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MUSŲ KALBA Redaguoja 
Pranas Skardžius 

N E  T U O  K E L I U  

' M. Gudelis Naujienų 267 nr. las turime Anglija, bet iš Angli-
pageidauja, kad aš pasisakyčiau 
esminiais kalbos klausimais. Ne-
sileisdamas j tuščią ginčą, čia 
tik tiek trumpai pastebėsiu: 

1. Esminiais bendrinės kalbos 
kultūros klausimais aš jau daug 
kur esu pasisakęs, pvz. apie 10 
metų ėjusioj "Gimtojoj, Kalboj", 
akademiniame žurnale "Archi-
vum Philologicum", "Lietuvių 
kalbos žodžių daryboj" (ypač 
naujadarų reikalu), tame pačia
me "Lietuvių kalbos vadove" ir 
kt. Toliau pasisakysiu "Gimt. 
Kalboj", jei pavyks ją leisti, ku
riame nors rimtesniame kultūros 
žurnale, Lietuvių Kalbos Centre, 
kuris organizuojamas prie Lie
tuvių Kalbos Draugijos, ir kt. 

2. M. Gudelis prisipažįsta ilgą 
laiką nebuvęs nepriklausomoj 
Lietuvoj ir todėl kaip reikiant 
nesusipažinęs su mūsų bendrinės 
kalbos kultūros eiga. Tatai aiš
kiai patvirtina ir jo klaidžioji
mai. Pvz. pirmame savo straips
nyje jis sako, kad aš, rašydamas 
mechanikas, archeologija ir kt., 
grįžtąs j "Aušros" laikus. Tai 
visiška netiesa: aušrininkai, kaip 
tik priešingai, rašė mekanikas, 
arkeologija, pilija, pilosopija ir 
net gudiškai kvizika (panašiai 
kaip sen. liet. kalboj kvartūna 
iš gudų chvortuna, o ši lot len
kų fortūna). Bet dabar jau nuo 
seniau šiuo "Aušros" keliu ne
beiname — rašome mechanikas, 
filosofija, fizika ir kt. Kitas M. 
Gudelio kalbinio nesusiorienta-
vimo pavyzdys yra jo sampro
tavimas, kad šalia Australija — 
australas, Brazilija — brazilas 
ir kt. turėtų būti ir Amerika — 
amerikas, Kanada — kanadas 
ir tt., bet to nesą, ir todėl čia 
negalį būti visuotinės taisyklės. 
Bet tai naivus ir nesupratingas 
galvojimas: šalia prūsas yra 
sudaryta Prūsija, bet iš Prūsijos 
jau nebelinkstame sudaryti prū-
sijietis arba prūsietis; šalia ang-

jos nebesudarome anglijietis ar
ba anglietis. Tuo pačiu būdu ša
lia Prancūzija turėdami prancū
zas, šalia Italija — italas, Aust
ralija — australas, Brazilija — 
brazilas ir kt., mums visai ne
bereikia vartoti Bolivija — bo-
livijietis ar bolivietis, Brazilija 
— brazilijietis ar brazilietis, 
Australija — australijietis ar 
australietis, — mes įprastu bū
du galime sakyti bolivas, brazi
las, australas. Tačiau kas kita 
yra Amerika ar Kanada: jei ši
tų žodžių vietoje būtų Ameriki-
ja ar Kanadija, tai tada galėtų 
būti amerikas bei kanadas; plg. 
ąžuolas — ąžuolija, gandras — 
gandrija, kalnas — kalnija ir 
kt. Bet to nėra, ir todėl M. Gu
delio analogija yra nieku ne
pagrįsta. 

3. Vadove yra linkstama skir
ti: medicinos daktaras (san
trumpa : med. dr.) ir Doctor me-
dicinae (santrumpa: Dr. med.). 
Tai yra problema, bet M. Gu
delis jos rimtai ensprendžia ir 
tik pasišaipydamas kimba į re
daktorių. 

4. Dėl pačios redakcijos darbo 
aš esu plačiai pasisakęs pačiame 
Vadove, dėl A. Salio trumpai 
pasisakiau Draugo 250 nr., o dėl 
P. Joniko nerandu reikalo sky
rium pasisakyti, nes toj pačioj 
Amerikoj yra ir daugiau kalbi
ninkų: Kazys Alminauskis, Pet
ras Būtėnas, Leonardas Damb
rauskas ir kt. Jeigu kas iš jų 
suinteresuotas, gali savo pre
tenzijas aikštėn kelti ir be M. 
Gudelio kiršinamo tarpininkavi
mo. 

Į kitus M. Gudelio keliamus 
klausimus nematau reikalo at
sakyti, nes, viena, "Lietuvių kal
bos vadovą" jis yra jau en bloc 
pasmerkęs iš anksto, net jo ge
rai neperskaitęs, ir antra, jis 
visai neliečia Vadovo tiesiogi
nio tikslo. 

KURGI TAS PRANAŠUMAS? 

(Tęsinys) 
4. TARPTAUTINĖS SVETIMY

BĖS IR JOTAt 
Ligšiolinė sambalsinė tarptau

tinių svetimybių joto rašyba 
dar nėra visai nusistojusi: vie
ni rašo aliantas, briliantas, ini
ciatyva, materializmas, miliar-
das, patriotas, periodas, socialis
tas, o kiti alijantas, brilijantas, 
milijardas, socijalistas. šita ra
šyba ypač pasunkėja dar dėl 
to, kad lig šiol neturime jokio 
griežčiau formuluoto dėsnio, pa
gal kurį jotą svetimybėse galė
tume šiaip ar taip nuosekliau 
vartoti, o J. Jablonskis (Rygiš
kių Jonas) savo gramatikoje 
apie svetimybių rašybą iš viso 
nei žodžio nesako. Paprastai bu
vo stengiamasi laikytis šiokio 
nerašyto ir griežčiau neformu
luoto nusistatymo: suliaudėju-
siose, plačiau gyvojoje žmonių 
kalboje įsigalėjusiose svetimy
bėse vartoti jotą, o neliaudines, 
gyvojoj žmonių kalboj rečiau su
tinkamas ir dažniau šviesuome
nės kalboj vartojamas svetimy
bes rašyti be joto. Be-to, P. Jo
nikas yra tos nuomonės, kad 
jotą reikėtų ištisai vartoti, bū
tent — šalia dijoko, fijolkos, pi
joko, Marijošiaus ir kt. reikėtų 
taip pat rašyti dijakonas, mate
rializmas, peri j odas ir tt. Kad 
Uoliau iki begalybės nebūtų tę
siamos tuščios diskusijos, aš čia 
trumpai panagrinėsiu vieną ki
ti svarbesnį dalyką skyrium. 

I. Konkrečiai, šių dienų var
tosenai, nei aš, nei P. Jonikas 
besiūlome jotą vartoti visur, 
Kur tik tarptautinėse svetimy
bėse pasitaiko sambalsis; be to, 
j. Jonikas apie ištisinę joto var-

Jbseną rašo tik tariamai, ne iš 
esmės, taigi praktiškai ir ginčas 
<Jėl to yra nereikalingas. . 

2. Vieno kito siūlymas išplėsti 
joto vartojimą tarptautinėse 
svetimybėse lig šiol neturėjo di
desnio pasisekimo, nes jis yra 
prieštaringas ir apima tik vieną 
dalį sambalsinių atvejų; pvz. 
šalia alijantas, amonijakas, bi-
jologija, perijodas, socijalistas 
ir kt., kiek žinau, beveik niekas 
lig šiol nėra rimtai siūlęs rašy
ti ajeroplanas (taip liaudiškai 
šis žodis ir tariamas), idejalas, 
tejatras, akordejonas, arejopa-
gas, idejologija, pojetas, linole-
jumas ir kt., nors čia yra tokie 
pat sambalsiai, kaip ir žodžiuose 
di-agrama, inici-alas, Di-ana, ak-
si-oma, mari-onetė, Di-onisas ir 
kt. Toliau dėl to plg. šio straips
nio 2. skyrių Dirvos 45 nr. 

3. Juo toliau, juo mažiau links
tama liaudinti arba slavinti mū
sų bendrinės kalbos tarptauti
nių svetimybių rašybą; pvz. 
užuot arkeologija, kemija, ki-
rurgija; pederacija, pilosopija, 
pizika, posporas; ektaras,, igie-
na, imnas, onoraras* umoris-
tas, usitas arba begemotas, ju
moras, pralotas, Skarlatina, ško
tas ir kt. dabar visuotinai var
tojama arba bendrinėje kalboje 
patariama vartoti archeologija, 
architektūra, chemija, chirurgi
ja; federacija, filosofija, fizika, 
fosforas; hektaras, higiena, him
nas, honoraras, humoristas, hu
sitas (nuo čekų reformatoriaus 
Husas ne Gusas, kaip kad ru
sai sako. Ta pačia proga paste
bėtina, kad ir viena čekų sosti
nės dalis vadintina Hradčinas 
nuo hrad "miestas", ne Gradči-
nas, o šalia to ir pati sostine 
gali būti Praha, ne būtinai Pra-
ga!), taip pat behemotas, humo
ras, prelatas, skotas ir kt. ši
tuo bendru polinkiu vadovauda
miesi, mes ir toliau galime ko 
mažiau liaudinti tarptautinių 

svetimybių joto rašybą, t. y. 
galime rašyti biologija, dialogas, 
diametras, embrionas, embriolo
gija, iniciatyva, maniakas, mari
onetė, racionalizmas, simbiozg, 
sionizmas, trioletas ir kt. šitaip 
galime rašyti ypač dėl to, kad 
panašių sambalsinių garsų gru
pių mes nevengiame ir grynai 
lietuviškuose bendrinės kalbofl 
žodžiuose, pvz. api-arė, apsi-avd, 
pa-šmė, apsi-ėmė, pasi-ilgo, tri-
ause ir kt. (dėl to toliau žr. šio 
straipsnio 1. skyrių Dirvos 45 
nr.), o taip elgdamiesi su savais 
žodžiais, mes galime sakyti ir 
dia-metras, materi-alizmas šalia 
materija (ne liaudiins slaviškas 
materijolas!), bi-ologija, embri
ologija ir kt. 

4. Nevartodami joto sambal-
sinėse tarptautinių svetimybių 
garsų grupėse, mes išvengiame 
nemaža painiavos Ir prieštaros, 
pvz.: 

a) Be reikalo nesuskaldome 
bendrinių ir tikrinių svetimybių 
rašybos, kaip kad P. Jonikas yra 
linkęs daryti; pvz. šalia diafrag
ma, driada, aksioma, marionetė, 
racionalizmas, radiologija (gre
ta Marija, racija, radijas) ir kt. 
mes vienodai rašome ir Ariadna, 
Brianas, Diana, Indiana, India
napolis (šalia Indija), Mariana-
polis, Priamas, Niagara, Santi-
agas... r Albionas, Diogenas, 
Dionisas, Diokletianas, Hesiodas, 
Beatričė, Reomiūras ir kt. Taip 
pat šalia Dioskuras (Dzeuso Ju
piterio sūnų pravardė) vartoja
me ir dioskuras "neperskiriamas 
draugas", greta Sionas (ne Sijo
nas, kuris visiškai primintų 
mūsų slavišką moteriško dra
bužio pavadinimą sijonas arba 
sejonas!) rašome sionizmas, ša
lia Makiavelis makiavelizmas 
(machiavelizmas) ir tt. 

b) Vienodžiau galime rašyti 
tas pačias bendrines tarptauti
nes svetimybes; pvz. šalia ne
kaitomo lotynų italų žodžio trio 
(kaip motto, solo ir kt., pvz: 

artistai padainavo trio, ne trijo!) 
vartojame ir trioletas, triolė 
"trijų gaidų figūra"; šalia tri
ada "trejybė", Trianonas "Ver
salio rūmai" rašome ir triangu
liacija, visai panašiai kaip mū
sų triausė (eiliniam vartotojui 
trianguliacija fonetiškai rodo 
tokį pat sambalsį kaip ir diamet
ras, driada, triada bei kt., ir jis 
visai negalvoja, kad šis žodis 
būtų ypatingos rūšies, sudėtas 
iš lot. tri "trys" ir angulus "kam
pas", kaip kad P. Jonikas mėgi
na iš bėdos pasiaiškinti) ir tt. 

c) Apsieiname be daugelio lig
šiolinių nepateisinamų išimčių; 
pvz. šalia maniakas, salmiakas 
vienodai rašome ir amoniakas, 
kuris gali būti lengvai kildina
mas iš graikų ammoniakos, lot. 
ammoniacus (plg. pre. ammo-
niaque, vok. Ammoniak, anglų 
ammoniac "amoninis"), ne amo
nijakas, kaip kad lig šiol vieno 
kito buvo mėginama rašyti tik 
dėl to, kad tai esanti suliaudė-
jusi svetimybė; šalia diaelektas, 
diametras (iš gr. dialektos, di
ametras) lengvai galime varto
ti ir diakonas (iš gr. diakonos, 
lot. diaconus), ne dijakonas, ku
rį P. Jonikas be reikalo jungia 
su slavišku dijoku ir tuo būdu 
mėgina pateisinti joto rašymą 
šiame žodyje; greta Albionas, 
embrionas, bilionas, kvadrilio-
nas, tikrai nesuliaudėjusiu sve
timybių, gerai dera ir milionas 
lig šiol laikytas suliaudėjusiu 
žodžiu; šalia gloriola "spindulių 
vainikas apde šventojo galvą, 
dignis", viola "kvaputė, žibutė, 
žibuoklė" bendrinei kalbai tei
kiame ir violetinis, ne vijoletinis 
arba fijoletinis, kurio jotą P. Jo
niko supratimu galėtų paremti 
lenkiška fijolka arba pijolka, ir 
tt. 

d) Aiškiau atribojame tarp
tautines svetimybes nuo slaviš
kų skolinių, kurie bendrinei kal
bai neteiktini specialiais pava
dinimais, ir tuo būdu išvengiame 
nereikalingos maišaties; pvz 

Švenčiu nuotaikoje 

Graži popietė. Apie mano sta
lą susėdę žmonės, neseniai čia 
atvykę iš tremties gyvenimo. 
Tarp jų penki vaikučiai. Suaugu
siųjų veiduose šypsena, pra
skiesta aiškiu liūdesiu. Įsišnekė
jus, jie teisinasi negalį pamiršti 
to vaizdo, kokį palikę prieš tris 
savaites, atsisveikindami su 
žiauraus likimo draugais. O ir 
patys neramia širdimi vykę į 
šalį, kur nei giminių, nei gerų 
draugų neturėję. 

— Tiesiog sunku tikėti, kad 
šiandien esame mes laisvi, kad 
visa tai ne sapnas, — ir tarusios 
moters akyse suspindi ašaros. 

O mažytė mergytė, glausda
ma galvutę prie manęs, man 
porina: 

— Mano tėveliai ir savo kam
baryje vis apie tai kalba. Ma
mytė vis stebisi, kad jūs, ponia, 
mus, nepažįstamus, galėjote čia 
kviesti. Mums taip čia gera. Mes 
niekada nemanėme, kad čia tuo
jau valgysime baltą duoną ... 

Kita mano mažametė viešnia, 
paklausta, kas jai šioje šalyje 
labiausiai patinka, nedelsdama 
atsako: 

— ši šalis turi atominę bom
bą, kurios rusai bijo. Ir man 
labai patinka, kad čia daug mais
to ir kad visi žmonės linksmi. 

Mane šiurpas nukrėtė. Aštuo
nerių metų mergytė galvoja apie 
atominę bombą, džiaugiasi, kad 
čia rusai neateisią. Ji jau seniai 
pamiršusi apie vaikui būtinus 
dalykus. Ji dar ant tėvų rankų 
būdama susigyveno su priešo 
baime, išmoko vertinti laisvę. 

Išeinu su savo mažutėliais 
svečiais pasivaikščioti. Krautu
vių languose išstatyta visa, kas 
traukia Kalėdų belaukiančių vai
kų ir suaugusiųjų akį. Tuo lai
ku vaikučiai, rodos, pamiršta 
bombas, pamiršta visą turėtą 
vargą ir visa savo maža būtybe 

SVEIKATA -• DIDYSIS TIRTAS 
DIRVOS SKYRIUS SVEIKATOS KLAUSIMAMS 

Veda dr* D. Degesys, Cleveland 

Keletas patarimų sutinkant žiemą 

slaviškų skolinių alijošius, di-
jokas, fijolka, grubijonas, Ma
rijošius (ir marijošius "kortų 
rūšis"), Matjošius arba Mati-
jošius, Mesijošius ir kt. nei ne
mėginame "klasikinti", kaip kad 
P. Jonikas Naujienų 125 nume
ryje bando "naujovininkus" per 
dantį patraukti; priešingai, tie 
tariami "naujovininkai" jų iš 
viso neteikia bendrinei kalbai 
specialiais pavadinimais ir jų 
tiek slaviško joto, tiek slaviškų 
priesagų neima kriterijų tarp
tautinių svetimybių rašybai ar
ba jų darybai paremti. Pvz. 
Marijošius, kilęs iš lenkų Mar-
jasz (iš jo vėliau galėjo atsiras
ti ir marijošius "kortų rūšis" 
visai panašiai, kaip kad bartkus 
"siuvėjas" yra veikiausiai atsi
radęs iš Bartkaus), gali biįti 
toliau vartojamas lygiai taip 
pat, kaip ir kitos slaviškos pa
vardės, pvz. Kavolis, Pisorius, 
Ribokas; Matijošius bendrinėj 
kalboj gali būti (bent vardu, ne 
pavarde vartojamas) pakeistas 
į Matijas (iš gr. Matthias), kaip 
kad Mesijošius yra jau pakeistas 
į Mesijas, Tamošius į Tomas ir 
tt. Daugiau dėl to žr. šio straips
nio 3. skyrių Dirvos 46 nr. 

paskęsta žaislelių miške. Nuper
ku jiems po mažytę dovanėlę, 
po pigią. Jų dėkingumas jaudi
nantis. Aš juos paklausiu: 

O ką jūs, galėdami, nupirk-
tumėt savo draugams dar Vo
kietijoj gyvenantiems? 

— Taukų! — sušunka viai 
choru. 

— Taukų? O kodėl ne žaisle
lių, kokius jūs ką tik gavote? 

— žaislai ifgi gerai. Tik tau
kai ten labiau reikalingi. Be 
taukų ten vaikai suserga. Mūsų 
tėveliai visada rūpindavosi, kur 
mums gauti taukų. 

— Mano mamytė išmainė vi
sus drabužius ant maisto. 

— Ir mano mainė, kol turėjo. 
Viską atidavė vokiečių ūkinin
kams. 

Jie man visi pasakoja savo 
pergyvenimus: kaip jie iš Lie
tuvos su ryšuliais gėrybių bėgę 
nuo komunistų, kaip jie slėpda
vosi nuo karo ugnies, kaip vė
liau iš Balfo laukdavę dovanų, 
kaip jieškodavę Amerikoje dė
d ž i ų  i r  t e t ų  J . .  

— O ar jums teko gauti iš 
Amerikos taukų? 

— Kai mano sesutė Danutė 
sirgo, Raudonasis Kryžius davė 
žuvies taukų. Tų taukų buvo 
laukta labai ilgai. Danutė labai 
sirgo. Kai tokių taukų gavome, 
ji nebegalėjo jų praryti. Ji nu
mirė. Mes visi labai verkėme ... 

— Kiek metų sesytė turėjo? 
— Jau buvo baigusi vieną 

skyrių. Septintus ėjo. 
Mane prislėgė sunkios mintys. 

Šio berniuko sesytė mirė, nes 
sirgo ir badavo. Ją pasekė ir se
ka dar šimtai vargstančių vai
kelių. Aš ir seniau buvau gerai 
informuota apie padėtį tremty
je, bet šių vaikelių gyvi žodžiai 
mane itin jautriai palietė. 

Artinasi Kalėdos^ Žmonės 
pirks savo vaikučiams įvairiau
sių dovanų. Dovanomis keisis 
ir suaugusieji. Ir daug dolerių 
bus išleista besistengiant pra
džiuginti savo artimuosius, ku
rie gyvena šioje šalyje sotūs ir 
apsivilkę. O vis dėlto mes, lie
tuviai, turėtume rimčiau pa
žiūrėti į šitokį paprotį. Kartą 
nepasikeitę dovanomis čia, mes 
nepažeisime savo draugiškumo. 
Kur kas didesnj džiaugsmą ga
lėtume turėti apdovanodami tik
rai varge esančius žmones. 

Laukia Kalėdų ir tremtyje 
gyvenantieji vaikučiai. Daug dar 
ten mūsų žmonių tebelaukia iš 
vargo išsigelbėjimo. O tai vis 
daugumoje našlės su mažais vai
keliais, ar seni bei nesveiki žmo
nės. 

štai mano mažutėliai svečiai 
tik ką pasakė, kad jie siųstų į 
ten taukus. Padarykime mes tai 
už juos! Pasiųskime taukų ir 
maisto, koks reikalingas žmogui. 

Tie, kurie nesame įsijungę į 
tiesioginį kontaktą su tremti
niais, arba kurie stokojame lai
ko, savo auką pasiųskime Balfui, 
kuris skubiai pasiųs dovanas-pa
galbos laukiantiems. Padarykite 
tai tuojau. Pranė Lapienė. 

Žiemos metas artėja. Daug 
kas nėra įpratęs į šį klimatą, 
todėl manau būtų pravartu su
sipažinti su kaikuriais pagrin
diniais higienos reikalavimais, 
kad netektų perdažnai sirgti 
ateinančios žiemos metu. 

Savo laiku skaičiau, kad se
novėje vienas žymus daktaras 
paliko testamentą, kuriame nu
rodė, kaip reikia gyventi, kad 
žmogus ko mažiausiai sirgtų. 
Po jo mirties testamentas buvo 
viešumai paskelbtas. Ten buvo 
štai kas parašyta: "Kojas lai
kyk šiltai, galvą šaltai, o pilvu 
rūpinkis vidutiniai". Tikrai daug 
tiesos yra jo žodžiuose. 

žiemos metu visų pirmiausia 
reikia kreipti dėmesį į apsiavi-
mą. Labai svarbu, kad kojos 
būtų šiltai apautos ir sausos, 
šlapios kojos labai lengvai ati
duoda šilumą ir praleidžia šaltį, 
todėl, esant drėgnom kojom, la
bai lengva persišaldyti, žiemai 
reikėtų įsigyti storais padais ba
tus ir šiltas kojines, tas suda
rys mažiau išlaidų, negu gy
dymasis ligos atveju. 

Kai kurių žmonių kojos smar
kiai prakaituoja ir visą laiką 
būna drėgnos, o be to sudaro 
nemalonumų dėl blogo kvapo. 
Tokiu atveju labai gerai kart
kartėmis įtrinti kojų padus 10 
- 20% formalino ir alkoholio 
skiediniu, šie vaistai sustabdo 
prakaitavimą ir padeda išlai
kyti sausas kojas. 

Dabar šiek tiek apie galvą. 
Nėra reikalo dėvėti kailines ke
pures. Galva yra atsparesnė, o 
be to ji apsaugota plaukų 
sluoksniu, kuris saugo nuo per-
didelių temperatūros svyravimų. 
Peršiltai laikoma galva sudaro 
pavojų persišaldymams, nes su
šilęs ir suprakaitavęs žmogus, 
nejausdamas ir automatiškai 
atsisagsto ir nusiima kepurę 

atsivėsinimui. Toks staigus tem
peratūros pakitimas kaip tik yra 
priežastis galvos peršalimams. 

Tą patį tenka pasakyti ir apie 
vilnonių šalikų nešiojimą. Tas 
ypač svarbu vaikams. Vaikų 
praktikoje visi gydytojai laiko
si vienodos nuomonės, kad persi
šaldymai daugiausia atsitinka 
nuo peršilto vaikų rengimo. Vai
kai yra judrūs ir mėgsta laks
tyti, o peršiltai aprengti greit 
supraikuoja ir, būdami šlapi, 
greičiau peršąlą. 

Bendrai apsirengimas turėtų 
būti pagrįstas higienos reikala
vimais. Tas reiškia, kad drabu
žiai turi būti lengvi, neapsun
kintų judėsiu ir neprileistų drėg
mės prie mūsų kūno. Kailiai 
tinka tik tiems, kurie mažai 
juda — seniems arba ligoniams. 

Dabar dėl kambarių. Kamba
rio temperatūra turėtų būti kiek 
galint pastovi ir neturėtų viršy
ti 75 - 80 laipsni F, nes, išėjus 
iš perdaug šilto kambario į šal
tą orą, padidinamas pavojus per
sišaldymui. 

Įvairūs šalti su ledais pžifa-
minti gėrimai žiemos metu ne
tinka. Kai kas mėgsta šalčių 
metu paimti "antigripino", t.y. 
mažą kiekį alkoholio su karšta 
arbata. Tiesa, mažas kiekis ro
mo su karšta arba vartojama 
palaikyti vidujinei šilimai šalčių 
metu, bet perdidelis alkoholio 
kiekis sustabdo fiziologinį jaut
rumą šalčiui ir dažnai būna prie
žastimi įvairių persišaldymų. 

Galbūt reikėtų priminti ir 
apie įvairius užsigrūdinimus 
imant šalto dušo apsiplovimus 
arba šalto vandens apsiliejimus 
žiemos metu einant į darbą. 

šie drastiški metodai varto
jami sportininkų tarpe, bet pa
prastų žmonių nėra praktikuo
jami ir nepasakyčiau, kad būtų 
praktikuojami. 

S0' Metais pirmyn 1895-ais, Metais pirmyn 1950-ais 

• MON CRIEF jrengimai 
• GAS • OIL • COAL 
THE HENRY FURNACE CO., Medina, Ohio 

II 
DIRVOS ATSTOVAI 

I kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 
ir skelbimų reikalais: 

Baltimore, Md. 
Antanas česonis, 620 W. Cross St 

So. Boston, Mass. 
Brunonas Kalvaitis, 545 East Broadway. 

Chicago, 111. 
Jonas Paplėnas, 4416 So. Hermitage Ave. 

Dayton, Ohio 
J. A. Urbonas, 1302 Lamar St, 

Detroit, Mic%» 
L. Bulgarauskas, 7313 Navy Ave. 

Newark, New Jersey 
A. S. Trečiokas, 314 Walnut St. 

New Yorke - Brooklyne 
Antanas Sodaitis, 57-56 63rd St., Maspeth, N. Y. 

Waterbury, Conn. 
Vladas Varneckas, 2157 N. Main St. 

Hamilton, Canada 
Bronius Vengrys, 227 Brant St. 

Montreal, Canada 
Stepas Kęsgaila, 6882 Beaulieu St. 

Toronto, Canada 
Jonas Paršeliūnas, 514 Euclid Avt. 

Anglijoje 
Jonas Palšis, 10, Warrel's Terrace, Bramley-Leeds. 

Australijoje 
Povilas Lukošiūnas, 178 Wakefield St.* Adelaide, S»A# 


