenue
(MEDICAL BUILDINO) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p tr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
II vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad 11 
vai ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-3765

P. ŠILEIKIS, 0. P.
< trthopedas - ProtezfaMas

Ai aratal-Protezal, Med. oan 
lt tai spec. pagalba kojom 

(Arch Supports) Ir Lt
Vai.. 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais #-l 
ORTHOPED1JO8 TECHNIKOS LA11
2850 W. 6Srd St, Chicago 29, UI

Tel. PRospect 6-6084 __

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4209 W. 68rd St 
Ofiso tek ILEllance 6-4410

Rezid. telef. GRovehUl. 6-0617 • 
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų.
Trečiad Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CUffslde 4-28*6 
RezldeacUos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 Iki A vai., lšskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 Nortb Waeker Drive
(Clvlc Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CFMral 6-22*4 

5(M»2 U'ėst 18tti Str., Cicero 
Vai kasdien 5-8. šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvrahaU 3-0*5*
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR? VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika ir moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5877
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad. 
2-4 vnl popiet ir su!lg susitarimu

Atostogose nuo liepos 20 d. iki 
rugp. 5 d.

sidarytas būdvardis atskaitin- vienodins? Ar antiplyšininkai, 
gos “podotčiotnyj”: liaudies užčiaupę burnas, seks tuo, kas 
teisėjas yra atskaitingas Lietuvoj bus daroma? Ar jie 
savo rinkėjams. Rusų vartoja- stengsis būti iki galo griežti
ma fašizirovat’, tai ir žodyno 
autoriai pasidarė fašizuoti. Tuo 
pat būdu šalia rusų razkulači-

jablonskinės rašybos šalininkai, 
visai nekreipdami dėmesio į tai, 
kad pats J. Jablonskis nėra bu-

vanije atsirado išbuožinimas, į Vęg visai griežtas savajai rašy- 
vyemka — poėmis (pašto tele- į>aį (paskutiniuose priešmirti-
grafo korespondencijos poė
mis), profsojuz — profsąjun
ga, uklad — sankloda (sociali
nė s a n k 1 o d a), podnaem, sub- 
arenda — subnuoma, zemlepol’-

niuose raštuose jis kaikuriuos 
dalykus buvo jau pats pakei
tęs) ; kad visai aiškios, niekuo 
nepateisinamos priešybės bei 
nevienodybes yra nenaudingos

zozanije žemėnauda (bendruo- nej praktikai, nei mokslui?
meninė žemėnauda) ir t. t. 
Šitos rūšies tarybiniai terminai 
buvo susidaryti pagal anksty
vesnius rusų atitikmenis—vers
te verčiant iš rusų kalbos arba

Paskutinių laikų beatodairi- 
niai pavyzdžiai rodo, kad kai- 
kurie užsispyrėliai ir toliau eis 
savo keliu, visai nežiūrėdami 
nei kalbos mokslo, nei kasdieni-

savotiškai pritaikant lietuvių nįg praktikos reikalavimų. TasZ aa t svm ..... _ — . • a a*kalbai (pvz. naudmena "ugo- 
d’e”, nenauda “neatlyginamas 
turto naudojimas”, pažyma 
“spravka”, žemėnauda ir kt.

Apskritai imant, tikrų tary
binių terminų yra visai nedaug, 
o daugumas pasiimta iš kone
veikiamųjų buržuazinių laikų. 
Bet ir tariamieji tarybiniai ter
minai, išskyrus keliolika gra
mozdiškų vertimų, daugiausia 
yra sudaryti tais pačiais būdais, 
kuriais ir nepriklausomybės lai
kais buvo sudarinėjami teisi
niai terminai. Taigi augščiau 
nosies vistiek neišspjauta!

RAŠYBOS REIKALAI

S. m. gegužės 20-21 d. Vil
niuje įvyko Lietuvos Mokslų 
Akademijos ir augštųjų mokyk
lų jungtinė mokslinė konferen

pasiteisinimas, kad mes, atsidū
rę svetimuose kraštuose, netu
rime Visų pripažinto autoriteto 
(pvz. Šv. Ministerijos ar pn.), 
dar nerodo, kad būtų rimto pa
grindo rastuose toliau užsispy
rusiai vartoti niekuo neparem
tas nevienodybes bei priešybes, 
kurios didžiai sunkina dabarti
nės rašybos paaiškinimą bei iš
mokimą.

SOPNIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

M WOEP stotina — Banga. 139( 
PIRMADIENIO vak nuo 7—A *. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTnD.

8:46 Iki D:30 vai. ryta 
ŠUŠTAD. 8:80 iki D:80 ryte 

SEKMAD. 8:30—*:S0 v. r. Ii stoties 
WOPA — 1400 kll.

716* So. MAPLEMOOD AVĖ. 
Chloago 29. IU. HEmlook 4-1418

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6822 South Western Avenue 
kasdien 10-12 vai. L 7-9 vai.

vak Šeštadieniais 10-, vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-322*
Res telef. U'Aibrook 5-5076

ai.

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-B7OO. Namų — PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvirtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. ir 

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

moteris Jievos drabužiuose. Dar^ <e. Marčiulionienė yra skulp- 
bai ir dėl savo atlikimo, ir dėl!tore dekoratorė. Jausminga, 
savo nykaus beidėjiškumo kelia Į rimta. Viso 7 darbai. Autorės 
žiūrovui vien tik pasišykštėji- ‘Vazose” lengva įžvelgti įvai- 
mo. i rią, nešablonišką kompoziciją.

“Madonose” regime daug pa
trauklaus dvasingumo, kuris — 
kas būdinga — svyruoja tarp 
naivaus, tyro primityvumo ir 
sąmoningo humaniškumo.

V. Raulinaitis aiškiai pasine
šęs į radikalų, drauge labai pra
smingą modernizmą. Darbuose 
(viso 4, medis, akmuo, metalas)

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenue

(Kampas 47-tos ir Daraan Avė )
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WAlbrook 6-SO48

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-B7OO 
Rez. PR 6-V801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71 st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v. 
šeštadieniais 9—11 ryto Ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta. z

Atostogose iki rugp. 1 d.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-61*3

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
(71st Ir Campbell Avė.)
Atostogose iki rugpjūčio 

1-mos dienos
Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street
Vai 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Mozaika

Specifinį dailės žandrą, mo
zaiką, parodoje atstovauja Ze
nonas Kolba. 7-ni jo darbai tu
ri. gilų religinį turinį. Z. Kolba 
yra bene pats pirmasis lietuvis 
dailininkas, kuris kruopščiai 
studijavo mozaiką ir bažn. me-

~ >1 oflao HE.4-6849. res. HE 4-2824
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 West 71*t Street

Vai. Pirm., ketvlr., penKt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenue 
Chleago 2*. III 

telefonas REpublte 7-4*00 
RezldeocU: GRovehUl 4-81*1

pasimatymai pagal sutarties

NAUJI O/OAU TAOKAI-NAUJAUSI MMUSmsO (AANKJAI 
NNtį MATtf AAUVAASAS-AIAUS IA SĄtlNIN&AS AAIAANAUNAi

JM0HA& NAUJOKAITIS
8029 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tai. V/AIUoolt 9-9209

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4187 Archer A venine 
Ofiso vai.: nuo 1-4 Ir nuo 6-8:B0 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0086. 

Reskleoctjos tsL BEverly 8-8*44

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
lt* • - La w -TSmS--  *»--JN-- ■ -TBopymo ir BKoiTnvno iMw<irove#e yn

•r per laMkoa. Ha* gr*

Sovtenytą ValatyMp valdiloo agentAra Iki 
Ir nflnlhiKl reeerval, e

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-*7OO 
Rez. RE 7-6807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 West 71st Street 
(71-08 ir Ounpbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
šešadienials 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta. _________________________

Oflao teM. VArds 7—1188 
Reddendjoa — 8Tewart 8-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 W«rt 85th Street 
(kampaa Halsted Ir 36-ta gatvS) 

VAJLk 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kaa- 
dlsn Išskyrus trečiadienius Atidarė 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. oflao PR 6-8888, res. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS rR CHIRURGAS 
(LIETUVTH GTDTTOJAB)
2500 Weat 6Srd Street

VAI. kasdien nuo I--4 p p Ir 7*3* 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonai GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKTŲ LIGŲ SPECIALISTE 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—11 Ir 7—t v. v. pagal 
suaitarlmg išskyrus trečiadienius.

DR. JULIJA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Mlchlgan Avė.
Bato 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai1.: kasdientauo 6 v. v. Iki 9 v. vU 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

išskirus trečfad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PFllman 5-6766
Buto - - BEverly 8-3946

Tel. ofiso PRospect 6-0400
Rezid. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. Ir nuo 6-8 vai 
vak. Šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
ir. kitu laiku tik susitarus.

Oflao HEmloek 4-581S 
Rez. HEmloek. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
ATOSTOGOSE IKI 

LIEPOS 29 D.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory *-074$

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių 

Prišmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 1—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4*48.

Namu — CEdarcrest 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street 

Kasdien S—7 vai. vak. Šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Reeid. 2487 
W. 62nd St., tel. RepnbUo 7-8818.

Tel. ofiso PR. 3-6446, res. HE.4-81A*

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

2420 Wcst Marųuette BdL
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257, rea PR. 6-688* 

Rezid. 6600 8. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

fAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v 
Trečiad Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftH IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 We«t 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpnblIe 7-22*0 

VAL.: Pirm., antr.. Kevt., penkt 
nuo 9 Iki Ii ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
šešt nuo 2:00—4:00 Trečiad Ir
kitu laiku susitarus telefonu

DR. ANT. RUDOKAS. Opt. 

Tikrina akis tr pritaiko aklnlna. 
keičia stiklas Ir rėmus

4455 S. Oallfornla Ava .TA 7-7S81
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 1 v. p. *. 

uždarytas

DR. G. SERNER
LIET’JVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. Y Artis 7-18*7 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 85th Street

Vai. nuo 10 Iki 2. nuo 6 iki 8, tra 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 h 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų (tempimų, kuris 

yra priežastis galvos skaudšjlmo be’ 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegyste ir tpliregys 
te Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trukumus. Speciali atyda kreiptame 
J mokyklos valku*

4712 South Anhlaad Avė.
Tel. Y Arda 7-1878 

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:1* 
iki 6 vai. Sekmad. Ir treč. ušdara.
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APGAULINGA UOLA IR
SIAUBINGAS KLYKSMAS 

"SUŽADĖTINĖ", Juozo Tininio novelės

VIKTORAS MAMŪNAS, Clcveland, Ohio

Intelektinės istorijos
Juozas Tininis, ateidamas į 

mūsų rašto žmonių tarpą, pri
sistato su 180 pusi., penkiolikos 
novelių rinkiniu. Jis savo isto
rijom veda skaitytoją į išskirti
nius žemės plotus, jieškodamas 
nekasdieninių nuotykių su ne- 
kasdienos veikėjais, kaikur ne
vengdamas jų ir iš karsto pasi
kviesti. Savo novelėms medžia
gos parinkimu Tininis yra vie
nas iš mūsų naujovininkų.

Įstebiu “Sužadėtinės” istori
jų intelektinę kilmę. Jos Įdo
mios, pririšančios, smalsumą 
sotinančios. Ir jeigu šitie budi
mai būtų estetinių dorybių lyg
menys, Tininio noveles reiktų 
įrašyti į rinktinį mūsų dailio
sios raštijos laimėjimą. Tačiau 
nemaloni tiesa yra ta, kad siu
žetinis kūrinio elementas, ima
mas atskirai nuo forminio ele
mento, meniniu atžvilgiu turi 
visai neutralią vertę. Forma ap 
sprendžia, ar teikiamoji istori
ja yra meno kūrinys, ar tik su
galvota meno panašybė.

Visų menų slaptasis gyvybės 
šaltinis, kaip J. Marainas tei
gia, yra poetinė intuicija. Ji 
viena prasme yra meninis įkvė
pimas, o antra prasme — raiš
kos įkvėpimas, “kuris duoda 
sparnus intelektui ir vaizduo
tei”. Nors vargu, ar kuris ilges
nis rašto kūrinys yra ištisai 
raiškos įkvėpimo padaras, tai 
betgi kiekviena savo dalim jis 
yra (privalo būti) kilęs iš me
nino įkvėpimo (įkvėpimo pir
mąja prasme). Estetiškai pru
sus) skaitytoją skatinio forma 
įspėja, su kuo jis turi reikalo: 
su menu ar. su meno panašybė, 
su rašiniu, kurio šaltinis yra ne 
poetinė intuicija, o intelektinė 
statyba.

Tininio istorijų forma liudi
ja, kad jos yra intelektinės is
torijos. Intelektinė istorija bet
gi nėra tas pats, kas intelek
tuali istorija, nes pirmąja są
voka nusakome rašinio kilmę, o 
antrąja — jo rūšį. Kai pirmoji 
sąvoka estetiniu požiūriu nuro
do stokos (void) padėtį, tai 
antroji — galimybių padėtį.

Alus atskiestas vandeniu
Bendrąja aptartim galime nu 

sakyti, kad menas yra temati
nė idėja išreikšta simboliniu 
vaizdu. Literatūros menas, sa
va prasme, yra tematinė idėja 
išreikšta žodiniu vaizdu. Abu 
šie elementai — tematinė idėja 
ir žodinis vaizdas — yra vienas 
kito likiminė sąlyga.

Jeigu tematinė idėja yra tik
rai kilusi iš ano poetinės intui
cijos šaltinio, tai ji didesne ar 
mažesne jėga visados įteigia 
rašytoją žodinį vaizdą paren
kant ir suderinant. Tik neuž
mirština, kad galutinai šitą ak
tą nulemia intelektas ir skonis. 
Savo ruožtu žodinis vaizdas le
mia, ar tematinė idėja tampa 
menine buitim iš viso, ir jeigu 
taip, tai — kokios vertės ir ko
kio pajėgumo kovoti už išliki
mą su laiku ir kintančiais sko
niais.

Žodinis vaizdas, B. Crocės 
mintim, turi išreikšti daikto es
mę arba, J. Maritaino sampra
ta, pristatyti vidinę daikto bui
tį. Literatūros recenzentai pa
prastai konkretesniais termi
nais išsiverčia. Jie rašytojo žo
dy jieško autentiškumo ir suge
styvumo, taiklumo ir jėgos. Bet, 
akyliau įsižiūrėję, pamatytume,

menys yra “jėgos” arba “tvir
tumo” sinonimai. Kai pripažįs
tame žodį tvirtu, tai tariame, 
kad esame įstebėję ir jo auten
tiškumą, ir sugestyvumą, ir tai
klumą, ir vaizdumą.

Skaitydamas Tininio '“Suža
dėtinę”, juste junti, kad jo su- 
galvotinės, nepaprastos istori
jos tavęs nepajėgia sulaikyti 
savo žemėse, savo žmonių tarpe 
ir savo nuotykių rėmuose. O 
juk šitas skaitytojo “užsidary
mas istorijoje”, jo pasinėrimas 
į vizinę tikrovę ir yra jo este
tinis išgyvenimas, dėl kurio, pa-

J. TININIS
kad visi šitie ir galimi kiti žy- 
galiau, ir pati knyga į ran'zas 
imama. Nesavas, pasiklydęs ir 
nereikalingas “Sužadėtinės” žo
dis nublyškina, sukarpo nove
lės vaizdą, nuolat ir nuolat grą
žina skaitytojo dvasios žvilgs
nius “namo” į kasdieninės bui- 
ties tikrovę.

Imkime ne parinktinį, o atsi
tiktinį, patį pirmąjį rinkinio, 
vaizdą: “Vieną kartą Adrijos 
jūroje skendo nemažas keleivi-, 
nis laivas, prakirstas apgaulin
gos povandeninės uolos. Išsigan 
dusių keleivių tarpe kilo siau
bingas klyksmas ir pagalbos 
šauksmas”. (Sesuo Agnietė,: 
psl. 5).

Įvykis, rodos, neįprastinis, . 
jaudinąs ir dramiškas, o auto-Į 
riaus jis “nupasakotas” atmieš-1 
tai ir statiškai. Jeigu jis būtų 
duotas stilistui pataisyti, tai, 
esu tikras, jis pradėtų nereika
lingų žodžių braukymu. Būtų iš 
mesti “vieną kartą”, “apgaulin
gos” ir “išsigandusių”. Jie visi 
yra be autentiškos prasmės, mi
rę ir nudėvėti. Be jų vaizdas 
taptų tirštesnis ir įtaigingesnis., 
Prisižiūrėkime išbrauktuosius 
žodžius iš arčiau..

“Vieną kartą”: jeigu autoriui 
nerūpėjo duoti nei įvykio metų, 
nei dienos, nei valandos, tai 
kaip jis skaitytojui mano pa-
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TELEVIZIJŲ
IŠPARDAVIMAS ‘
Pasinaudokite reta proga dabar pi

giai įsigyti TV aparatą., nes mums 
reikia paruosti vietą nauliems 1958 
m. modeliams.

ATEIKITE ĮSITIKINTI TV 
APARATŲ NU PIGINIMU 

Instaliacija ir garantijos veltui

[sales - Service)
Sav. In*. A. HFMfiNAh 

Kast S. Halsted — CUffside 4-KA«5 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais

ir ketvirtadieniais 9—9
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DTENRARTTS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS

gelbėti susiorientuoti šita per 
amžius visose pasakose nuzu
linta bendrine laiko aplidkybe?

“Apgaulingos”: apgaulingu
tariame esant tokį daiktą, ku
ris kuo nors pasirodo kitoks, 
negu mes jį empiriniu ar logi
niu būdu pažįstame. O koks ga
lėjo būti neregimos povandeni
nės uolos pažinimas? Pagaliau, 
uolos žymė “povandeninė” jau 
savaime suponuoja apsigavimo 
ir apgaulingumo būseną.

“Išsigandusių”: (“keleivių
tarpe kilo siaubingas klyks
mas”...). Ar gali būti ir neišsi
gandusių žmonių “siaubingas” 
klyksmas ?

Alus ir vanduo abu gausiai 
vartojami gėrimai ir abu vie
nas kitą atstovą. Bet sumaišyti 
juodu jau žmogaus negaivina 
nei kaip alus, nei kaip vanduo. 
Vandeniu atmieštu alų tik iš bė
dos tegertume, gailėdamiesi, 
kad kiekvienas mišinio elemen
tas yra netekęs savo pirmykš
čio skonio ir veikimo. Tininio 
povandeninės uolos mūsų neap
gauna ir jo siaubingi klyksmai 
mūsų neišgąsdina.

Palyginkime duotąjį vaizdą 
su panašios nuotaikos vaizdu, 
imtu iš A. Barono novelių rin
kinio “žvaigždės ir vėjai”:

“Jis išbėgo iš degančio mies
to.- Kartūs dūmai jam ėdė šir
dį ir akis. Aplink degė, poškė
jo ir griuvo. Iš karto jam buvo 
linksma, pažvelgus į tuščius, 
balzganoj šviesoj ilgais šešė
liais nujuodavusius laukus ir į 
užpakaly traškantį miestą. Bet 
staiga kažką atsiminė. Jis pa
matė kitus bėgančius ir šūkau
jančius žmones, ir jo širdis su
stojo”. (Bėgliai, 21 psl.j.

Barono žodis tikras ir gyvas, 
jis pilnas dvasios ir pažadų, 
taupus ir neiškeistinąs, kai Tini 
nio žody autorių girdim, tai Ba
rono — paties daikto buitį re
gim. Kai Tininio vaizdas yra 
primenantis, tai Barono pri
statantis. B. Berensono termi
nais sakant, kai pirmojo vaiz

das yra reprezentatyvus arba 
iliustracinis, tai antrojo — pre 
zentatyvus arba dekoratyvinis.

Būtų melas tikrinti, kad Ti
ninio rašiniuos nepasitaiko Ba
rono vaizdų, o Barono kūryboje 
— Tininio vaizdų. Bet retos iš
imtys vieno neišgano, o kito ne
pražudo.

Meskime akį dar į vieną Ti
ninio vaizdą, duotą tame pat 
pirmame puslapy:

“Tuo metu laivo denyje, pa
sirodė žilaplaukis kunigas ir, 
matydamas šiurpulingoje' bai
mėje besiblaškančią minią, ėmė 
sakyti pamokslą:

— Bro’iai ir seserys, sužadin- 
kit atgailą už savo nuodėmes! 
Netrukus mes turėsime stoti į1 
Dievo teismą ir duoti smulkią 
savo darbų apyskaitą...

Kaip turėtų savo autentišku
mu ir gyvybe, įtikinamumu ir 
įtaiga skirtis Barono arba Jan
kaus, Kaupo arba Landsbergio 
kunigas ir baimė, minia ir pa
mokslas ?

Kad numirėliai nebaustų
Jeigu recenzentas galų gale 

nepripažintų, kad “Sužadėti
nės” novelės visdėlto yra skai
tytinos dėl savo intriguojančios 
fabulos ir doros nuotaikos, tai 
būtų vertas, kad autorius pasių
stų kokį baubą jį nubausti, kaip 
pasiuntė iš Paryžiaus kapų po
nią su gedulu, kad nušautų sa
vo vyrą, Vilniuje savo antrosio
se vestuvėse puotaujantį.

Autorius gana nenuobodžiai 
pavedžioja savo skaitytoją po 
Italiją ir Palestiną, po Japoni
ją ir Australiją, po Vilnių ir

Paryžių, suvesdamas jį su šo
kėjom, geišom, dailininkais, bur 
tininkais, nuotykių ir turtų jieš 
koto jais ir numirėliais. Jam la
bai rūpi ne tik meilės ir duonos 
bėdos, bet ir geri žmogaus san
tykiai su Dievu, o taip pat do
rinio puolimo ir atsitiesimo- 
klausimai.

Rinkinio kalba gera, spaudos 
darbas švarus.

Juozas Tininis Sužadėtinė, 
novelės, 180 psl. Leidykla Ter
ra, Chicago, III Tiražas—1000
egz., 1957 m.- Viršelis dail. A 
Kurausko. Kaina nepažymėta, i

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAIS YMU1I 
PRISTATOM 
Visokių Rfliip 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

TeL VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai 
Raštinė atidara kasdien nuo
8 va!, ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

3

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
8047 W. 67th PI., Chicago,

III. WAlbrook 5-8063

- -j..— »

KAZYS ČESHAUSKAS >f
6444 SO. TROY 8T.

Telef. VAlbrook 5-7670 ir $ 
GIbeon 8-4938

• Generalls kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didel) patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavlmal nemo
kamai.

Atliekame didelius ir ir-.žus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas Parduodame automobilių dalis 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbiook 5-5934

INTERIOR & ENTER. CPAINTING 
Ijead and Oll $2 per Coat, per wln- 
dow, scraped, puttied, chose brand 
paint. Resiflential, Industrini, Com- 
mercial. We specialize in churches, 
schools, convents, rectories, scmina- 
ries, hospitals, orphanagcs, etc.
Work guaranteed. Free estimates.

Call KEdzie 3-7978 — Days or 
VAn Buren 6-2095 Eve’s, Ext. M.N’.

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% !
Instaliavimas ir garantija nemokamai *

FRANK’S TV & RADIO, INC
3240 South Halsted Street Tel, CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

MULIIPLE SCLEROSIS?
Multiple sclerosis pasireiškia ne

tvarkingu raumenų veikimu. Pa
sveikimas priklauso nuo atgaivini
mo nervinių centrų—tik tada nor
malus kūno procesai gali všl har
moningai veikti. Chiropraktikai 
stengiasi tų pasiekti — yra Jau tu- 
ršjtisi sekmšs savo gydymo būdais 
padšti daugeliui sergančių mul
tiple sclerosis, duodama Jiems 
šviesesnes ateities viltį gyvenime.

Tyrinėjimai Spears Hospltal pa
gerino šios žalingos ligos Chiro- 
praktinį gydymų. Matykite Jūsų 
vietinį chiropraktų ir rašykite dei 
nemokamos literatūros apie MS 
bei kitas problematlnes ligas. 
Dept. L-106, Denver 20 Oolorado
SPEARS CHIROPRACTIC 

HOSPITAL

T Ii auk You Chicago! - Especially You Wonderful 
LITHUANIANS For Buying So Many BUICKS From Us.

Vąn_Male Sold More BUICKS In JUNEThanAny Chicago Dealer
• FOR THIS WE OFFER A GREAT JULY BONUS SALE •

•c FRANK KTSSFT atvan malė buick co.See ritaniv mjdel 7|ST & WKTERM mMUE

Kultūrinė kronika
• Jonas Petrėnas, tremtinys 

kunigas, perėmė redaguoti Am. 
Liet. R. Kat. Kunigų Vienybės 
žurnalą “Lux Christi”. Naujas 
2(24) jo sureguotas numeris — 
įvairus ir įdomus. Dr. Pr. Gai
damavičius rašo apie žmogiško
sios pilnaties kelią, kuris nusi
tiesia per daiktinę — vitalinę, 
dvasinę ir religinę plotmę; kun. 
dr. Rėklaitis, MIC, pasakoja at
siminimus apie susitikimus su 
šv. tėvu — Pijumi X; kun dr. 
M. Ražaitis nagrinėja pragaro 
problemas; M. Krupavičius įdo
miai rašo apie nuodėmės nuovo
ką moderniajame pasaulyje: 
kun. dr. J. Gutauskas apibūdi
na vysk. Paltaroką kaip kate- 
chptą’- pedagogą; J. Petrėnas 
duoda prisiminimus apie Mairo

Siųskite dovanas ank 

sti Kalėdoms bei žie

mai! Tik patelefonuo 

kitę. ar . parašykite 

kuomet norėsit siųsti 

siuntinius.

nį. Toliau — pamokslai, knygų 
ir žurnalų apžvalga, plati lie
tuvių ir užsienio religinio gyve
nimo kronika. Žurnalas iliust
ruotas.

SKELBKITES “DRAUGE”

DAŽYMAS
DEKORAVIMAS

VI. VAITEKŪNAS
Dažome Ir (iokoruojame 

{vairiomis dažymo-ilekoravi 
mo technikomis’ bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, SALEą 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
iš vidaus ir iš oro.

Ekspertas vidaus dekora
tyviam įrengimui — interior 
decorator. —- Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų li
kt. Turime visus draudimus. 
7144 S. SACRAMENTO AV.

Tel. PRospect 8-2215

SIUNTINIAI Į

LIETUVĄ

ir R U S I J Ą
Visi muitai iš anksto apmokami 

' Pristatymas garantuotas.

Siunčiame NAUJUS ir VARTOTUS RŪBUS 
Medžiagas, Vaistus, Maistą ir t. t. 

Patikimas — Greitas — Tiesioginis pristatymas

TŪKSTANČIAI PATENKINTŲ KLIJENTŲ 
VISOSE J. A. VALSTYBĖSE.

Reikalaukite mūsų naujo katalogo

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.

220 S. State Street, suite I2C9 
Chicago 4, Illinois
Tel.: WAbash 2-9354 Mes turime tiesiogi

nę sutartį su Intuo 
rist Maskvoje nuo 
1947 metų.

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.
Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau
sioji ir saugiausioji įstaiga.

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD FEDERAL — 
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.

STANDARD FEDERAL visiems teisingai patarnauja, o karo ir de
presijos laikais taupytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą.

STANDARD FEDERAL turtas viršija 51 milijonus dolerių
Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 

ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

Pinigai, įdėti prieš 11-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, JR., Vice-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.
Trečiadieniais visai neatidaroma. .

Standard Federal Savings
t $ i

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
(Archer Avė. at Sacramento) 

PHONE: Vlrginia 7-114 I
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XI Liet enciklooediios tomaę ma Alytaus aPskrityje. Atrodo, garsus dirigentas Kusevickis dija Lietuvoje. Bent keli egzem jos viešpatavimo laikais: pavy- 
kad nebuvo reikalo kartoti Kepl padarytas Kuzevickiu. Tačiau Dlioriai vra Dasieke Lietuva an- ko tik tiek kurt r^daktorin iž.

PROF. STEPONAS KOLUPAILA, Nontre Dame

Išėjo naujas tomas, dr. J. 
Puzino redaguotas, nuo Karinės 
bazės ligi Kjustendil, Bulgarijos 
Kurorto. Tomo pradžia pavesta 
kariniems reikalams. Visi straip 
sniai apie karines institucijas ir 
spaudą pavydėtinai tiksliai do
kumentuoti. Tokio tikslumo tik
rai pasigendame kitose srityse, 
kur dažnai tenka pasiremti vien 
atmintimi. Verta dėmesio viena 
įdomi smulkmena: Lietuvoje bu
vo leidžiamas slaptas Karinin
kų Metraštis, Kuris net nebuvo 
minimas bibliografijoje: leista 
110 egz., kiekvienas buvo nume
ruotas. Šis “slaptas” leidinys 
pateko į užsienio bibliotekas, 
yra ir Kongreso bibliotekoje. 
Daug man teko matyti tokių 
slaptų ir visai slaptų leidinių, 
visada buvau dėl jų skeptikas...

Tomas atrodo daugiau lietu
viškas, nes raidė K reta kitose 
kalbose. Išsamiai atvaizduotas 
Kaunas (40 psl.), iš kitų Lietu
vos vietovių Kavarskas, Kazlų 
Rūda, Kėdainiai, Kelmė, Kerna
vė, Kęstaičiai, Kybartai. Iš ki
tų šalių pateko Kazanė, Kauka-

L. Enciklopedija nuosekliai 
laikosi metrinės sistemos ir

čių okupacijos* Kemptenas“ tu- "J a d art *ni ų trumpinimų 
rėjo organizuotą bendruomenę ® raiPsnyF apie tulžies gamy- 
dar 1944 metais. Gruodžio 24 d. P8^ tvirtinama, kad 
buvo surengtos bendros Kūčios, (žmoSaus organizme?) tulžies 
kurios plačiai nuskambėjo. PaSarn'nama 500- —1000 cc per 
Kemptene buvo susirinkęs gar- vak Sutrumpinimuose ženk- 
sus Čiurlionio ansamblis, ku- cc nora, amerikiečiai taip žy- 
riam dalyvaujant buvo sureng- m' kūb. centimetrus (cm1). Ar 
tas iškilmingas Nepriklausomy- nebūtų suprantamiau parašyti, 
bės minėjimas 1945 m. vasario tulžies pagaminama nuo 
18, lietuviškos pamaldos buvo PU8ės ligi 1 litro per parą, jei 
laikomos Seelenkapellėje, veikė aa teisingai supratau tą neįpra- 
ir lietuvių komitetas. Nepami- santrumpą?
nėta nė paminklinė lenta, palik Korektūra
ta tremtinių - lietuvių šv. Lau- Korektūra pagerėjo, nors ji 

garsl dar nėra tobula. Nekalbėsiu 
apie tokį neleistiną neapsižiūrė-

kad nebuvo reikalo kartoti Kep į padarytas Kuzevickiu. Tačiau 
lerio dėsnių psl. 376. tos smulkios klaidos negadina

deja, pradėta tik nuo amerikie-

ryno bažnyčioje, kuri yra 
savo meno turtais.

Patikslinimai
Redaktorius gerai atliko sa

vo darbą, tik keli mažmožiai

jimą, kaip pusi. 360, kur vieno 
straipsnio dalis pateko į antrą, 
ir tai redakcijos “atitaisyta”. 
Lietuvoje tokiu atveju lankas

paliko jo nepastebėti. Karolis ir būdavo spausdinamas iš naujo, 
prancūziškai vadinasi Charles,' Yra nežymių klaidų, kur viena
o Charlemagne tetai komas Ka
roliui Didžiajam. Kauno tiltai 
—Vytauto ir Vileišio — pava

dinti gelžbetonio, kai jie abu

raidė ar net ženklas keičia saki
nio prasmę. Pvz. psl. 105, Gaus- 
so lygiakampyje, turi būti ly- 
giampėje (projekcijoje); psl.

knygos.
Labai pagerėjo iliustracijos: 

puikūs Kauno vaizdai, Neris 
Kernave, psl. 391. Tomas — la
bai įdomus, kiekvienas skaity
tojas ras daug naujų, nežinotų 
ir negirdėtų dalykų.

Enciklopedija — didelis 
laimėjimas

Pradėjusi antrą dešimtį, mūsų 
Enciklopedija jau parodė savo 
tikrą veidą: dabar ji prilygo bu 
vusiai kauniškei. Bendradarbių 
sąrašas nemažėja, nors nemažai 
senesnių iškrito ir redaktoriai 
turi daug vargo su kaikuriais. 
Pagrindinis branduolys yra pa
jėgus, jis ir kelia sunkiausią na 
štą. Silpnokas technikinis per-, 
sonalas, tačiau leidėjas turi 
skaitytis su savo išgalėmis. 
Amerikiečiai negali nusistebėti 
mūsų enciklopedija: ji pralen
kia daugelį kitų tautų išleistų 
enciklopedijų, leistų namie, ne 
emigracijoje.

Ypatingai įdomu mums, kokį 
įspūdį padaro mūsų enciklope-

plioriai yra pasiekę Lietuvą ap- ko tik tiek, kad redaktorių iš
linkimais keliais. Teko girdėti, vežė į Sibirą, o nepajėgė net tos 
kad Mokslo akademijos biblio- Sovietinės išsiversti. O Sovieti- 
teka tiesiog kreipėsi į leidyklą, nė, melagingiausia pasaulio is- 
užsakydama visus tomus. Mūsų tori joje, suklupo su 40 tomu: 
realus darbas padarys Lietuvo- jau išėjo 41-46 tomai, o nėra 40- 
je didesnį ir teigiamą įspūdį, jo, kuris buvo pavestas Stali- 
negu visos apmokamos propa- no dievinimui; po “nustalinimo” 
gandos. Kiek bolševikai gyrėsi nebėra kas rašyti ir užpildyti 
prieš keletą metų, kad L. enci- visą tomą; be to, redaktoriai 
klopedija bus leidžiama daug ge dar negali susiorientuoti, iš kur 
resnė, negu feodalų ir buržuazi- pučia vėjas. . .

P E R K R * U S T A U
BALDUS 

Vietoje ir iš toliau
K. E I D U K 0 N I S

2313 W. 91 st St., Chieago, III. 
Tel. PReseott 8-2781

buvo geležiniai: studentai-tech- 534, žemupys Kurše, Latvijoje, 
nikai turėjo tokį anekdotą —j atspausdinta žemupys Kuršė,
jei geležinis tiltas ant betoninių

zas, Keltai, Kijevas, Kinija. Iš taurų vadinasi gelžbetoninis, 
žymių lietuvių daug vietos pa- kaip vadinasi geležinis tiltas su 
skirta karaliams Kazimierams I mediniu grindiniu ? gelžmedi-

kas yra netiesa. Keukuk, psl. 
424, turi būti Keokuk. Psl. 134 Į

l/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ
,1

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

l’recin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. sav.
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

C R A N E SAVINGS s'£"
2556 WEST 47tb STREET LAfayette 8-1088

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pletkiewici, gekr. ir advokato*
Miikttiiu aukšliu dividendu*. Kcli'lsmt (Vjklus. Parduodame ir perkam 

valstybei* bonus. Taupytajam* patarnavimai Bemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien Apdrausta iki >10,000

Darbo valandos: pirmad. Ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro 
antr.lr penk. 9 Iki 5; treč. uždaryta, o Sešt. nuo 9 iki vidurdieni-

MOVI NG
A. BENIU Lito atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
ė tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

ir ypač šv. Kazimierui, toliau 
Kasakauskams, Kašarauskiui, 
Katkui, Kemešiui, Kiršai, Ke- 
liuočiui, Kėkštui, Kašubai, Kiau 
lenui. Pagerbtos Kazimierįetės, 
šv. Kazimiero draugijos, kau
niškė ir vilniškė, nepamiršta ir 
karūna bei karūnavimas. Pagir
tina, kad žmonėms, kurie liko 
ir veikia Lietuvoje, neprideda
ma pigių propagandinių etike
čių, kaip dažnai daro politinė 
spauda. Tačiau straipsnis apie 
Katyną (tikriau Katynė, nes 
vietovardis yrą moteriškos gi
minės) galėjo griežčiau pa
smerkti tą Stalino niekšingą 
darbelį; nepaminėtos bolševikų 
pastangos suklastoti tyrimus: 
tai uždokumentavo D. Sovietų 
enciklopedija!

Mums labai įdomūs istorinio 
pobūdžio straipsniai, kaip Kar
šuva, prof. A. Salio: tik tam 
straipsniui būtinai reikalingas 
žemėlapėlis. Daug naujo mato
me dr. Z. Ivinskio straipsniuo
se: jis nusipelnęs laurų vaini
ko visų kitų bendradarbių tar
pe.

Kempteno lietuviai
Nepamirštos Amerikos lietu

vių kolonijos ir tremties sto
vyklos. Gerai atvaizduotas 
Kempteno lietuvių gyvenimas:

s .

nis Fotografai pakišo koją re
daktoriui: kaip Kemuvių kal
nas psl. 295 duotas vad. Gin- 
kaus piliakalnis Verknės slėny
je. Kernuvių kalno teliko 48 m 
augščio Nemuno šlaitais su pui
kiu reginiu į Nemuno vingį. Tas 
reginys parodytas II t. psl. 539, 
bet ir čia fotografai “išvertė” 
jį į kairę. Straipsnį apie Neinu- ► 
ną aprūpinsime teisingomis fo
tografijomis! Psl. 511 greta yra 
Kirdeikiai ir Kirdeikių ežeras 
(turi būti: ežerai). Papilės piliai 
kalnis yra tas pats, kaip Ginu- 
čių, o Almėjas turi būti Alma- 
jas, kaip antrajame straipsny
je. Straipsnyje apie Karteną 
yra sakinys: Antalonyse prie 
Alovės upelio yra kalva, žmonių 
vadinama švedų pylimu. Karte
nos apylinkėse Alovės ^upelio ne 
girdėta, tėra Alantas, žemėla
py nėra ir Antalančių kaimo, tė
ra Paalantis. Alovė man težino

PRIVATE MODERN^ 
NURSING HOME

Modern. privatūs namai sveikstan
tiems ligoniams senyviems, diabe
tikams, gydytojo pacijtantams, ir 
gulintiems ligoniams. Prieinamos 
kainos. Registruotos gail. seseles 
prižiūri 24 vai. Didelis gražus kie
mas ir porčius. Namų aplinka.
MARIE’S NURSING HOME

2346 S. Union Avė. Blue Island, III. 
I FUlton 8-2242

NUO U2SISENEJUSIŲ

SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 
IR ATVIRU ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, 
ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
n&gali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjuslos žalždoa 
niežėjimų Ir skaudėjimų senų atvl 
ru ir skaudžių žalždų uždėkite 
UEGULiO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimų Ilgos vadinamos P8ORIA- 
8IS Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.8 FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšlmų 
tarpplrščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlflstančlos suskllsios odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolė nuo tt- 
vlršlnlų odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., 11.66, Ir 68.60.
Pirkite vaistlnėseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee. Wisc.. Ga- 
ry. Ind. ir Detroit. Mi- 
chlgan arba rašyki
te I r atsiųskite Mo- 
oey order ,

f

--------

LEGULO, Department D., 
5618 W Eddy SU Chieago 84, IH

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA 

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-CONDFTIONER

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATTNG

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

T0wnhalI 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, eav.

mokai«e

PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BENDROVĖ

4038 Archer Avmm Tai. LA3-67i» 

AUGUSI SA L DŪKAS Rrsil d»<M

J?

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

tik

DIDELIS PASIRINKIMAS JVUKIAIiNI( BALDV 

PKMl A. KAI IMlMN, VELI.IK BEKTIJLIN, Bav.

ROOSEVELT FURNITURE Co
2310 W. Roosevell Road Teist. SEeley 3-47II

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:>0.

ifinkiir ilini. hranįia

JOHN PAKEL, SR., President

M
*

SPECIAl for July... Savings placed by the 15th of the Month 
will earn a full month’s Dividend.

3UIY 6, 13, 20, 27... 1957

CHICAGO SAVItZSS

Padėkite mums atšvęsti mūsų šešių mėnesių jubi- 
lėjų naujuose namuose. Nuo birželio 29 d. iki liepos 
27-tos d. Chieago Savings švenčia savo šešių mėnesių 
darbuotę gražiuose naujuose namuose, šešių mėnesių 
laikotarpyje pas mus buvo atidarytos 2,826 naujos 
sąskaitos, mūsų turtas padidėjo $2,313,936.92, ir 
dabar pasiekė naują rekordinę $22,344,636.58 sumą. 
Mes išdavėm virš 300 naujų (morgičių) paskolų na
mams pirkti arba naujiems statyti, viso daugiau kaip 
$4,500,000. Mūsų biznio apyvarta viršijo $18,000,000.

Jūsų taupmenos pas mus pilnai apsaugotos Fede 
ral Savings ir Loan Apdrauda. Nuo Chieago Savings 
inkorporavimo 1924 m., taupytojai nėra turėję nė 
vieno cento nuostolių. Per 33 metus kas pusmetį mūsų 
taupytojams buvo išmokėti augšti dividendai.

Be to, mūsų taupytojai gauna dar daug įvairių 
neapmokamų patarnavimų kaip šeimos sąskaitų ap
mokėjimą, čekių iškeitimą ir pan. šeštadieniais, !iepos 
6, 13, 20 ir 27 nuo 9:30 vai. ryto iki 1 v. p. p. ir 
ketvirtadienio vakarais, liepos 11, 18 ir 25 nuo 5:30 
iki 7 vai. vak. visi aplankusieji mūsų įstaigą bus pa
vaišinami kava ir riestainiais. Atsiveskite visą šeimą...
Bus visokių dovanų vaikams ir suaugusiems.

Mūsų darbo valandomis mes duodame veltui, vė 
sinamą (air conditioned) su garsiakalbiais susirinki
mams kambarį, kuriame telpa 100 asmenų. ReiMalui 
esant paskambinkite.
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Šeštadienis, 1957 liepos 27 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

KAS TIK TUKI GERĄ SKONĮ — VISK£ 

PERKA PAS LIEPONJ. 4

Lietuvių Prekybos Namai
5 METŲ JUBILĖJAUS 

PREKIŲ IŠPARDAVIMAS
Prekės be brokų, sugadinimų, naujausio stiliaus, geriausių A- 
merikos fabrikų, kainos be užsiprašymo, Išmokėjimai iki S-jų 
motoj. Pirkėjų sąskaitos neparduodamos finansų kompanijoms.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
llž $100.00 parduodamos sofos, įvairių spalvų, nakčiai

padaro miegama lova. Pas mus pirkaite tiktai už $ 59.00
Už $150.00 parduodama 3-jų dalių sofa, kėdė ir attoman 

naktį miegojimas 3-ims asmenims, šio mėnesio išpar
davime tiktai ..................................... ......................................$119.00

Už $200.00 parduodama Simons 57 metų stiliaus sofa ir 
fotelis, nakčiai dviejų asmenų lova, garantija 10 me
tų, pas mus dabar tik ....................................................... $149.00

Už $300.00 parduodama sofa ir dvi kėdės, kavos staliu
kas su formiea viršumi ir du lempų staliukai dova 
nal, pas mus tik ......... ......................................... ................ $229.00

Už $500.00 parduodami svėrių kambarin baldai, Karpen, 
Pullman, Simmons, Northome, Hovvard, ir kitų fabri
kų, garantuota 20 metų, pas mus tik ....................... $380.00

MIEGAMOJO KAMBARIO BALDAI
Po $60.00 parduodamos komodos, riešuto ar ąžuolo medžio

pas mus ................................................................................. $ 39.00
Po $100.00 parduodami dresseriai su šlifuoto stikle veid
rodžiu, pas mus ...................................... ...................................... $69.00
Po $200.00 parduodami miegamieji, dresseris su sidabruo

tu veidrodžiu, Bookase lova, dvi puikios lempos, pas 
mus išparduodama po ...........................................................$149.00

Po $400.00 siūlomi išpardavimui Brazilijos ar Filipinų 
raudonmedžio .miegamieji su viena ar dviem atskirom 
lovom pas mus .................... ........................ ....................... $329.00

Po $900.00 parduodami švediško ar Daniško stiliaus mie
gamieji su dviem ar viena lova, ąžuolo, vyšnios, kle
vo ar Filipinų raudonmedžio, dar niekur nematyto 
stiliaus pas mus .................................................................... $499.00

VALGOMOJO KAMBARIO BALDAI
Už $150.00 parduodami 5 daliu baldai, ąžuolo, riešuto su

formiea nedegamu viršumi pas mus šiuo metu tiktai $ 99.00
Už $250.00 parduodami 8 dalių valgomieji — naujo sti

liaus tik . /................................................................................. $199.00
Už $500 parduodami 9 dalių valgomieji, su šlifuoto stik

lo stumdomom durim, pas mus šiame išpadavime tik $399.00
Už $700.00 parduodami Daniško stiliaus valgomieji, riešu

to, ar šviesaus mahagoni, su puikiu formiea baru pas 
mus tiktai.................................................................................$550.00

Šis valgomasis susideda i 17 dalių.

VIRTUVĖS BALDAI
Už $69.00 parduodami stalai su formjea viršum, su ketu

riem kėdėm, įvairių spalvų pas mus tiktai .................. $ 39.00
Už $100.00 parduodami 6 dalių virtuvėm baldai, įvairių

spalvų, pas .mus tiktai ...................................................... $ 59.00
Už $140.00 siūlomi, Formiea stalai su puikiom kėdėm tik $ 99.00

RAŠOMIEJI STALAI IR KNYGŲ SPINTOS
Už $50.00 siūlomi rašomieji stalai moksleiviams, ąžuolo ar 

raudonmedžio, dovanai duodama — rašalinė, spaustu
kas, plunksnakotis, stalui padėklas, popieriui pjauti 
peilis — pas mus tiktai .................................................... $29.00

Už $75.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar mahago
ni spalvos su formiea viršumi pas mus birželio m. tik $ 49.00

Už $40.00 parduodamos knygom spintos su stumdomom
stiklo durimis, ąžuolo ar mahagoni spalvos šį mėnesį $ 29.00

Už $100.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar maha
goni, pas mus tiktai .......................................................... $ 69.00

Už $200.00 parduodami Europietiško stiliaus, su šlifuotu
stiklu, pas mus tiktai ...................................................... $149.00

Už 120.00 parduodamos knygom spintos su šlifuoto stik
lo durimis, lentynų augštig reguliuojamas, riešuto ar 
šviesaus mahagoni medžio pas mus tiktai ............... $ 70.00

MATRACAI, LOVOS
..Vatiniai matracai visų dydžių parduodami tiktai.......... $ 12.50
Už $30.00 parduodami spyruokliniai matraeai, įvairių sp. $ 19.50 
Už $50.00 parduodami Simons matraeai 15 metų garantija $ 39.00 
Metalinės lovos visų dydžių ir špalvų tik per išpardavimą $ 9.50

KILIMAI
Po $15.00 parduodami rankų darbo import. kilimai 30x54” $ 5.00 
Po $69.00 parduodami vilnos ir rayon įvairių spal. kilimai $ 49.00 
Po $100.00 parduodami A. Smith, Maggee, Bigelow vilnos

kilimai pas mus tiktai ..................................................... $69.00
Kilimai nuo sienos iki sienos geriausių fabrikų vilna 100%

sq. yard’as .......................................................................... $6-10.00

ŠALDYTUVAI IR PEČIAI
Už $200.00 parduodami 8 cub. pėdų šaldytuvai Admiral,

Westinhouse, pas mus tiktai............................................. $150.00
Už $300.00 parduodami 10 cub pėdų šaldytuvai 8 asmenų

šeimai, pas mus tiktai ...................................................... $249.00
Už $130.00 siūlomi porcelano viršum pečiai, pas mus sį m. $ 99.00 
Už $200.00 siūlomi virimui pečiai, su stiklo durim, neduš-

tamo porcelano, pas mus tiktai .................................... $149.00

TELEVIZIJOS IR RADIJO
Balti radijo aparatai virtuvėms ar miegamajam tiktai $ 15.00 
T V ArC, Zenith, Admiral. Dumont, General Electris, sta

lo modeliai .............................................................................. $ 99.00
TV anr grindų pastatomi visų fabrikų šviesus ar tamsus

medis ’57 metų modeliai šį mėnesi už .. .. $$199.00

FURNITURE CENTER, INC.
3224 SO. HALSTED STREET

Lietuviu Prekybos Namai vedėjas--Justas Lieponis
DEL. — VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA
Pirm., Ketvirtai! .......................................9—9:30
Kitom Dienom 9--6.00

Sekmadieniais liepos ir rugpjūčio mėnesiais uždaryta.

A. a. prof. dr. Bern. Kodatis
Lietuvos astronomas

1
Geodezininkas S. DIRMANTAS, Chicago, III.

Lietuviškoje Chicagoje š. m. 
liepos 5 d. paplito liūdna žinia 
apie mirtį dr. prof. Bernardo 
Kodačio. Lietuvos gyvenime ir 
moksle tai buvo žymi ir įdomi 
asmenybė. Kaikuriais atžvilgiais 
tai net buvo mūsų tautos savo
tiška teigiama retenybė.

Studijos

B. Kodačio protėviai, kilę iš 
Didž. Lietuvos, apie 1810 me
tus atsidūrė prie pat Berlyno ir, 
kaip įprasta, laikui bėgant su
vokietėjo. Bernardo tėvai, Au- 
gust ir Mary Kochele, sukūrė 
šeimą, kurioj beveik neliko nie
ko lietuviško. 1879.VII.18 gimęs 
sūnus turėjo dar tik kiek lietu
viško kraujo ir. kiek sužalotą, 
tarmišką lietuvišką pavardę. 
Potsdame gimęs ir augęs Ber
nardas įbuvo auginamas, kaip 
įprasta vokiečių miesčionių šei
mose. Lankė vokiečių gimnazi
ją, mokytojų seminariją. Tai bu
vo laikai dar neseniai susikūru
sios kaizerinės Vokietijos pilno 
žydėjimo. Reicho sostinė Berly
nas ir kaizerių buveinė Potsda
mas puošėsi rūmais, pergalių 
paminklais, muzėjais, teatrais...

Tuo laiku Potsdame išaugo 
ir po Grinvidžio ir Pulkovo nau
jausias, pasaulyje išgarsėjęs 
astronomijos, geodezijos ir geo
fizikos institutas. Turbūt juo su 
sižavėjęs jaunas Bernardas, įsto 
jęs į Berlyno universiteto Mate
matikos fakultetą, pasirinko ast 
ronomijos specialybę. Kultūrin
gos šeimos jaunuolis domėjosi 
ir kitais mokslais bei problemo
mis: studijavo ir filosofijos fa
kultete. Kurį laiką dėstė gimna- j 
zijoje matematiką. Vienok lie- 

i tuvybė šeimoje nebuvo visiškai 
užgesusi. Nors ir nemokėdami 
kalbos, buvo susipratę lietuviai, 
sielojosi tautos reikalais. Doku-' 
mentuose sąmoningai visada bu,

! vo žymima lietuvių tautybė, 
pavardė nebuvo nei sutrumpin
ta, nei pakeista.

Atgyja lietuviškas kraujas

I
Kartą kuria tai proga vienas 

jo vyresniųjų giminių jam pa-i 
reiškė, kad yra kilęs iš jau da
bar mirštančios tautos, vis dar 
gyvenančios pačiam reicho toli
miausiam rytiniam pakrašty, 
krašte, kurio vardas LITAUEN. 
Net jam parodė tos vos gyvos 
tautos kalbos gramatiką, kurio
je jiedu nei žodžio negalėjo su
prasti. Ši staigi netikėta naujie
na giliai sudomino net sukrėtė 
rimto vyro intelektą, supurtė jo 
lietuviško kraujo likučius. Pra
dėjo domėtis lietuvių tautos pra 
eitimi, kultūra, ėmė mokintis 
kalbos. Nuvykęs į Prūsų Lietu
vą jieškojo ten giminių, susi
pažino su lietuvininkais, patyri 
apie atgimimo sąjūdį ir apie vo
kiečių darytas ir daromas skriau 
das. Aplankė ir Didžiąją Lietu
vą. Čia vedė lietuvaitę, Viktori
ją Gruzdytę, ir sukūrė lietuviš
ką kultūringą šeimą. 1911 me
tais Potsdame jiems gimė sū
nus Kęstutis. Bernardo motina

i iir tėvo broliai, ypač Otonas, 
buvo labai tolerantiški ir net

prielankūs lietuviams. Kodačių 
namai tapo lietuvybės centru 
tuometiniame Berlyne. Čia glau 
dėsi atvažiavę Lietuvos veikė
jai, studentai ir tų laikų trem
tiniai, pvz. P. Višinskis.

mokino

STASYS
2146 So. Hoyne Avė.

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JŪSŲ BALDUS!

FABIJONAS
Telef. Vlrginia 7-7097

se pusėse, nes abidvi, Vilniaus ir pe ugdyti. Be grynai akademi- stybių mokslininkai, daugiausia 
Karaliaučiaus karo apygardos nio darbo jam teko tarptauti- geodezininkai, sumanė taikiu 
pirmomis mobilizacijos dienomis nės sutarties rėmuose atlikti būdu bendromis pastangomis 
gausiai buvo papildytos vieti- Lietuvoje augšto tikslumo ast- moksliškai ištirti šį, iki šiol Ai
niais atsarginiam. Ypač daug ronominių stebėjimų programą, suomet nedraugingai išskirsty- 
musiskių buvo 28-je Kauno ir Mat, 4924 metais Helsinky apie tą Žemės rutulio rajoną. Bend- 
27-je Vilniaus divizijose. Jie ir Baltijos jūrą susispietusių vai- (Nukelta į 6 psl )
guldė galvas pirmųjų karo die- 1
nų “pavyzdingose” manevrinio
pobūdžio kautynėse ties Eitkū
nais, Stalupėnais, Gumbine, Dar 
kiemiu ir kiek vėliau, t. v. Mo
zūrų ežerų ir Augustavo miškų 
garsiose žudynėse.

Kalėjime dėl lietuvybės

Vokiečiam okupavus Lietuvą, 
velionis, kaip išmokslintas ir lie
tuvių kalbą mokąs karys, kari
nės vokiečių valdžios buvo pri
skirtas prie lietuviams brukamo ( 
vienintelio mūsų kalba leidžiamo; 
laikraščio DABARTIS redakci-! 
jos. Laikraštis, savaime aišku,! 
turėjo varyti naujo okupanto 
kaizerinę politiką. Gi Bernardas' 
jau buvo gilus ir karštas lietuvis 1 
ir net slaptai bendradarbiavo 
su mūsų atgimimo veikėjais. 
Konfliktas buvo neišvengiamas. 
Kaip karys, karo metu bene tė
vynės išdavimu apkaltintas, Ber 
nardas Kodatis atsidūrė Tilžės 
kalėjime. Ir būtų sulaukęs liūd
no likimo, jei karas būtų užsitę
sęs ilgiau. Klaipėdos lietuviams 
:kai ir mūsiškiai per prancūzus 
'ii išvadavo.

Darbas Lietuvoje

1918 metų pabaigoje Bernar-
artilerijos karininkai. Jis Kara- jas talkininkavo mūsų tarybi- 
liaučiaus tvirtovėje prie sunkio- rungams. jau vien dėl prancūzų 
sios haubicos, aš Rytprūsiuose, jr vokiečių kalbų mokėjįmo 
Rennenkampfo armijoje prie ru- buvo tada diMŽ pa9pirtis mfl.j 
sų lengvosios lauko patrankos., gų veikėjams. Vėliau jį mato- 
Tačiau likimo nebuvo lemta nei1 me, kaip pedagogą, .mokyklų 
jam, nei man žūti šiose skerdy- inspektoriaus pareigose. Uni-j
nėse. Nors šiaip dešimtys tūks- i versitetą įsteigus, jis buvo pa-.

'' '*tančių lietuvių gavo galą abiejo- kviest as astronomiją mūsų tar-

PRČF. DR. B. KODATIS
Tvirtovėje prie haubicos

Užėjo I Pasaul. karas. Tragiš
ku mūsų tautos likimu velionis 
ir šių žodžių rašytojas kurį lai
ką tapome vienas kitą pasiry
žusiais nužudyti priešais. Abu

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

if tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

J. G. TELEVISION CO. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

1958 m. TV, radio, patefonai. Nešiojamas, vežiojamas, stacionarinis —

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS

2512 W. 47th St. TeL FRontier 6-1998
Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. Ir ketv. Iki 9 vai. Sekm. uždaryta

PADĖKIME ARTIMIESIEMS LIETUVOJE 
IR SIBIRE

Siunčiame pigiausiomis kainomis maistą, angliškas medžiagas, 
Išnaudokite paskutinią progą leidžiančią dideliais kiekiais pa-

DRMESIO1 DfiMESIO!!!
Išnaudokite paskutinią proga leidžiančią dideliais kiekiais iš pa
siųsti vienos rūšies maistą, medžiagas ir kitą iš užsienio valsty
bių. Nuo 1 rugsėjo bus sumažintas vienos rūšies daiktams kon
tingentas: mes užsakymus priimsime senuoju potvarkiu tik iki 
15 rugpjūčio. Reikalaukite katalogų.

PATRIA GIFT PARCEL CO.
3741 West 26th St, Chicago 23, 111. USA Tel. CRawford 7-2126 
3305 S. Halsted St. (Alfonsas Kavaliauslkas). Tel.: LA 3-2021.

6908 Superior Avė., Cieveland 3, Ohio (Bronius Gražulis). 
Darbo vai., išskiriant šventadienius, 9—6 vai.

(Dėl darbo jėgos stokos buvusieji skyriai ant 6250 So Western ir 
ir 4125 S. Richmond nuo 1 rugp. bus uždaryti. Jei kas norėtų juose 
savystoviai tvarkytis, prašome asmeniškai kreiptis į centrą.)

V ''''M ' ' ' * ' ' ''

-• Bood business to

< ■ • r

•fAsų panaikintos — “canoellMl" ėc- 
kis yra sumokėjimo (rodymas. Pa
lengvina (ūsu knygų vedima. Su
taupo laiką, keliones, taip imt ir 
pinigus. Išluldos yra menkos.

. v ' ? " ■ ’ !«.>e Iėj“:

L
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Yra Lengva BENDRAUTI SU DROVERS

ihroiprsBanks
47th Street & Ashland Avenue YArds 7-7000

s NUO 1883 M.

JEI TIK BALDŲ REIK,

PAS RUDAITĮ
TIESIAI EIK.

žemiausios kainos Chicagoje. Išsimokėjlmui iki 3 m.
Air conditioner, Emerson, .Admiral, Hot Point,

$149.00Westinghouse ir kiti tik .............................................
8 cub. pėdų šaldytuvai, Frigidaire, Admiral, Westing-

house, Norge ...................................................................
Virimui gesintai porcelano pečiai ...................................
Skalbimo mašinos geriausių firmų .................................
Automatiškcfc skalbimo mašinos.........................................
Gesiniai ar elektriniai džiovintuvai .... ...........................$14100

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Sofos dienai, nakčiai lovos parduodamos po $69.00

pas mane tik ................... .............................................. $ 39.00
5 dalių svečių kambario baldai (sofa, kėdė, otoman,

2 pagalvėlės) kitur parduodama po 150.00 dclerių
pas mane tik ................... .. .... .............. $ 99.00

2 dal. Nylon setai išpardavimuose siūlomos po $289.00
pas mane tik ...................... ..................................................... $229.00

MIEGAMO KAMBARIO BALDAI
Metalinės lovos visų dydžių tik ........... ............................. $ 9.95
Medinės, ąžuolo lovos ...............  .................................... .. $ 29.50
Vatiniai matracai ............. ..................................... ............... $ 12.50
Spyruokliniai matracai parduodami po $39.95 dabar tik J 26 50
2 dalių ąžuolo miegamo kambario baldai reguliariai

parduodami po $199.50 dabar tik ........ ............. $ 99.00
4 dalių miegamo kambario baldai vertės $400.00 tik $249*00
3 dalių miegamo kambario baldai visur parduodami po

$199.00, pas mane tik .................................................. $149 00

KILIMAI
9x12 kilimai parduodami pc $59.00 dabar tik ........... $ 39.00
9x12 kilimai vertės $99.00, pas mane tik .................. $ 69 00

RADIJO IR TELEVIZIJOS
17 inchų televizijos $149.00 vertės tik ... . .................... $ 99.00
21 inchų televizijos $189.00 vertės ................................ $149 00
24 inchų televizijos $209.00 vartės tik ........................ $199 00

Atsilankę rasite daugybę kitų prekių, kurias pirksite že- 
miausiomi kainom Chicagoje.

Perkant baldus, nežiūrint kurioj ChicagcH daly gyvena
te, Jums apsimokės aplankyti mane, palyginti kainas ir pirk
ti pigiau, negu bet kur kitur.

MAJOR FURNITURE,
3207 So. Halsted Street

$159.00 
$ 89.00 
$ 89.00 
$189.00

INC.

Telefonas — CAIumef 5-3207
Vedėjas E. RUDAITIS 

Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.
pirm. ir ketv 9—9:30 vai.

Liepos ir rugpjiūčio men. krautuvė sekmadieniais bus uždaryta.

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė.,__________Chicago 36, III.

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YArds 7-0145

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., Chicago 32, III.

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St.,_____________ Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50. 01.. tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S Halsted St., Chicago 8, III.

W M

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS ANb LOAN ASS N
407 J Archer Avė., j vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS. Sekretorių*

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai 
fleštad. 9 vai. ryto Iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. Iki 8 v.v.
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BERN. KODATIS
(Atkelta iš 5 psl.I Į

ru planu, vienodais metodais, 1 
kur reikia net tais pačiais, ben 
dromis lėšomis, įgytais bran- 
g.ais instrumentais, augščiau- 
siu tikslumu, darniai, vieningo
je vadovybėje pirmą kartą šios į 
Europos dalies istorijoje turė
jo būti įvykdytas augštos ver
tės mokslinis darbas.

Dešimties valstybių vyriausy
bės pritarė ir tapo sudaryta 
Pabaltijo Geodezinė konvenci
ja; panašiai, kaip kad šįmet lie
pos mėn. kad prasidėjo Geofizi
niai ar Geodeziniai metai, tik 
mažesniu .mastu, bet ilgesniam 
laikui. Darbams sėkmingai ei
nant ir jau gerokai įpusėjus, 
jais susidomėjo net pasaulinė 
geofizikų organizacija. Daugu
ma darbų turėjo būti atlikta 
skirtu laiku atitinkamų valsty
bių žemėje ir priemonėmis. Gar
bė ir prestižas reikalavo, kad 
ir savo mokslinėmis jėgomis. 
Negalėjo tik ką atgimusi Lietu
va neįsijungti į tą taikos ir 
mokslo grandine ar žiedą aplink 
mūsų kalba pavadintą jūrą. Iš- 
sibraukti iš kultūrinių tautų ra
to būtų tarptautinė gėda ir pa
žeminimas. Taip sau leido pasi
elgti tik “mokslininko” Stalino: 
vadovaujama Sovietija. Ir ta 
vėliau apsižiūrėjo ir kuriam lai
kui buvo įsijungusi. Net viena 
konferencijų buvo įvykusi Mas
kvoje. Bet ap ie 1937-1938 me
tus, prasidėjus tenai didiesiems 
valymams, buvusių draugų ko
munistų kūrėjų, herojų, didvy
rių, maršalų ir generolų bei pul
kininkų žudymams, pabūgusi 
kultūrinio bendradarbiavimo, — 
atsimetė. Bet tas darbo nesuk- 
liudė, nes gi rusai tikrumoje tik 
nuo carų Jono Žiauriojo ir Pet
ro I-jo laikų buvo užgrobę vien 
tik nuošalų jūros kampelį. Leng 
vai apsieita be jų.
Kodatis atlieka didelį uždavinį

Dalis apsiimtų vykdyti darbų 
buvo astronominio pobūdžio.

CLEVELANDO “JAUNOSIOS BIRUTES” UTINIŲ ŠOKIŲ JAUNIMO GRUPELES DALIS

Helsinkyje apyskaitiniuose pra
nešimuose. Trumpai pasakius, 
tai buvo tikslus, astronominiu 
būdu nustatymas Lietuvos vie- 

! tos Žemės planetoje. To darbo 
esminė dalis buvo ir astronomi
niais keliais nustatymas geog
rafinio ant Žemės rutulio ats
tumo tarp Potsdamo ir Kauno 
observatorijų. Tai yra, atsitik
tinai, to kelio, kurį nužengė sa-

vilniškės observatorijos. Sun
kiai pergyventi politiniai įvy
kiai ir komunistų sukeltas kraš
te teroras ir siaubas kiek pa
veikė jo psichiką. Naujas rus- 
kių artėjimas ir jo observatori
jos Linksmakalnyje išsprogdi
nimas dar labiau jį sukrėtė.

Velionis buvo kietų principų 
žmogus. Sprendimą darydavo 
giliai klausimą išstudijavęs.

vo žemiškoje kelionėje tų darbų į Kaip astronomas ir studijavęs
vykdytojas, B. Kodatis.

Mokslininkų konferencijose
Visai nesigiriant, mūsų dar

bai buvo atlikti nieku būdu ne
blogiau, kaip visų kitų dalyvių, 
o kaikuriais atvejais, net pavyz
dingai. Darbo eigoje mokslinin
kai kas pora metų rinkosi ben
driems reikalams aptarti. Ir B. 
Kodačiui tokiose konferencijo
se teko su savo darbais dalv- 
vauti Helsinkyje, Stockholme, 
Rygoje, Berlyne, Danzige, net 
Maskvoje. Į darbų pabaigą, iš
silyginus mūsų diplomatiniams 
santykiams su lenkais, viena to
kių Pabaltijo Geodezinių kon
ferencijų buvo atlaikyta 1938 
metais Kaune. Tai buvo vienin
telė mokslinė konferencija pa
našaus tarpvalstybinio masto 
įvykusi Nepriklausomoje Lie
tuvoje. Čia tarptautiniame mok 
slininkų forume dalyvaujant

filosofiją, domėjosi visatos klau 
simais. Jau po karo, gyvenda
mas Lietuvoje ir dirbdamas uni 
versitete, apgynė Berlyne diser
taciją, berc»ds apie kosminius 
ūkus. Pokalbiuose neretai įterp
davo citatas iš Kanto veikalų. 
Apsisprendęs būti lietuviu ir dir 
bo Lietuvai be jokių asmeninių 
išskaičiavimų ir kukliai. Buvo i 
vienas iš pirmųjų šaulių sąjun-, 
gos steigėjų. Kaip artilerinin- 
kas ir kilęs iš Mažosios Lietu
vos savanoriškai išvyko vaduo
ti Klaipėdą. Bolševikams okupa ' 
vus kraštą ir paaiškėjus jų tiks 
lams ir teroro metodams, B. 
Kodatis, kaip Vokietijoje gi
męs, daugiau negu kiti turėjo 
pagrindo ir galimybės patogiai 
su visa šeima repatrijuoti į 
Reichą, bet, paaiškėjus, kad tu
rės išsižadėti Lietuvos piliety
bės, tokia sąlyga nesutiko gel

bėtis. Visą gyvenimą domėjosi j 
žmogaus pagrindiniais klausi
mais: Kam gyvename? Kur 
nueiname? Jo šeimoje laikas 
nuo laiko turėjo kilti konfesi
jos klausimai ir jis pats visada 
jieškojo Augščiausiojo. Tikėki- 
ke, kad, pagaliau, bus radęs.

Jo kūnas palaidotas Kazimic- 
rinėse 1957 m. liepos 8 dieną. 
Atsisveikinimo žodį nuo Lietu
vių Profesorių draugijos Ame
rikoje tarė prof. S. Dirmantas 
ir nuo Šaulių sąjungos advoka
tas R. Skipitis.

FLORIDA — FLORIDA
Atvažiavę j Floridą sustokite, 

Neptūno Viloje, pas p. šeštokus. 
Jie jums patars kur geriausia 
jums apsistoti arba apsigyventi. 
666 — 76th Avė., St. Petersburg 
Beach, Fia. Tel. 21-8204.

Per karą žuvo 7 mil. 
vokiečių

Vakarų Vokietijos statistikos 
biuras neseniai paskelbė, kad 
per II Pasaulinį karą žuvo 7,- 
3(10,000 Vokietijos žmonių. Šie 
gyvybių nuostoliai apima žuvu
sius karius, užmuštus lėktuvų 
atakose civilinius, nacių išžu
dytus žydus ir nuostolius dėl 
masinio išvietinimo.

Kiek kainuoja augštasis 
mokslas

JAV Švietimo įstaiga, apklau 
, susi 15,000 studentų, besimo
kančių 110 kolegijų, nustatė, 

i- kad per metus studentas mokės 
čiui už mokslą ir pragyvenimui į 

I bei kitoms su mokymusi susie- 
j tiems reikalams turi išleisti 
$1,500.
ooooooooo-ooooooooooooooooo 
Nauja mostis ir tabletės atnaujina 

vilti kenčiantiems nuo

ARTHRITIS-RHEUMATISM
ši nauja kombinacija, AMERPOL, 

skubiai palengvina sąnarių uždegi
mo sukeltą skausmą, paraudimą ir 
sumažina skaudančią raumenų suti
nimą, kurį sukelia arthrius ir rheu- 
matismas. Mostis: Skubiam paleng
vinimui reikia įtrinti ryte ir vakare. 
Tabletės: Ilgesniam palengvinimui
imti 2 tabletes 3 kart į dieną po 
valgio.

Mostis, 98c; Tabletės, ?3.5O pas 
jūsų vaistininką arba šiuose vaisti
nėse:

Sbimkus, 3301 S. Halsted
Dargia, 2452 Marąuette Blvd.
I’ullman's, 11254 S. Michigan
Kartūnas, 2458 W. 69th
Glidewell’s, 3557 W. 63rd
Biestek. 3uoo So. 52nd, Cicero
Si k y tas, 2635 W. 51st
Devvicki’s. 5558 S. Pulaski
Kopee, 5109 W. Fullerton
Kukus, 3201 S. Halsted
Arba rašykite tiesiog j 

AMHRPOL, 657 N. Ashland Avė.. 
Gliicago 22, UI.

OOOOOOOOOOOOOOOOO-OOOOOOOOC

Nuodai žuvyse

Dr. B. W. Halted susekė, kad 
vandenynuose kaskart labiau 
daugėja žuvų, kurios savyje tu
ri žmogui kenksmingų nuodų. 
Tokių nuodingų žuvų prof. Hal
sted atrado net 350 rūšių. Jūrų 
ruožas, kuriame randama nuo
dingų žuvų, siekia 45 laipsnius 
į šiaurę nuo Ekvatoriaus ir apie 
tiek pat laipsnių į pietus. Tos 
žuvys sudaro nemažą problemą 
japonams, filipiniečiams, kurie 
daug valgo žuvies. JAV-se dėl 
to nėra reikalo susirūpinti. Tų 
žuvų virimas ar konservavimas 
nuodu neprašalina.

Maisto radioaktyvumas
JAV-se pradėta platesniu ma 

stu tirti konservuoto (kenuoto) 
maisto radioaktyvumas. Iki šiol 
didesnių radioaktyvumo žymių 
nerasta.

Marse yra augalų
Chicagos universiteto astro

nomijos profesorius dr. G. P. 
Kuiper tvirtina, kad Marse yra 
primityvios formos augalų ir 
mes matome augalus, o ne ka
nalus, kaip iki šiol buvo mano
ma. .Paskutinis pavasaris Mar
se buvo taip sausas, jog moks
lininkai pastebėjo dulkių aud
ras Marso tyruose 3,000 mylių 
ilgio ir 250 mylių pločio. Taipgi 
Marso poliuje buvo pastebėta 
800 mylių pločio sniego pūga.

■AK ERAS

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

Gifts for Camera Fans — Au- 
torized Dealer of Kodak, Ansco, 
Leic-a, Bolex, Revere and Bell 
& Howell.

3314 W. 63rd Street 
PRospect 6-8998

.OOOOOOOOOOO'OOOO-OOOOOOOOOOO 
Pakeiskite senus mediniais rė-

' mais sietelius į MODERN. ALI7M1- 
' NlIM SIETELIUS. Nesurūdys nei "ne- 
i iškryps. Niekuomet nereikia dažyti, 
i Galima gauti pusės arba pilno lango 
: dydžio. Skambinti MAnsfield 6-0-486 
i nemokamiems apskaičiavimams.

F.CONOMY SASH & SCREEN 
722 N. Cicero Avė.

! OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-O-

FRONCZAK’S HARDWARE 
2606 VV. 47 St., VI 7-3138

Pilnas pasirinkimas įvairių 
spalvų ELLI0TTS PAINTS. 
Elektriniai ir kanalizacijos reik
menys bei motoriniai įrankiai. 
Atvykite ir įsitikinkite.

Mokslinio pajėgumo atžvilgiu,T . x , .. 6 pasaulines geofizikų unijos pir-Lietuvos padėtis buvo pati sun- . . , . . .
, . kt , x • • mininkui, gener. Perner ir at-
kiausia. Nekalbant jau apie se- . - Londono ir Prancū-i Krautuvėje “MARGINIAI”, ad-
nąsias valstybes, kaip Švedija, .. . !resu: 2511 W. 69th St., Chicago
Daniia Vokietija kurios iš se.: Z1JO3, Lietuvos astronomas, geo- 29 Illinois, galima gauti gražiausi 

J ’ .. i dezininkai ir geofizininkai gar-1 liaudies meno išdirbiniai, knygos,
no turėjo mokslo akademijas, ......... . ° .j j Kinrro, išlaikė egzaminus. Tai

TERRY’S PI.IMB1NG HEATING
• Skubus patarnavimas visiems 

Apšildymo ir kanalizacijos patai
symas.
• Nemokamas planavimas ir apskai
čiavimas. "
• Joks darbas nei per didelis nei 
per mažas.

• Darbas garantuotas kainos, ku
rias jūs išsigalite mokėti.
TAylor II-SIS.5. 1042 S. Halsted St.

IMMEDIATE

DELIVERY

FETROLEUM CARBON
Coal 3C Fuel Oil

VANDER WAGEN BROS. 
4552 W. 63rd SI.

POrtsmouth 7-8020

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaiti*, M.I.C.
Išleido

Rietuvių Katalikų Spaudos Draugija
640 puslapių; 3/a colio storumo

Kaina......................................... $3.00
Paauksuota................................ $3.50

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams Ir 
aboliucijai; maldos apaštalystės mal
dos; šv. Valandos maldos; 33 giesm.; 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir 1.1.

Maldaknygė "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio Ir geriau
sio popierio: tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

Ši maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus bu pinigais siųskite:
DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILL.

senus universitetus, specialias 
tiems reikalams įstaigas ir in
stitutus, observatorijas ir pa
kankamai augštai kvalifikuotų 
prityrusių pareigūnų. Žymi da
lis darbų pas juos jau buvo tin
kamu tikslumu atlikta iš seno. 
Mes stovėjome prieš didelę tam
sią tuštumą. Mūsų garbingasis 
Vilniaus universitetas rusų 
prieš šimtmetį uždarytas; jo 
įstaigos ir turtai išplėšti, išga
benti į naujai įsteigtus Mask
vos, Kievo ir kitus universite
tus. Mūsų mokslininkai išsklai
dyti. Vilniaus astronominė ob
servatorija išardyta; jos įran
kiai ir biblioteka nugabenti į 
Pulkovą. Kas buvo okupanto 
šioje srityje mūsų krašte per 
ilgus vergijos metus padaryta, 
tą jie laikė karine paslaptim, 
viešai rezultatų neskelbė, vis
ką buvo išsivežę ir net taikos 
sutartim neįsipareigojo mums 
atiduoti.

Pasaulinių inteligentų, profe
sionalų kaip ir neturėjome, nes 
čia pora dešimčių gydytojų, ke
li advokatai, keliolika inžinie
rių, agronomų, miškininkų bei 
vienas kitas veterinorius mums 
negalėjo padėti. Mūsų laimė, ge 
odezininkų turėjome net kelio
lika. Mat lietuviai instinktyviai 
stengėsi nenutolti nuo žemės. 
Bet reikėjo fizikų ir žvaigždžių 
žinovo, astronomo. Čia B. Ko- j 
datis buvo mums, kaip iš dan-1 
gaus nukritęs. Jis ėmėsi darbo 
ir, kitų padedamas, ištesėjo.

Ne čia vieta smulkiau apibū-1 
dinti jo darbus. Jie lietuviškai j 
aprašyti Krašto Apsaugos mi
nisterijos išleistame Karo. To
pografijos METRAŠTY, dvie
juose tomuose, o prancūzų ir 
vokiečių kalbomis atspausdinti 
įvairiuose tomuose Pabaltijo 
Geodezinės komisijos leistuose

bingai
nėra pasigyrimas: griežtųjų 
mokslų srityje darbų tinkamu
mas įvertinamas ne subjekty
viai, kaip meno parodoje, ne žo
džiais, bet mokslo nustatytais 
metodais, kriteriumais, skai
čiais, gautais pagal tam tikras 
matematines formules.

Bernardas Kodatis, 'atgimu
sios Lietuvos pirmasai astrono
mas, žymiai prisidėjo prie šito 
garbingo laimėjimo. Jis buvo 
papuoštas kukliu Gedimino or
dinu. Po bemaž ištiso šimtme
čio tamsos, jis Lietuvoje išnau- 
jo užžiebė, atgaivino žvaigždžių 
mokslo šviesą, tęsė ir vystė kas 
kukliai senajam Vilniuje buvo 
antroje pusėje XVIII šimtmečio 
pradėta Žebrio, Počebuto, Snia
deckio, Slavinskio, Virvyčiaus 
ir kitų. Jis garbingai įrašė savo 
pavardę į Lietuvos mokslų il
gametę istoriją. Jis paruošė sau 
ir įpėdinius; kurie galėtų tęsti 
jo darbus: Slavėną, Kaveckį, 
Masaitį ir kitus.

Okupacijose
Geopolitinei padėčiai pasikei

tus, kelioms valstybėms žlugus, 
iširo ir Pabaltijo Geodezinė kon 
vencija. Po bolševikais visi dar
bai sustojo. Po vokiečiais velio
niui dar teko kiek dirbti prie 
Lietuvos trianguliacijos, prie 
taip vadinamų “Laplace’o punk
tų”. Paskutinės jo pareigos bu
vo Vilniaus universitete, prie

žurnalai, taip pat galanterija. Te
lefonas — PRcspect 8-4585.

lilIHIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIlliii

Mes parduome medžiagas, 
kurios vertingos 

LIETUVOJE!
Kadangi dabar daug mui

to už senus rūbus kaip už 
naujus, mes patariame siųs
ti daugiausiai medžiagų lie
kanas, už kurias yra žemas 
muitas

Turime visokių medžia
gų liekanų: eilutėms, sukne 
lems, paltams, sijonams ir 
kit. apsirengimui.

Atnešę šį skelbimą iš "Drau 
go" ir pirkę ką nors pas mus 
gausite keturis jardus me
džiagos suknelei.

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

1263 Norifc Paulina Street
Chicago 22, III.

T ei ei. HUmboldt 6-3353
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Chicagos švariausia* ir motį r- 
niškiausias PihnJcu Daržas — 

BUČO D z R Ž A 8
WILLOW WEST 'HM AND

PfCNiC GROVE
83rd and Wlllow Springs Road.

Wlllow Springs, Illinois

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR Į KITAS 
EUROPOS ŠALIS

Mes esame vienintelė agentūra kuri gali siųsti 20 svarų 
netto svorio naujų ar vartotų daiktų. Mūsų firma Švedijoje duo
da pilną garantiją už kiekvieną siuntinį. Mes ifgi siunčiame vais
tus ir maistą.

10 svarų cukraus ir 10 svarų ryžių .............. $18.50
Del pilnesnių informacijų rąžykite arba telefonuokite

JO S CLEANERS
3834 W. 24th Street Tel. Uwndale 1-2542

, SKELBIAME

Liepos Mėn. Išpardavimą
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 
VYRU IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobiliu* 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 

jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:

AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANI 
AMERICAN BONDING COMPANY 
AMERICAN INDEMNITY COMPANY
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANI 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL ASSIJRANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
WESTERN CASUALTY & SURETY COMPANY

‘Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriters

O;MAIUEY and McKAY. Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CLntral 6-5206
VILNONft VVR.'KOSTIUMUI 
worsted (Sharskin) medžiaga, 
retrul. vertė $8.50 
specialiai už jardą trt Prt
tik .....................

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
3’4 vardo
MEDŽIAGA c 4^ r n
Specialiai tik ........vii

VYRIŠKIEMS PALTAMS tikros 
vilnos medžiaga, 
kaina $9.50, dabar rft
už .jardą tik..........0 i vU

MOTERIMS VILNONft PAL
TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 už jardą ir aukšč. 
specialiai už jardą 
tik .............................. $*|,00

MOŠŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFANDS TEXTILE 
COMPANY

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnroe 6-1210
NEMOKAMOS DOVANOS CE*l*u 4 OOflfi

EKVIENA PIRKINI Otele J O-OOUO
VERTINGOS 

Už Iii

Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 
9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

įaidėdami Juozo Spaičio alumtnlajus "Htorm 
Wtndows" langus. Juos turint, nereikės rūpintis 
kiekvieną pavasarį ir rudenį langą Išėmimu Ir 
sietelių sudėjimu. J. Spaičio aiuminijaus “Storm 
Wlndows" laikys tiek ilgai, klek jūsų namas sto
vės. Pašaukite mus dar šiandien ir mes pada
rysimo jums tuos nuostabius langus.

Pas mus taip pat galite įsigyti visų rūšių 
apdraudas (Insurance)

JUOZAS SPAITIS
.12511 So. Halsted St. Tel. Vletory 2-6472
Galite skambinti kasdien arba atvykti Į mūsų 
įstaigą nuo 9 vai. iki 6 vai. vak. Pirmad. Ir ket- 
vlrtad. nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta.

f

VAISTAI LIETUVON!
IR | KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI 

SKUBIAI IR RŪPESTINGAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS
RIMIFONAS

STREPTOMICINAS
PENICILINAS 

SERO MI CINAS

LARGACKILIS
SERPASILIS

VITAMINAS B12 
CYCLOSERINAS

yV

TAIP IR VISI KITOKĮ VAISTAI

BARRY’S APTEKA
1370 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO 22, ILL.

Telefonai BRunstvick 8-8419 ir 8-9494
Vaistų pristatymą Lietuvon Garantojame laike 7-10 dienų

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

Galima gauti rūgščių kopūstų ir kitų skanių 
lietuviškų valgių. Atidalytas per visą naktį. 

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 47th St., Tel. LA 3-9670

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRISMANTAS, sav.

1805 West 46th Street
Chicago 9, III. Telef. LAfayette 3-3085

Gamina: juostas, takelius, juosteles, pagalvėles, tautinius drabu
žius, įvairias užuolaidas ir kt. dalykus. Parduoda: gintaro ir medžio 
gaminius ir Alice Stephens ansamblio plokštelių albumus.

J

f, A SI (1N A S

1’a.sinaiidokitc “Draugo” Classificd skyriumi
6715

Chicago 36, Illinois

OOOOOOOOOOOOOOOOO 'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCKK

SIUVĖJAS
MOTERŲ BUBI

Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami Wmo 
kėjlmui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSHFIELD A Y ERŲ E

Tel. REpublic 7 - 6329

I
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Maži istoriniai nesusipratimai
DR. JONAS MATUKAS, New York

Barzdočius, škala, dvarelis
Barzdočiaus klaus’mas iškilo 

prieš šimtą metų. Tai buvo “Ko 
misijoje lenkiškoms ir žemaitiš
koms knygoms peržiūrėti”, ku
rią 1865 m. Vilniuje įsteigė ge
neralgubernatorius Kaufman- 
nas. Mat, buvo ruošiamasi Mu
ravjovo žodinį bei faktinį lietu
vių spaudos draudimą padaryti 
rašytiniu bei viešu aktu.

Komisijos narys Bazilius Ku- 
linas prikibo prie vysk. Valan
čius garsios'os “Žemaičių vys
kupystės”. Jis nurodė 2-jo to
mo 265-tą puslapį, kame štai kas 
yra: “Kruczauti iszmokie že
ma jtius židai: ka jpogi nier maž- j 
ne niewienos wagistas, pri kat-1 
ros barzdoczej nepriderietum”.

Rodos, kiekvienam sveiko pro 
to žmogui aišku, kaip ant delno, 
kas čia norėta ir, iš tikrųjų, pa
sakyta. Bet Zulinąs (jis buvo 
augštesniųjų mokyklų inspekto
rius) prie “barzdočiaus” padėjo 
klaustuką su šauktuku. Girdi, 
Valančius tą žodį sąmoningai pa 
naudojęs. Vadinasi, anot Lietu
vos augščiausios rusiškos švie
timo vadovybės nario, čia turi-; 
ma galvoje rusai. Mat, anuomet j 
visi rusai buvo apžėlę barzdo
mis. Paprastasis ruselis pusiau j 
rimtai, pusiau juokais sampro-: 
tavo, girdi, nutriušusi barzda 
slepianti bedieviškumą. Ot, prie 
ko priėjo švietimo atstovas, at
seit, vyras su universitetiniu 
išsilavinimu! Tuo tarpu Valan
čiaus sakinyje, gražiai ir teisin
gai sustatytame pagal grama
tikos taisykles, ruso, tegul ir 
barzdoto, nei su žiburiu nerasi.

“škala” pirmu pažvelgimu nė 
ra jau toks aiškus žodis. Bet 
prieš 50 metų. juo labiau prieš 
100, Lietuvos kaime tai reiškė 
“mokykla”. Mat, rusiškai ir len 
kiškai “škola” yra mūsų “mo
kykla” (iš tikrųjų, tas žodis ei
na iš graikų, lotynų kalbų, iš 
kur perimtas Europos visų tau
tų, neišskiriant nei anglų). Taip 
Nemuno ir Šešupės žmonės iš
tardavo “iškala”, mat, anas 
“šk” lietuviškam gomuriui ir iš
tarimui yra neįprastas.

Bet ne čia "šuo pakastas”. 
Mat, “škala” ar “iškala”, be tie
sioginės “mokymo įstaigos” pra 
smės, turėjo ir turi dar vieną, 
sakytume, tik lietuviams būdin
gą, atseit, “žydų maldos na
mai”. Rusai ir bene Europos vi
sos tautos, įskaitant ir anglus 
su amerikiečiais, šiuo atveju pa 
sako “sinagoga”. Tuo tarpu Lie
tuvos kaimuose ir miesteliuose 
kitaip negirdėjai, kaip “žydų 
škala” ar tiesiog “škala”. Gali
mas dalykas dėl to, kad anksty- 
besniais amžiais, ypač mažose 
bendruomenėse,. žydai toje pa
čioje patalpoje ir melsdavosi, ir 
savo vaikus mokydavo.

Daukantas žinojo, apie ką kai 
ba, kai rašė (brošiūroje apie 
medžių sėklų rinkimą ar apie 
girių kirtimą), girdi, bažnyčios 
ir škalos kaltos, kad Lietuvos 
girios sumažėjo. Anot jo, abe
jos nuolat degdavusios ir reikė
davę daugybės rąstų jų atsta-' 
tymu;. “S. Daukanto Rinktinių 
Raštu” leidėiai (komunistinėje 
Lietuvoje, 1955), kad ir Daukan 
tą labai augštindami, visdėltol 
šiuo atveju jo samprotavimą pa-1 
vadino naiviu. Bet iš visko ma-1 
tyti, kad jie "skalas” palaikė 
mokyklomis, o ne žydų maldos 
namais, kaip reikalaute reika
lauja Daukanto tekstas ir kon
tekstas.

Trečiasis nesusipratimas pa
sipynė Konst. Jablonskiui (gar
saus kalbininko sūnui). Tai pir
mos eilės Lietuvos istorikas, bū 
tent, dėl dviejų dalykų: jis yra 
vienas iš vos kelių mūsų istori
jos tyrinėtojų, kurie tobulai mo 
ka rusų kalbą ir, antra, yra ne
pamainomai kruopštus ir moks
liškas istorijos šaltinių leidėjas. 
Jablonskio “Istorijos archyvas, į 
I d.” (išleistas dar nepriklauso-, 
mybės laikais) ir “Lietuviški žo
džiai Lietuvos dokumentų kai- i 
boję” (1941) jokiu būdu nenu- 

, sileidžia vak. Europos panašiems 
’ mokslo veikalams.

Ir suminėtas nesusipratimas ! 
yra ne pačiame dokumentų teks | 

i te, bet autoriaus įdėtuose teks- Į 
to dalių įvardijimuose. Būtent,•

BALTIMORfiS ŠOKĖJŲ GRUPfi

įsteigta 1949 m.; šoko VVashingtone prezidento inauguracijos baliuje

bene poroje vietų autorius de
da antgalvį, kad čia tokio ir to
kio “dvarelio” inventorinis są
rašas. Tuo tarpu, išstudijavus 
visus inventorius, aišku, jog čia 
ne “dvarelis”, atseit, mažas dva 
ras, bet tik didelio dvaro dalis, 
kurią apie Nemuną žmonės va
dindavo “dvarčium'’ ar “polver- 
ku”. Čia nebūdavo dvaro visų 
elementų, o tik kaikurie. Šios 
dvaro įstaigos paskirtis buvo 
išlaikyti melžiamas karves ir vi
sa, kas tiesiogiai su tuo susiję. 
Taigi tokį “dvarčių” ar “folver- 
ką” geriau tiktų vadinti ne dva 
relių, kuris yra pilnas dvaras, 
tik •‘mažas, o pusdvariu ar prie- 
dvariu. Juk sulietuvintas vokiš
kas “Vorvverk”, iš tikrųjų, reiš
kia “priešakinę darbų įstaigą”.

Atomine baterija
Elgin National Watch bend

rovė ir Walter Kidde Branduo
linė laboratorija praneša kartu 
pagaminusios labai mažą ato
minę bateriją, kuri nuolat gali 
duoti 'elektros jėgą per 5 metus.

Miego tyrimai
Armijos Medicinos centras 

Washingtone, D. C. tyrė miego 
įtaką į žmogų. Penki jauni ka
riai išbuvo keturias paras be 
miego. Jie lošė kortomis, ping 
pongu, žiūrėjo televiziją, darė 
lėktuvų modelius ir vaikščiojo. 
Buvo jaučiama, kad miegas 
juos ima daugiausia į rytą. Po 
keturių nemiegotų parų jiems 
pradėjo rodytis halucinacijos: 
vieniems atrodė, kad skrybėlės 
žnaibo jų galvas, kitiems — 
kad sniegas krinta ant elektros 
lempų palubėje, vienas taria
mai girdėjo telefono skambėji
mą, kurio tikrumoje nebuvo.

Praėjus bandymo laikui vy
rai miegojo beveik tiek pat, kiek 
paprastai žmogus miega: 8 — 
10 valandų. Sekančiomis dieno- 

jmis jie dar norėjo prigulti die- 
5 nos metu, kol jie miegu atsiėmė 
pusę to laiko, kurį būtų miego- 

Į ję, jeigu jiems nebūtų reikėję 
dalyvauti tuose budėjimo ban
dymuose.

ADOMAS VAITKEVIČIUS
Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospect 6-7960

- ■;C I7C;E GIFTSIW ' ■■
DABAR GAUSITE | FOR JULY SAVERS

AUKŠTESNIUS 1
DIVIDENDUS!

24 GABALŲ - ŠAKUČIŲ - 
ŠAUKŠTŲ SERVIZAS 
Už $500.00 SANTAUPAS
Nemokamai, kai Jūs atidarote tau 
pymo sąskaitą padėdami $500.00 arba 

įdėdami tokią pat sumą į jau esa
mą sąskaitą. Šis servyzas, kaip 
tik tokis, kurio Jūs pageida
vote, kad galėtumėt juo nau 

dotis prie vandens ar
ba šiaip kur nors 

iškeliavus . . .

PLIAŽUI ANTKLODĖ 
UŽ $200.00 SANTAUPAS

Ši puiki antklodė ir dėžė yra 
dovana Jums kai sutaupote 
$200.00 įdedami j jau esamą 
taupymo sąskaitą ar atidaryda
mi naują. Tai praktiška dovana va
saros laikotarpiui, būnant prie 
vandens arba šiaip išvažiavime.

ATOSTOGŲ KLUBO TAUPYTOJOMS 
PASKUTINE PROGA
gauti vieną iš šių
praktiškų ir gražiai įpakuotų druskinės ir 
pipirinės komplektų nemokamai. Tik pra
dėkite Atostogų Klubo Taupymo su $1.00 
daugiau savaitėje ir mes Jums duosime 
šią praktišką dovaną.

ST. ANTHONY SAVINGS
; AND LOAN ASSOCIATION i,

1447 So. 49»h Court • Cicero 50 • TO 3-8131 x INSURED

Seniausia ugnis "virtuvėje'
Philadelphijos universiteto 

antropologas dr. C. S. Coon iš
kasė labai senus anglis Syrijo- 

1 je. Norėdamas ištirti, kaip se- 
I niai ten ugnis buvo kūrenta,
, pasiuntė tuos anglis į Naująją 
Zelandiją, kur Aucklande dr. 
G. J. Fergussan, panaudoda
mas savo naująjį tyrimų meto
dą, pagal radioaktyvumą nusta
tė, kad toje vietoje ugnis buvo 
kūrenta prieš 43,000 metų. 
Tie anglys buvo rasti urve, ir 
tai yra seniausia iki šiol rasta 
ugniavietė, kur primityvusis 
žmogus sau gaminosi maistą. 1

Atrasta nauja atominė i 
reakcija

Dvylika Kalifornijos univer
siteto mokslininkų praneša, kad 
rasta nauja atominė reakcijos 
rūšis, kuri nereikalauja nei ura 
nijaus, nei miliollo laipsnių kar 
ščio temperatūros. Tas naujas j 
reiškinys vadinamas — katali- Į 
zuotoji branduolinė reakcija. Šia 1 
me vyksme vieno sunkaus van- j 
denilio atomo branduolis jun
giasi su kito atomo protonu,

I sudarydamas helijų ir duoda- 
1 mas 5.4 milionus voltų elektros!1

Operacijų peilis ant piršto
New Yorko inžinierius A. R.

Į Baer išrado peilį, naudojamą1 
J širdies operacijoms, kuris yra 
t uždedamas ant rodomojo pirš- 
1 to. Chirurgas, nematydamas šir, 
i dies, gali pirštu ją užčiuopti ir 
i daryti reikiamą operaciją.

Fonografas su transistoriais
Vokiečiai išrado fonografą, 

kuris veikia su transistoriais ir 
jam užtenka tik 6 voltų bateri
jos. Jis turi 13 colių ilgumo, 11 
platumo ir 5 augštumo. Ji im
portuoja Audio-Master Corp 
New Yorke.

GUŽAUSKŲ
BEVLKLY IULLS UCLINYClA
Orriuuiuoa gftlėa 1AI vuHtuvių. uuuk- 
tų, laidotuvių ir kitų papuošiu*.

2448 Mest 63rd Streee 
Tel. l*Hoap«-ct M-OS3.1 ir PR H-USJ4.

SKAITYKITE “DRAUGA”

Jau laikas užeiti į .. .

MUTUAL
FEDERAL SAVINGS

ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Nermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 1935 M.

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CERMRK ROAD VIrginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

Siuntiniai Į LIETUVA per 3-4 savaites.
Siunčiame siuntinius Į LIETUVĄ bei kitus kraštus. mais

tą, avalinę, odą, teksilės medžiagas, muzikos instrumentus (akor
deonus), kirpėjam reikmenis ir kitus dialykus. Siunčiame pigiau
siom kainam ir pristaitome trumpu laiku.. Čia paduodame kai ku
rių kainas: kainos jau su muitu:

Vaistai *
Streptomycin 10 gr. $2.80;
Isoniazid (rimifon) 1000 tabl. $7.00;
PAS granulate lĄkg (500 gramų) $5.40;
Cortison 50 tabl. $9.50.
Prie vaistų galite prijungti ir kitus dalykus kaip maistą ir t.t., o 
persiuntimui ir licencijai pridėti dar $6.50.
Cukraus 22 svarai $6.45 plius $6.50 — Viso $12.95.
Taukai kiauliniai 22 sv. $17.10 plius $6.50 — Viso $23.60.

O R B I S
4414 South Rockwell St., Chieagd 32, III. YA 7-2445

298 Bathurst St. Toronto 2B Dnt., Canada, EM 4*2810 
Užsakymus galima siųsuti paštu prijungiant money order. Rašykite
lietuviškai.

I paminklų patalpas u atgal mea visuomet parūpiname 
tranaportadją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki t vai. popiet.

lANIKINRITF DABAR — Bt'S PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJEI 
JOKIO IMOK(JIM<i. RinMOKftfirrE KAPINIO DIENOJE.

UŪDlflO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

0848 Sau Wwtam Ava. Air Om4M«m4 h 
7-8800 — 7-8601 AatomobUiama i 
karte gyvena klteee atleete Aalyeet ga«

koplyčia ardiaa Jūsų aamų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

' Ambulansų patarna- K Mes turime koplyčias!
1 vimaa dieną ir nak- fi d v s o s e Chicagos irų
' tį. Reikale šaukti 

1 mua.

Roselando dalyse ir f 
tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS P. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1133-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLymplc 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0731

STEPONAS O LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublit 7-1213
2314 W. 23rd I’LACE VIrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME ’
1424 8. 50th Avė. OLympie 2-5245 ir TOwnhall 3-9637
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K. Kodatiene

Redeguoja ST. SEMENIENE, 3321 S. Halsted St.. Chicago 8, III., Tel. CLiffside 4-5665; VIrginia 7-0618

Lietuvių augštoji mokykla
Vienintelė Jungt. Ame r. Valstybėse

JUOZAS PRUNSKIS

vaikų žaidimais, pagrindinius 
dėsnius ir techniką įvairių sezo
ninių sportų.

Ši kolegija veikia motinos ge- 
neralės M. Teofilės globoje ir 
priežiūroje. Kolegijai vadovau
ja dekanė sesuo Anastazija, tu
rinti magistrės laipsnį, dėstan
ti pedagogiką, lotynų kalbą ir 
lietuvių kalbą. Lietuvių kalbos 
kursas plečiamas ir čia be augš- 
čiau minėtosios dėsto dar sesuo 
Kristina ir sesuo Perpetua. Se
suo Perpetua taipgi tvarko vie
nuolyno biblioteką, kur yra di
džiausias lituanistinis skyrius 
visose JAV-se ir geriausiai su
tvarkytas. Sesuo Perpetua yra

Ką gali pasiekti organizuotos 
lietuvaitės mums gyvu pavyz
džiu gali būti Šv. Kazimiero se
serys. Šiemet jos švenčia auk
sinį savo jubilėjų užtat turime 
plačiau jų darbus ir įstaigas pa
žinti.

Nedaug ka6 žinome, kad jos 
turi vienintelę lietuvių augštą- 
ją mokyklą JAV-se; Šv. Kazi
miero kolegiją. Tai jau univer
sitetinio augščio mokykla, įs
teigta siekiant paruošti lietu
vaites mokytojas mūsų parapi
nėms mokykloms. Ši kolegija 
formaliai buvo įsteigta 1953 
metais, nors faktinai ji jau vei
kė nuo 1948 metų, tada dau
giau žinoma kaip Šv. Kazimiero 
Mokytojų seminarija.

Ši kolegija veikia senuose rū
muose, Marąuette Parko kolo
nijoje, kur yra seselių kazimie- 
riečių motiniškasai namas ir 
naujokynas. Kolegija yra afili- 
juota su Katalikų universitetu 
Washingtone, D. C. Šalia paruo
šimo busimųjų mokytojų, ši ko 
legija dar turi tikslą suteikti
gilesnį dvasinį, intelektualinį1 
ir kultūrinį parubšimą naujai į 
vienuolyną įstojusioms mergai
tėms.

Mokslo metai čia padalinti 
dviemis semestrais, nemažiau 
kaip po 18 savaičių kiekvienas. 
Dėstymas vyksta pagal akade
minius reikalavimus, nustaty
tus Katalikų universiteto.

Dėstoma — tikyba, filosofi
ja, anglų kalba (kūrybos kur
sas), lietuvių, lotynų ir moder
niškosios kalbos, matematika, 
gamtamokslis, istorija, pedago
gika. Kursas išeinamas pagrin
dinai. Pvz. rūpestingai dėstoma 
biologija, pedagogikos duodami 
ne tik bendrieji principai, bet ir 
dėstymo metodika ir praktika, 
neapleista net nei sveikatos pe
dagogika; einama anglų litera
tūros istorija, liturginė lotynų 
kalba.

Lietuvių kalbos kurse pagrin 
dinai mokoma ne tik skaitymo 
ir kalbėjimo, bet ir lietuvių li
teratūros, istorijos ir dėstomas 
lietuvių tautos kultūrinis gyve
nimas bei jo reiškimasis. Busi
mosios mokytojos lietuviškai 
turi kurti rašinius apie lietuvių 
papročius, Lietuvos istoriją ir 
kultūrą. Matematikoje išeina
mas kolegijos algebros ir trigo 
nometrijos kursas. Muzikoje ne 
tik supažindinama su pagrindi
niais šios šakos dalykais, bet 
dar gilinamasi į gregorianinį ir 
liturginį giedojimą. Filosofijos 
kurse einama logika, metafizi
ka, bendroji psichologija, etika. 
Religijos kurse gilinamasi į Kri 
staus gyvenimą ir studijuojama 
apologetika. Fizinio auklėjimo 
kursas be kitų dalykų apima 
liaudies šokius, susipažinimą su

SESUO M. EUCHARISTA

Šv. Kazimiero seserų mokyklų 
inspektore

studijas ėjusi Lietuvos univer
sitete ir lietuviškiems kultūri
niams reikalams parodo daug 
atsidavimo. Kolegijos kapelio
nas bei religijos kurso dėstyto
jas yra kun. Ant. Zakarauskas.

Šalia to pagrindinio kurso 
Šv. Kazimiero kolegijoje, busi
mosios mokytojos dar papildo 
savo lituanistinį švietimą spe
cialiuose lituanistikos kultsuo- j 
se, kuriuos organizuoja Lietuvai 
čių Seselių institutas. Tokie kur 
sai su kviestiniais lektoriais iš 
tarpo atvykusių tremtinių spe
cialistų šiemet įvyks Chicagoj.

Šv. Kazimiero seserys siekia 
mokslo. Gavusios savo kolegi
joje gerą pradžią, gilina studi
jas toliau. Iš jų dabar jau 30 
yra baigusių gailestingųjų se
serų mokyklas, net 230 turi ba- 
kalaureato laipsnius (pedago
gikos, gamtamokslio, kalbų, li
teratūros, meno, muzikos ir 
kt.); jau net 32 yra gavusios 
magistrės laipsnį ir dar apie 
šimtas yra bebaigiančių univer 
sitetus, arti mokslo laipsnio.

Šv. Kazimiero seserys gilina 
studijas Lojolos, De Paul uni
versitetuose, Rosary kolegijoje, 
Amerikos konservatorijoje, Chi- 
cagos Meno institute, Šv. Ksa
vero kolegijoje. Be šių Chica- 
goje esančių augštųjų mokyklų,

Iš moterų veiklos
★ Elena slekįenė, buv. Bir

žų gimnazijos mokytoja, buvo 
Sadutės šokio atradėja ir kūrė
ja. Jos vadovaujami biržiečių 
šokėjai šauniai su Sadute pir
mą kartą pasirodė Lietuvos 
gimnazijų tautinių šokių varžy
bose Ukmergėje 1939 metų pa
vasarį. Po šio gražaus minėto
se varžybose laimėjimo, Biržų 
šokėjos buvo pakviestos repre
zentuoti Lięįuvos tautinių šo
kių meną net Europos krepšinio 
pirmenybių atidaryme Kaune. 
Po savo triumfališkų pasirody- 
itaų, Sadutė — ta mūsų tauti
nių šokių žavi karalaitė, deja, 
kažkur buvo dingusi ir tik no 
18 metų pasakiško miego ji vėl 
prisikėlė, kaip karalaitei dera— 
didingoje ir masinėje šių metų 
Amerikos ir Kanados lietuvių 
tautinių šokių šventėje, kad vėl 
visų širdis savo grožiu žavėtų 
ir pavergtų!

Plačiau apie Sadutę rašoma 
“Draugo” 157 nr., kur S. Jur- 
kynienė savo straipsnyje “Bir
žų Sadutę prisiminus” nušvie
čia šio šokio atkūrimo istoriją.

★ Dr. Milda Budrienė perei
tą savaitę grįžo su šeima iš 
atostogų ir kartu su savo vyru 
dr. Stasiu vėl priiminėja pacien
tus savo kabinete. Dr. M. Bud
rienė atostogų metu, kurios 
truko trejetą savaičių, lankė 
kursus Colorado universitete, 
specializuodamasi savo srityje. 
Ji yra gal vienintelė lietuvių gy 
dytojų tarpe alergijos specialis
tė. Tuo tarpu jos šeima ilsėjosi 
gražiame Estes Parke, Col. Kar 
tu su šeima ji lankėsi ir Colo
rado Springs, Col.

★ Danutė Lipčiūtė - Augienė, 

mūsų energinga bendradarbė ir 
visuomenės veikėja, visai va
sarai pasitraukė iš Chicagos ir 
kartu su vaikučiais vasaroja 
savo ūkyje prie Benton Harbor, 
Mjch. Teh jie renka avietes, sa
vo pačių užaugintas, ir džiau
giasi natūraliu gamtos grožiu.

★ Aldona Šimaitienė, Chica
gos Augšt. Lituanistikos moky
klos mokytoja. “Moterų Gyve
nimo” ir “Moters” nuolatinė 
bendradarbė, pavasaravusi Be- 
verly Shores, Ind., porą savai
čių su savo trejetą vaikučių, 
visai vasarai išvyko į Michigan 
valstybę, į Danutės ir Pauliaus 
Augių ūkį.

DEKORAVIMAS
Atėjus vasarai, namų savi

ninkai, ypač moterys, stengiasi 
naujai išstasyti savo namų išo
rę ir vidų. Jei nieko daugiau ne
gali, bent išdažo, iššvanna. Vie
na specialistė dekoratorė atėjo 
mūsų skyriui į pagalbą su savo 
naudingais patarimais skaity
tojoms.

Viena skaitytoja klausia: 
“Norėčiau perdirbti mūsų mie
gamąjį kambarį, kad vyrautų 
trys mėlynos spalvos. Malonė
kite patarti, kaip pavartoti tas 

i spalvas sienose, kilime, langų 
| užuolaidose bei lovų apklotuo
se?”

Ats. Pavartokite tamsiausią 
mėlyną spalvą savo naujam ki
limui ir šviesiausiai melsvą spal 
vą sienoms, o lubos kad būtų 
dar šviesesnės. Gražu yra de
rinti langų užuolaidas su sieno
mis, visai tos pačios spalvos 
(drapes). Vidutinė mėlyna spal
va — jūsų tretysis atspalvis, 
tiktų lovų užtiesalams.

Audronė Vidmantienė

Ko reikia laimingoms 
vedyboms?

Reinhold R. Bietz, Los Ange- 
i les vedybų patarėjas, kalbėda- 
i mas, ko trūksta laimingoms ve- 
1 dyboms, pasakė:

“Daugelis namų židinių buvo 
1 sugriauta į gabalėlius vien tik 
dėl kietų uolų savymeilės, pyk
čio bei neapykantos. Norint bū
ti laimingiems, partnerystė turi 
turėti du partnerius, kurie yra 
linksmi beveik visą laiką”.

kaikurios jų lanko Marywood 
kolegiją (Scranton, Pa.), Wes- 
tern Reserve universitetą (Cle- 
veland, Ohio), Katalikų univer
sitetą (Washington, D. C.), 
Marąuette universitetą ' (Mil- 
waukee, Wisc.), Vellanova ko
legiją (Philadelphia, Pa.), St. 
Louis universitetą, Creighton 
universitetą (Omaha, Nebr.), 
Alvemo kolegiją (Milwaukee, 
Wisc.).

ROMAI KUR YRA ŠV. KAZIMIERO SESERŲ KOLEGIJA CHICAGOJE

IRENA • MORAITE-PETRUTIENfi
Rockfordo, III. šokių mokytoja
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Hollywoodo žala
Dr. William Hulm, Dubuque 

(Iowa) teologas, smarkiai pa
sipiktinęs dabartine visuomene, 
susirinkusiems jaunuoliams-ėms 
kalbėjo:

“Kol kino aktorės popularu- 
mas bus matuojamas pagal jos 
biusto išmatavimus ir visuome
nė nereaguos, tylėdama, nede
juokime dėl jaunuolių nusikal
timų padaugėjimo”.

Net vyrams nusibodo . . .
Hollywoodo madų kūrėja 

Edith Head, laimėjusi daug 
kartų Akademijos premijas už 
savo kūrinius, mano, kad mote
rų pasinešimas kuo labiau nu
sidengti prieina liepto galą. 
Spaudoje ji pareiškė:

“Hollywoodas jau perdaug 
ilgai rodo moteriškas neprideng 
tas krūtines. Net ir vyrams jau 
tai nusibodo”.

Paklusnumas ar pamišimas?

T. Henderson, 63 metų senu
mo Nashville (Tenn.) jaunoji, 
apie savo 21 metų amžiaus vy
ro nutarimą važiuoti į Miami, 
Floridą, jų medaus mėnesiui, 
taip atsihepė:

“Vyras valdo, o moteris pri
valo daryti, ką jis sako".

KASMET
Kasmet atverčiame vis naują lapą —
Mūsų gyvenimo — troškimų ateities.
Jų nieks negali iš širdies išplėšti,
Nei užslopinti švenčiausios mūs tautos vilties

Mes klaidžiojam, lyg miške pasimetę ... 
Didžiųjų miestų, triukšmo sūkury.

'Lyg tos avelės, skerdžiaus kur netekę ...
Ar išbaidytos bitės avily.

Ir vis, dar vis nenorim pasiryžti 
Apsigyvent pastoviai ir ramiai.
Nes nieks negali tėviškės atstoti, —
Perdaug jau artimi savieji jos vargai.

Ir taip keliautojai plataus pasaulio,
Skriaudų skelbėjai kenčiančios šalies —
Kada užbaigsime mes tą kelionę savo, 
Pagalbos ranka, kas rytoj išties? ...

Kasmet atverčiame vis naują lapą —
Mūsų gyvenimo troškimų ateities.
Jų nieks negali iš širdies išplėšti,
Nei užslopinti švenčiausios mūs tautos vilties

šarvais, stojo kariuomenės prie 
šakyje ir išvedė kareivius į mū
šį. Kautynėse ji žuvo, bet savo 
kraštą apgynė nuo priešų.

Prie žymiausių senovės kar
žygių reikia priskirti ir didžią
ją kunigaikštienę Oną, Vytauto 
Didžiojo žmoną. Ji buvo beau- 
kojanti savo gyvybę, kad išgel
bėtų Vytautą Didįjį iš lenkų ka
lėjimo. Ji tą drąsiai įvykdė; 
pati kunigaikštienė Ona išsigel 
bėjo iš lenkų nelaisvės ir pabė
go.

MOTERS VAIDMUO KOVOJ 
DEL LIETUVOS

JONAS MIŠKINIS, Amsterdam, N. J. Į

Senoji praeitis byloja, 
moteris seniausiais laikais 
kūrė šeimos židinį ir pirmoji su
darė šeimos ūkį. Be to, ji davė 
pradžią namų pramonei, žem
dirbystei, gyvulininkystei, pauk
štininkystei ir kitoms ūkio ša
koms. <

Iš atskirų šeimų ir smulkių 
šeimos ūkių ilgainiui susidarė 
stambios šeimos arba giminės 
su stambiais genčių ūkiais, o šie 
gimtmečiais sudarė kiltis ir pa
galiau valstybes. Tokiu būdu 
galima sakyti, kad moterys yra 
padėjusios tautoms ir valsty
bėms pagrindą.
Padėjo išugdyti lietuvių tautą

Lietuvos moterys taip pat tu
rėjo duoti pradžią mūsų tautai 
ir išugdyti iki valstybės. O iš- 
ugdžiusios lietuvių tautą, ją sau 
gojo ir gynė visais laikais. Jos

jog muose. Jos visais amžiais padė- 
su- jo vyrams ginti mūsų tautos 

laisvę ir veikė visur, kur tik mo
terims buvo prieinama. Jos pir
miausia padėjo kelti lietuvių eko 
nominę būklę. Be to, įvairiais 
darbais dėjosi prie krašto ūkio 
pakėlimo ir stiprino tautos ūkį. 
Kai vyrai išeidavo karan, jos 
lauko ir kituose darbuose pava
duodavo vyrus ir dirbdavo visus 
darbus. Simonas Daukantas apie 
senovės moteris taip sako:

— Moterys, nors grakščios, 
dailios ir garbingos audėjos bu
vo, vienok vyrams išėjus į karą, 
arė, šieną pjovė ir visus darbus 
dirbo.

Moterys greta su vyrais savu 
tautiškumu rungtyniavo su kai
myninėmis tautomis — su len
kais, rusais ir vokiečiais. Ir juos 
nugalėjo. Kai daugelis mūsų dva
rų, kai mūsų miestai, kunigaikš-

nuolat rūpinosi, kad lietuvių čių rūmai pasidavė kitatau-
tauta būtų originali, savaran
kiška ir nepriklausoma.

Jei tik pažvelgsime į mūsų 
tautos lietuvišką savitumą, pa
matysime, kad tą savitumą dau
giau išlaikė lietuvės moterys. 
Juk pirmiausia moterys savo vai 
kus mokė lietuviškai kalbėti; ne 
šiodamos ant rankų, į juos kal
bėjo tik lietuviškai. M-oterys 
saugojo lietuviškus papročius— 
tradicijas ir kitus senolių pali
kimus ir perdavinėjo juos kar
toms. O kai vyrai per dienas 
medžiojo miškuose, kai jie apsi
šarvavę kariavo su priešais, kai 
jie raiti pasiekdavo kryžiuočių 
sostinę, Juodąsias jūras, Mask
vą ir kitas tolimas žemes, mo
terys visą laiką, būdamos na
muose, atlikinėjo visus namų ir 
ūkio darbus, augino vaikus, auk 
Įėjo juos ir galiausiai mokė bū
ti gerais lietuviais. Vadinasi, 
jos pirmos įdiegė tiems augan
tiems lietuviukams - daigeliams 
mūsų tautos kilnius ir dorus

čiams, nutautėjo ir tapo jų tau
tiškais vergais — mūsų garbin
gasis kaimas nepasidavė. Tau
rūs kaimiečiai kelioliką šimtų 
metų atkakliai grūmėsi su prie
šų peršamaisiais tautiškumais 
ir tą svetimą tautiškumą atrė
mė savuoju; jie liko švariais 
lietuviais.

Kilus ginklų karams, nebejo
ti nai moterys padėjo vyrams ir 
čia. Jos rengė vyrus į karą, ga
mino jiems drabužius ir maistą, 
padėjo balnoti žirgus ir išlydė- 
damos linkėjo jiems grįžti tik 
su pergale. Jos visapusiškai rė
mė krašto gyvenimą, kad tik 
apsaugotų savąją šalį, o, išti
kus reikalui, moterys net padė
jo vyrams ginklu grumtis su 
priešais. Prisimintinos, pavyz
džiui, Pilėnų kautynės, kur gre 
ta vyrų kovėsi ir moterys.

Karžygė Gražina ir 
kunigaikštienė Ona

Vytauto Didžiojo laikais mo
ters dalyvavimą tėvynės gyni-

nuostatus ir įkvėpė savo krašto me ryškiai atvaizduoja karžy-
meilę.

Moterys kūrė meną
Jei imsime mūsų tautos se

nąjį meną, tai jį išugdė ir iš
saugojo daugiausia moterys. 
Lietuvės audėjos, nusižiūrėju
sios į tulpes, dobilą, ąžuolą, eg
lę, saulutę, žvaigždutes, jų pa
veikslus, savaip kombinuotus, 
išdėstė žiurstuose, drobėse, juo 

1 stose ir kituose audiniuose. Kad 
ir nemokytos audėjos, bet vis- 
tiek tuose raštuose parodė di
delį galvotumą ir matematinius 
gabumus.

Mūsų lietuvės moterys iki 
šių laikų išlaikė tautinius dra
bužius, kuriuos .mes ir dabar 
branginame ir jais kitataučius 
stebiname. Taigi j tautinį meną 

, senovės moterys yra Jdėiusios 
i didžią duoklę ir mums paliku- 
■ sios vertingiausius kultūrinius 
lobus.

Padėjo ginti laisvę

Lietuvos moterys ne tik au
gino vaikus, dirbo ir ruošėsi na-

gės Gražinos tipas. Kai Graži
nos vyras, karvedys Liutava- 
ras, jau buvo sutaręs su vokie
čiais atiduoti jiems valdomąjį 
kraštą, Gražina stojo gelbėti 
savo žemę. Ji persirengė savo 
vyro drabužiais, apsišarvavo jo

IRENA SMIELIAUSKIENĖ 
Moksleivių Tautinio ansamblio 

šokių mokytoja

LIUCIJA KALVAITYTĖ 
Jaunimo ratelio Chicagoje

šokių mokytoja

Vėliausia iš Paryžiaus
Paryžiuje gimusi mada — 

odiniai apsiaustai, švarkai bei 
suknelės, persimetė ir į Ameri
ką. Dabar Paryžiuje buvo su
kurta net . . . odinė vestuvinė 
suknelė. Aštuoniolika odelių bei 
250 darbo valandų buvo sudėta 
skaitomai pasaulyje gražiausiai 
vestuvinei suknelei šiame sezo
ne. Ji buvo sukurta ponios 
Rams Paryžiuje. Toji suknelė 
yra siaurom rankovėm, baltos 
odos, aptemptu liemeniu bei 
siauru sijonu, ant kurio uždėta 
plačiausias sijonas iš baltos 
odos mezginių.

Paskutinioji “medžiaga” yra 
padaryta supjaustant natūra
laus didumo lelijas iš odos, ku
rios tada apklijuojamos ant bal 
tos tinklinės medžiagos. Maža 
bolero, išsiuvinėta tom pačiom 
odinėm gėlėm ir neišvengiama... 
baltų odos lelijų puokštė užbai
gia šį naują savotišką $400 ver
tės jaunosios rūbą. Jaunosios 
motina ponia Rams vartoja tam 
šiai pilką odą siaurai suknelei 
(blizgančios odos) ir švelnios, 
minkštos odos skrybėlaitę tos 
pat spalvos.

Mėgiamausi mergaičių 
užsiėmimai

Senovėje aristokratės mergai 
tės turėdavo būtinai mokėti 
skambinti pianinu, dainuoti, 
piešti bei siuvinėti. Vėliau tų 
mergaičių mėgiamiausiu užsiė
mimu virto piešimas bei.... de
koravimas. Dabar gi... knygn- 
šimas sparčiai išstumia pieši
mą bei dekoravimą, virsdamas 
labiausiai madoje esančiu sočia 
liniu užsiėmimu Paryžiaus de- 
butančių. Visų tokių mergaičių 
priešakyje yra Prancūzijos prin 
cesė Izabelė, 24 metų amžiaus, 
mėlynakė duktė prancūzų pre
tendento į sostą, dabar lankan
ti garsiąją profesionalų knygų 
rišimo mokyklą, vedamą pane

lės Hinstin, Paryžiuje.

Gyvenimo drama
Kiek daug slepiasi už taip daž

nai girdimo bei skaitomo posa
kio: “Abu — motina ir kūdikis 
jaučiasi gerai”, parodys sekan
tis atsitikimas.

Šiomis dienomis moteris Neį
lįs Atkins iš Chipley, Floridos, 
buvo paguldyta gimdyvės kam
barin Washingtono apskrities li
goninėje, kai ją ištiko širdies 
priepuolis.

Po to, kai ji buvo paskelbta 
mirusia, gydytojai operavo ir iš
gelbėjo kūdikį. Tada dr. Walter 
Shehee padarė įpjovą ir pradėjo 
masažuoti motinos širdį. Po ke
lių minučių širdis vėl pradėjo 
plakti ir ji atsigavo.

Gydytojas pranešė vyrui, kad 
abu — motina ir kūdikis jau
čiasi puikiausiai.

Viešpatie, išmokyki mane 
taip gyventi, kad aš kapo taip 
pat nebijočiau, kaip lovos.

—Th. Ken


