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Cirtauto ir Gaidamavičiaus naujų veikalų palyginimas 

DR. P. CEUEŠIUS, Indiana Harbor, Ind. 

Du mūsų naujai pasireiškę i būties momentą ir sugeba taikus, darbo nuotaikos dvasią, 
mokslininkai: dr. Klaudijus Cir-i pertiekti skaitytojams rašyto-1 kad ir sunkiose apystovose 
tautas ir dr. Pranas Gaidamavi-' jo žodžio spalvomis. Jis perke-
čius ėmėsi moksliškai spręsti lia mus į namus, j mūsų kiemą, 
benamio problemą. Jie abu yra sodą, medžius, laukus. Jis įsi-
maždaug vienamžiai, abu studi- jaučia, ką išgyvena motina, 

žmona, vyras, tarnaitė skirda
miesi su namais ir savaisiais 

jave ir doktorizavęsi Vokietijo
je, pirmasis Breslau, antrasis 
Freiburgo universitete, abu da
bar lektoriauja: Cirtautas 
King's berniukų ir Misericordia-
mergaičių kolegijose, Pensilva
nijoj, o Gaidamavičius — šv. 
Juozapo kunigų seminarijoje 
Mont Lauria, Kanadoje. Cirtau
tas parašė, "Benamio Portre
tas", o Gaidamavičius — "Iš
blokštasis Žmogus". Kadangi 
mūsų spaudoje šie abu veikalai, 
apart trumpų pranešimų, nebu
vo ligi šiol giliau įžvelgti, todėl 
šiomis eilutėmis noriu juodu su
gretinti. 

1. Panašumas 
Cirtauto Benamio Portretas 

mažai turi panašumo su Gaida
mavičiaus Išblokštuoju Žmogu
mi, nors ir abu autoriai pasi
renka tą patį sprendimo objektą 
— tremtinio problemą. Išvirši
niai žvelgiant abu yra tuo pana
šūs, kad jiedu parodo žmogaus 
įaugimą namuose, šeimoj ir ap
linkoj, jo skaudų išgyvenimą 
atplėšiant nuo namų ir paten
kant tarp svetimųjų. Abu at
skleidžia benamio nusivylimą, 
jo kritišką būseną ir įvairią 
laikyseną. Abu autoriai siekia 
parodyti, kad tremtinio būtį re
liginis gyvenimas sustiprina ir 
įprasmina. Taigi nagrinėjama
sis objektas ir tikslas yra toji 
jungtis, kuri "Benamio Por
tretą" ir "Išblokštąjį Žmogų" 
suveda į panašumą. 

2. Skirtumas 
a) ISviršinis skirtumas. Tik 

paėmęs j rankas abiejų autorių 
veikalus, gali pajusti judviejų 
apimties skirtumą: Benamio 
Portretas telpa 134 puslapiuose, 

,kai tuo tarpu Išblokštasis žmo
gus glaudina savyje 278 tokio 
pat šrifto puslapius. 

Atskleidęs matai, kad Cir
tautas piešdamas savo B. P. be
veik nenaudoja jokių kitų au
toritetų nei jų citačių. Vadina
si, autorius naudoja medžiagą 
iš savo paties pergyventų prisi
minimų ir kitų pasakojimų. Tuo 
būdu jis yra lyg daugiau origina 
lus už Gaidamavičių. Pastara
sis, priešingai pirmajam, yra 
savo veikalą tiesiog perkimšęs, 
mobilizuodamas sau pagalbon 
didžiausius autoritetus iš filo
sofijos, psichologijos, antropo
logijos ir net poezijos. Jo kny
gos tekstai mirgėte mirga ci-
tatėmis žymiųjų mokslo žmonių. 
Skaitydamas Gaidamavičiaus Iš
blokštąjį Žmogų pajunti auto
riaus platų apsiskaitymą, gilią 
erudiciją ir moksliškai siste
mingą minčių klostymą. Viena 
galima būtų prikišti, kad auto
rius, cituodamas Jvairius auto
rius, nenurodo nei jų veikalų, 
nei cituotų vietų puslapių. Pa
galiau reikia pridurti, kad Cir-idytojo, karininko, kunigo, tar 

svetimųjų su išgąsčio žvilgsniu 
ir nesusivokianti, lyg per sap
ną, kur jis yra ir kas su juo 
dedasi (20 p.). Sis klaikus žvilg
snis yra skundas, apeliuojąs | 
mūsų laikų pasaulio dvasią. 
"Dvidešimtojo šimtmečio bena
mis yra vakarų pasaulio dvasios 
simbolis" (22 p.). Žmogus, iš
rautas iš savo tėviškės, niekur 
neranda 'pastovios ir tvirtos 
vietos. Sunkiausia yra vidaus 
priekaištas, kad tu esi niekam 
nebereikalingas, esi tik našta 
sau ir kitiems. Išrautam iš tė
viškės žmogui pasaulis tampa 
pamote (26 p.). Benamystės 
antspaudas persunkia visą 
tremtinio būtį. J | išduoda jo kal
ba, svetimas akcentas, jo savita 
nešiosena, savotiški judesiai. 
Tremtinis dažnai yra pajuokos 
ir net nesusipratimų objektas. 
Jeigu bet kas sutiktą benami 
meiliau prašnekina, užtaria, 
užjaučia ar pagelbsti — ši užuo
jauta tampa jam tėviškės dali
mi (47 p.). Tilr toks su tokiu 
susitikę gali atrasti savojo pa
saulio dal|. Per jo kalbą, papro
čius tarsi prabyla jo motina, tė
vas, sesuo. (54 p.). 

Dar sunkiau pakelti yra be-' 
namio vargą ne sava valia pa
bėgusiam, bet prievarta iš na
mų atplėštam. Jį šaukia namo 
kiekviena vieta, kiekvienas žo
dis, kiekvienas išgyvenimas: 
"Grąžinkit man mano tėvyn" 
(37 p.). 

Labai niveliuoja benami su
kimštas barakuose, ar kareivi
nėse gyvenimas be luomo ir 
profesijos skirtumo. Tuo būdu 
benamis nuasmeninamas ir ver
čiamas tapti masės individu. 
Autorius subtiliai įsijaučia į iš
gyvenimus kiekvieno pagal jo 
buvusią profesiją: benamio dar
bininko, benamio ūkininko, be-

Tiesa, autorius vaizduodamas 
tremtinio moralę, šalia nusivy-
lusiojo ir indiferento tipo, deda 
taip pat ir rūpestingojo tremti
nio tipą. Bet tai daro autorius 
tik spręsdamas tremtinio mora-

tautas Benamio portretą yra 
parašęs vokiškai, o Gaidamavi
čius savo Išlokštąjį žmogų — 
lietuviškai. 

b) Vidujinis skirtumas. Ne
veltui yra sakoma, kad autorius 
apsireiškia kūrinyje. Įsigilinę į 
Benamio Portreto ir Išblokšto
jo Žmogaus mintijimo pajėgu
mą, minčių reiškimo būdą ir 
mokslinį metodą, pajuntame, 
kad autoriai tremtinio proble
mos sprendime perdėm skiriasi. 
Cirtautas, būdama* iš prigim-, spalvų, kurios išreikštų ir ant-
ties labai jautrios sielos, giliai rają tremtinio gyvenimo pusę: 
išgyvena kiekvieną tremtinio1, linksmesnius tremties momen-

(15 p.). Jis lydi benamį tarpflį gyvenimą. O mes pasigenda
me šviesesnių spalvų psicholo
ginio stebėjimo dalyje. Bet tai 
yra mažmožis, trukdąs nebu
vusiam tremtiniu stebėtojui pa
justi benamio atvaizdo pilnumą. 

Dabar žvelkime Į Gaidamavi
čiaus Išblokštąjį Žmogų. Sis 
stengiasi ne tiek konstatuoti 
tremtinio psichinius išgyveni
mus ir jo emocines nuotaikas, 
kiek gilintis į sąryšį žmogaus 
su namais, šeima ir aplinkuma. 
Kad žmogus yra plėšiamas nuo 
šeimos, iš namų ir aplinkumos 
jis taip skaudžiai to neišgyve
na, kaip poetiškos nuotaikos 
Cirtautas, bet stengias suprasti 
ir skaitytojui atskleisti, kodėl 
žmogus skirdamasis su tėviške 
turi taip skaudžiai išgyventi. 
Jis jieško ryšingumo žmogaus 
su pasauliu. "Žmogaus santykis 
su gamtine aplinka yra ne tik 
įspūdinis. Jis yra ir butinis — 
dalyvinis. Aplinka su visom sa
vo apraiškom įeina asmeninėn 
žmogaus būtin kaip palydovas 
bei liudininkas" (19 p.). Aplin 
kos artumas bei intymumas ga 
Ii pakilti iki jos suasmeninimo 
(21 p.). Aplinka juk yra bazė 
žmogaus kultūrinei veiklai (40 
•P . ) . ' \ 

Dar daugiau žmogus susiriša 
su šeima, nes čia yra reikalas 
ne asmens su daiktu, bet as
mens su asmenimis. Čia nėra 
medžiaginės artumos, bet dva 
sinis intymumas. Tai yra eg 
zistencinis žmogaus susitiki 
mas (51 p.). Iš šeimos išauga 
bendruomenė ir tauta. Todėl 
šeimyninis ryšys yra kartu su 
tauta. Visa tautos kultūra — 
dvasinis lobynas yra kartu šei 
mų kultūros reiškinys. Žmogus 
bendruomenėj išauga ir jon Jau-
ga (68 p.). Žmogaus intymus 
ryšys su aplinka (daiktinis) 
plūs asmeninis {augimas į šei
mos bendruomenę (dvasinis) su
daro tėviškę. O žmogaus daikti
nis ryšys su aplinka plūs kul
tūrinis (dvasinis) ryšys su tau
ta sudaro ryšį su tėvyne. "Tė
viškės plotas — artimoji aplin
ka, o tėvynės plotas yra lygus 
tautos plotui. Tėvynė yra sinte
zė, kurioje telpa ir tėviškė, ir 
tauta, ir valstybė" (114 p.). 

Žodžiu, Gaidamavičius jieško 
gilesnių pagrindų, kodėl žmo
gus prisirišęs prie namų, šei
mos ir tėvynės. O Cirtautas tik 
konstatuoja faktą, kad žmogus 
nenori būti atplėšiamas nuo na
mų šeimos ir tėvynės, šis teat-
skleidžia tremiamo žmogaus sie
los išgyvenimą, o anas, besigi
lindamas į išgyvenimų pagrin
dus, išryškina būtybinj žmogaus 
sielos ryšingumą su aplinka ir 
tėvyne. Trumpai sakant, Cirtau
tas tiria benami žmogų psicho
loginiu metodu, o Gaidamavi
čius — ontologiniu. Anas at
skleidžia žmogaus psichikos fe
nomenus, o pastarasis jieško tų 
fenomenų ryšingumo ir būtybi-
nio atsakymo. Pirmas sako, kad 
taip yra, o antrasis atsako, ko
dėl taip yra. Cirtauto vaizduo
jamasis žmogus sU savo išgy
venimais yra konkretus, o Gai
damavičiaus — abstraktus, Cir
tautas yra psichologinis stebė
tojas, Gaidamavičius bendrųjų 
filosofinių principų sprendėjas. 
Cirtauto žmogus atitinka tik 
tremtiniui, o Gaidamavičiaus 
žmogus yra bendras visai žmo-
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Ir vėl ateini tu, 
Šviesusis mano drauge, 
Laikydamas rankoje 
Paletę ir dažus... 
Smagiai nušviesk kepurę žalią 
Pavargusių šlaitų 
Nuo amaro ir dulkių. 
Tegu sustings paletėj tavo 
Šviežias dažas — 

svyravęs atsities ir eis viclurkiu 
tarp naujo svetimo pasaulio ir 
savo senojo religinio gyvenimo. 
Tuo būdu. Cirtautas, UJtlffjhO'* U ^ Į ^ ' ^ į ^ ^ ^ H 
toginio stebėtojo, veikalo pa- „D r a Ugo" Bendradarbių Klubas, 
baigoje pereina J pedagogą ir k e l b d a m a s konkursą tarp Žur-
religinj mokytoją, skelbdamas, n a l i g t i k o g I n s t i t u t o klausytojų, 
kad mūsų laikų kaikunų skaus- R o r t a ž ą k o n k u r s o dalyviai 
mas yra kaip nekalta auka Die- t u r f į u m į k i l a p k r i č i o 1 5 d 

T", . p e 7 j £ d W ? t V U ? f a T į Konkurso premijas paskirstys darbus (132 p.). Jisi įspėja žmo- j u r y k o m i s i j a > k u r i ą s u d a r o : 
niją tremtinio simboliu: Kuo - ^ R v i k l B r M a r k a i t i 8 , a j . 
aš esu šiandieną, tuo tu gali j f r D K a m i n 8 k į en4 . Siame kon-
tapti rytoj, jeigu dar giliau k u r g e t e d a l t i k 2 u r n a l i 8 t į . 
žengsi Dievo pamiršiman (132 k o g I n a t l t u t o 8tudentai. 
p.). Jeigu žmones gyventų pa
gal Naujo Testamento mintį,' Dr. A. Juška žurnalistikos 
tada nesvarbu kokia būtų pa- Institute savo paskaitoje pri-
saulio tvarka: krikščioniškasis minė, kad Nepriklausomoj Lie

tuvoj prieš karą (1937 m. sta
tistika) ėjo 157 periodiniai lei
diniai, iš jų — 19 dienraščių, 
38 savaitraščiai, 100 mėnesinių 
ir kitokių periodinių leidinių. Jų 
bendras tiražas 830,000, taigi, 
kiekvieniems trims gyventojams 
atiteko po vieną laikraštį. Šv. 
Kazimiero Draugija buvo iš viso 
išleidusi knygų ir laikraščių a-
pie 5,000,000 egzempliorių. 

Prof. Vacį. Biržiška džiaugia
si, kad dr. Z. Ivinskis vėl gali 
atsiduoti archyvų tyrimui. Pro
fesorius sako: "Turėjome visą 
eilę gabių katalikų istorikų, o 
tik vienas Totoraitis prieš pat 
savo mirtį šiek tiek pasikniso 
po Romos ir Vatikano archy
vus. Tuo gi pačiu laiku latviai 
— protestantai išleido* net du 
tomus įdomiausios archyvinės 
medžiagos, liečiančios Latvijos 
jėzuitų veikimą. Tai dabar gal 
Ivinskis tą klaidą atitaisys". 

Kotrina Gri 

k6munizmas, ar pasaulinė pilie
tybė, bet benamystės daugiau 
nebebūtų (133 p.). 

Gaidamavičius nesijaučia pa
šauktas būti didžiuoju pasaulio 
misijonorium, kaip Cirtautas, ir 
nori ne ugningais šūkiais pa
lenkti skaitytojų valią Naujojo 
Testamento minčiai, bet kaip 
nuoseklus ontologas atskleisti 

' 
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Rytais ir vakarais 
Tau kodyluos kalnų papėdės, 
Vidudieniais liepsnos tau 
Sodai ir miškai... 
Neregimos verpėjos 
Išties ploniausią šilką 
Ant pilko žemės grumsto 
Ir smilgos pasilenkusios 
Nuo ašarų — 
Nuo\ ašarų tiktai.., 
O kam raudoti 
Jei saulės ugnimi 
Man žemė gaudžia 
Paletėj tavo, 
Šviesusis mano drauge. 

Dr. K. Ki. Cirtautas 
namio studento, benamio aka
demiko, mokytojo; teisėjo, gy-

nautojo (69-75 pp.). 
Suglaustai galime teigti, kad 

Cirtautas stebi žmones su psi
chologo pastabumu, įspūdžius 
išgyvena poeto jautrumu ir pe
dagogo atsargumu. Galėtume 
autoriui prikišti tik viena, kad 
jis jautriai ir subtiliai pavaiz
davo skausmingąją tremtinio 
būties pusę. Jo nupieštą bena
mio portretą galėtume ramia 
sąžine įvardinti: "Kenčiantis 
Žmogus". Jame trūksta visai tų 

nijai. Taigi pastarasis tremti
nio problemą sprendžia giliau J-
žvelgdamas žmogaus būtin, ne
gu pirmasis, nes taip reikalauja 
jo pasirinktasis filosofinis me
todas. Tiesą sakant, Cirtautas 
pats pasisako, kad jis benamio 
atvaizdą tik bendrais bruožais 
yra škicavęs (130 p.). 

S. Panašumai 
Abu benamio problemos 

sprendėjai daugiau panašėja 
nurodydami tremties prasmę. 
Neįprastas svetimas kraštas, 
nuolatinis nedateklius, žmogaus 
kaip kokio daikto nuolatinis 
mėtymas iš barako į baraką, iš 
stovyklos j "stovyklą, neatsi
žvelgimas į žmogaus profesiją 
nei luomą, pakerta dažno trem
tinio dvasią. Nublanksta idea
lai. Palūžta viltys. Su tėviškės, 
netekimu daug kam išplėšiama 
viskas. Lieka betikslis po pasau
li klajojimas. Mirtis lieka vie
nintelis atpirkimas (Cirtautas, 
87 p.). Tai yra nusivylusio ti
pas. Kiti, nustoję moralės pu
siausvyros, pasileidžia gyveni
mui pasroviui, vadovaudamiesi 
šūkiu: "Man vistiek pat" (Cir
tautas, 82 p.). Tai indeferen-
tiškos moralės tipas. Toki žmo
nėm neegzistuoja, bet vegetuoja 
(96 p.). Tiek pirmojo, tiek ant
rojo tipo gyvenimo būdas neiš
sprendžia tremties problemos, 
nes jų gyvenimas yra bepras-
mig. Tačiau ne visi tremtiniai 

/ 

yra palaužtos dvasios. Yra dar 
vadinamas pasiryžėlio moralės 
tipas. Pasiryžėlis benamis, kad 
ir labai sunkiomis apystovo-
mis esant, moka savo tremties 
būklę įprasminti. Jis, anot Cir
tauto, žino kuo yra ir koks turi 
būti. Ta pareigos sąmonė yra 
geriausias ginklas išlaikyti pu
siausvyrą tarp savos būties ir 
svetimojo pasaulio (99 p.). Sve
timas kraštas yra jam netobu
las tėviškės pakaitalas, kuriame 
jis visdėlto įstengia surasti 
darbo ir išlaikyti grįžimo tėvy
nėn viltį. Dievas yra tremtinio 
benamystės dienų stiprybė ir 
dėl to pastarasis pajėgia šį ne
svetingąjį gyvenimą matuoti tik 
praeinamybės mastu. 

Tremtinis pildydamas Dievo 
valią diena iš dienos siekia savo 
paskirties: būti laisvu ir teisin
gu (102 p.), gi religinė mintis 
yra jo benamystės ramstis, stip
resnis už jo benamystės jaus
mą. Tuo būdu jis suprasmina 
savo benamio likimą taip stip
riai, kad net tremties rūpesčiai 
nepajėgia jo nusmelkti (103 p.). 
Toks yra benamio problemos 
sprendimas pas Cirtautą. Jis, 
kaip katalikiškos mokyklos pe
dagogas, nori nusivylusį trem* 
tinį pakelti iki pasiryžėlio būse
nos ir atremti jo .gyvenimą į re
liginį pagrindą. Tada ir manų 
netekimas tėra dalinė nelaimė. Tauta, kuri nepaiso dešimties 
dėl kurios nesuklups tremtinio?: įsakymų yra pražuvusi tauta, 
gyvenimas, bet tik iš dalies su-1 — Ptez. Roosttveltas 

tikinčio ir netikinčio tremtinio, 
ir apskritai žmogaus, būties 
skirtumą ir atverti skaitytojo 
protui tiesą, kaip labai nepasto
vi ir skurdi yra nusigręžusio 
nuo Dievo žmogaus būtis. Žmo
gus, pajutęs vienatvę ir savo 
būties skurdą, negali jos pra
plėsti dirbtinomis priemonėmis 
(229 p.), bet tik priartėdamas 
prie Dievo. Tik religinis žmo
gaus suartėjimas su Dievu per
gali vienatvę ir perkelia benamį 
į dvasinę bendruomenę. Tas dva 
sinis žmogaus su Dievu ryšys 
priartina benamį prie pačios 
būties versmės ir apdovanoja jį 
buvimu namie (237 p.). Žmogiš-I 
ko ji egzistencija, atsigręžus ne i 
į dalir| savo būties pagrindą —' 
pasauli, bet į absolutų savo , 
buvimo pagrindą — Dievą, tam- j 

pa stipresnė ir atsparesnė: ne 
taip tragiškai žiūri, kad ir labai : 
skaudžius, bet praeinamuosius l 
dalykus, nes amžinojo gyveni-1| 
mo viltis yra subtili, dvasinė 
galia, metanti projekciją atei-
tin. Viltis suprasmina chaotinio 
pasaulio absurdiškumą ir pa
deda benamiui išlikti nenustelb
tam. Viltis — kaipo dvasinė ga
lia — savo polėkiu siekia atei-
tin, iki absoliutinės vertybės. 
Toks yra Gaidamavičiaus Iš
blokštojo Žmogaus būties įpras
minimas. 

Baigiant 
Baigiant galime pastebėti, 

kad Cirtauto Benamio Portre
tas ir Gaidamavičiaus Išblokš
tasis Žmogus nėra du tuo pačiu 
objektu parašyti pasikartojan-
tieji veikalai, bet du vienas ant
rą papildantieji. Gaidamavi
čius, nurodydamas žmogaus bū
ties ryšingumą su namais, šei
ma ir aplinka, su tėviške ir tė
vyne, mus įtikina, kodėl mes, 
atplėšti nuo tų dalykų, išgyve
name tokį didelį skausmą ir il
gesį. Kodėl mes, sutraukę ry
šius su Dievu, liekame toki tra
pūs ir tragiški. O Cirtautas, su
ponuodamas tą mūsų įsitikini
mą, savo gražia, jautria ir pa
trauklia kalba mus uždega ir 
veda Dievop, kad mes nenusi
mintume ir tremties kelyje ne
palūžtume. Pirmasis yra moky
tojas, o antrasis kalbėtojas. 
Pirmasis mus įtikina, o antrasis 
patraukia. Taigi abiejų veikalai 
yra mums, tremtiniams, labai 
vertingi ir brangūs, nors jie y-
ra ir ne tos pačios plotmės. Jie 
abu liečia tą patį žmogų, bet ne 
tuo pačiu būdu. Jie abu skirti 
tam pačiam žmogui, bet ne tuo 
pačiu reikalu. Vienas moko, o 
antras auklėja. Vienas įtikina, 
o antras veda. Bet abu tremtinį 
- benami palaiko, stiprina ir 
Dievop kreipia. 

K. Grigaityte 

gaityte-Grau 
dušienč, ku
rios naujus 
eilėraščius šia 
me numeryje 
spausdiname, 
dabar gyvena 
Newarke, N. 
J. Poete kilu
si nuo Vilka
viškio, lanke 
A u š r o s ir 
Saules gim

naziją. Kaune. Pirmieji jos kū
riniai pasirodė 1927 m. Atei
tyje. Vėliau jos novelių ir apy-
saky tilpo Naujoje Vaidilutėje, 
Ateities Spinduliuose, Pavasa
ry, Ryte, Studentų Dienoje, XX 
Amžiuje. Jos poezijos rinkiniai 
— "Akys pro vėduoklę" (1937 
m.) ir "Paslaptis" (1950 m.). 
Dabar spaudai baigia ruošti no
velių rinkinį. 

Prof. Steponas Kolupaila pas
kaitą Žurnalistikos Institutui 
laikė "Chicago Herald Ameri
can" patalpose. Kalbėdamas a-
pie straipsnio rašymą pabrėžė, 
kad neetiška pačiam prisiden
gus slapyvardžiu pulti kitus pa
vardėmis. Straipsnius reikia pa
sirašyti tik pavarde, nebent 
slapyvardis būtų labai žinomas 
(pvz. Maironis) ar būtų kokių 
rimtų priežasčių (pvz. pavojus 
namiškiams Lietuvoje). 

Dail. A. Valeška išdekoravęs 
Šv. Jurgio bažnyčią Norwoocl, 
Mass., sugrįžo į Chicagą. Baž
nyčios dekoravimas atliktas pa* 
naudojant lietuvių liaudies me
no motyvus. Parapijos šeiminin
kas kun. 5*. Norbutas bei para
pijiečiai patenkinti atliktu dar
bu. 

K. Baras, savo paskaitoj Žur
nalistikos Institute, kalbėda
mas apie techninę laikraščio pu
sę, pabrėžė, kad redaktorius 
privalo būti vispusiškai geras 
menininkas, plačia to žodžio 
prasme. 

s Dail. Vyt\ Jonynas daug ener
gijos įdeda į organizuojamus 
Lietuvių Kultūros Namus. 

Daū. A. Kurauskas ruošia de
koravimo projektus Lietuvių 
Auditorijos užeigos patalpai 
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Šeštadienis, lapkričio 1, 1952 

Tyrimai giliausioj Pacifiko vietoj 
Gyvybe okeano gelmėse \ 

DR. V. LITERSKIS, Vokietija 

Danų laivas "Galathea" po 
dviejų metų sugrįžo iš Pacifiko 
Surinkta mokslinė medžiaga da
bar sukelia visuotinį susidomėji-

Dr. Bruun ir asistentai dr. 
Wulff ir dr. Marckmann tuoj 
atliko laboratorinius gyvių ty
rimus. Nustatyta, kad šitie gy-

nio. Tokie duomenys gauti #ift 
Indijos vandenyno. Prie vakari
nių Afrikos krantų Geigerio 
aparatu nustatyta, kad anglies 
dvideginio pagaminama 4-# kar
tus daugiau. Visdėlto šitas ang
lies dvideginio kiekis atrodo 

mą. Ekspedicija ištyrė giliausią viai priklauso keturiom skir-
Pacifiko griovį. Šitas griovys tingom grupėm. Charakteringas 
turi daugiau kaip 10,000 metrų 
gilumo. Atidengtas naujas au-% 

jūrų anemonas — vieno centi
metro ilgumo gyvis, stipriai pri-

galų ir gyvulių pasaulis. Pasi-jauges prie akmens. Daug iš
rodo, kad ir prie amžino tamsu-1 traukta vandens blusų, jūrų e-
mo, kuris yra gilume 10,000' žiukų, geldelių ir giluminių 
metrų (metras yra truputį ii-! sraigių, kurios savo kiaušinius 
gesnis už jardą) išsivysto tam lipdo prie akmenų. Labai įdo-
tikri augalai ir gyvuliai. Par-'mios giluminės jūrų žvaigždės, 
vežti duomenys atrodo sensa-| kurių forma ir didumas prilyg-
cingi. Parvežtos medžiagos su-'sta paprastom jūrų žvaigždėm, 
tvarkymas užtruks ištisus me- Visi šitie gyvuliai yra lavono 
tus. Dabar Kopenhagos Uni- baltumo spalvos. Nė vienas gy-
versiteto zoologas dr. A. F. vas nepasiekė vandens paviršių. 
Bruun taip trumpai aprašo "Ga- Nepaprastas aplinkos pasikeiti 
lathea" ekspedicijos darbus: 

"Galathea" laivas pasiekęs 86 
jūrų mylios nuo Philippinų sa
los Mindanao. Ant laivo didelė 
įtampa. Po ilgo laukimo vėjas 
nuo Mariano ir Karolino salų 
nurimo. "Galathea" laivas pa
gal akustinius duomenis dabar 
virš didžiausios gelmės. Dides
nio gilumo ant žemės nėra. 

Šita gelmė yra kanjonas, ku
ris turi beveik 11,000 metrų gi
lumo. Jūrininkai nuleidžia tam 
tikrą šešių metrų pločio tinklą. 
Tinklui leidžiantis milžiniška 
statinė laivo užpakaly pradeda 
suktis. Palengva tiesiasi plieni-

mas, kol gyviai iš 10,000 metrų 
gilumo ištraukiami į paviršių, 
juos užmuša. Nustatyta, kad 
kanjono dugno temperatūra 2,5 
°C. Vandens spaudimas l,00o 
atmosferų. 

Žuvis su žiburiu 

Ankstybesnės ekspedicijos ne
pasiekdavo didesnio gilumo 
kaip 6,000 metrų. Didesnio gilu
mo kaip 6,000 metrų žmogus 
dar nepajėgė ištirti, nors tie 
plotai gana dideli. Daug moks
lininkų netikėjo, kad giliau kaip 
8,000 metrų dar galėtų būti gy
vybės. Mokslininkų manymu že
miau kaip 8,000 metrų vandens 

Tyrimai su radioaktyvia 100 miligramų anglies dvidegi-
mediiaga 

Charakteringas kiekvienam 
gyviui bruožas yra organinių 
medžiagų, pvz., cukraus, riebalų 
ir baltymų, gaminimas, via vien 
kokia forma. Tuo tarpu, kada 
gyvuliai, sunaudodami organi- m a ž a s # Remiantis šitais stebėji-
nes medžiagas, išskiria anglies mų d u o m e n i m i a j apskaičiuota, 
dvideginį ir vandenį, augalai iš k a d d u m b l i a i ^ r m e t u s v i s o s e 
šitų medžiagų vėl gamina har- p a s a u l i o j ū r o s e p a g a m i n a 40,-
bohidratus (cukrus) ir kitas 0 0 0 m i l l o n ų t o n ų a n g i į e s dvide-
organines medžiagas, kurios vėl g i n i o M a ž d a u g 40000 milionų 
naudojamos žmonių ir gyvulių t o n ų o r g a n i n ė g m e džiagos per 
maistui. Gyvulių egzistavimas m e t u g p a g a m i n a v i s i ^mėa a u . 
10,000 metrų gilume sudaro j - g a l a i 
rodymą, kad organinės medžia
gos ten netrūksta. Klausimas, 
kokiu būdu jūrų vanduo šitą or
ganinę medžiagą gamina. Šitas į 

Maisto rezervai vandenyne 

Galimas dalykas, kad žmogus 
klausimas mokslininkams pasi- i * * % ***** dieną pasieks tokį 
sekė nustatyti radioaktyvaus technikos lygį, kad jurų plank-
isotopo C 14 pagalba. , t o n i n h * dumblių pagaminti or-

Nustatyta, kad iš anglies dvi-! ganinių medžiagų rezervai pasi
deginto organines medžiagas' darys lengvai prieinamas reika-
gamina planktoniniai dumbliai *«• Vandenynai turi tokio pat 
(algės). Šitie dumoliai, kurių didumo maisto rezervus kaip ir 
didumas yra mikroskopinis, vie- sausuma. Žmonėms galimybės 
nam kvadratiniam metre jūrų dar neribotos. 

bell, kuris taip pat buvo eks
pedicijos dalyvis, pasisekė vie
nas įdomus eksperimentas: 
6,000 metrų gilume jis rado bak
terijų. Ligšiol niekas nemanė, 
kad prie tokio augšto spaudimo 
egzistuoja bakterijos. Ant lai
vo jis padarė sansacingą bandy
mą. Zobell iš gilumų ištrauktas' 
bakterijas "apgyvendino" prie 
800 atmosferų spaudimo ir 3 
laipsnių Celzijaus specialiame 
aparate. Zobell. tyrimų duome
nys atrodo nepatikimi: bakteri
jos, tuoj ištrauktos iš gilumų, 
pasikeitus spaudimui, atrodė 
negyvos. Bet prie 800 atmosfe
rų spaudimo šitps bakterijos 
vėl atgijo ir pradėjo smarkų 
dauginimąsi. 

Atradimų duomenys 
revoliucingi 

Visos bakterijos, kiek mums 
biologams žinoma, prie 40 at
mosferų spaudimo žūsta. Klau
simas, kodėl anos gilumų bakte 

Tėvų pavyzdingas į^rvenimai. 
yra įtakingiausias mokslas vai' 
karna. — L^moftrita> 
į h — i • • " « 
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RAKANDAI 

įr visi kiti namų reikmenys 
PIRKTI IŠ 

P R O G R E S S 
BENDROVES KRAUTUVAS 
GRAŽIAU ATRODO, 
ILGIAU TARNAUJA, 
MAŽIAI; KAINUOJA, 

Ofiso telefonas VTrglnta 7-1886 

DR. AL. RUKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 t . 
Trečiad. ir nekmad. tik susitarus 

0r. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis; pritaiko akintas, 

ketfia stiklus tr rčmųa. 
4701 S. Damen A ve., Chicago, I1L 

taukini -*- VA. 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9, šefitad. 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus 
Tel. ofiso CL. 4-0253, re*. Y A. 7-6388 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

44145 So. Anhland Ave. (kamb. 211) 
Vai. 12-3 ir «:30-8:30 p. p. 

TreČ. ir Sėst. 1-4 p. p. 
Rez. 4420 So. Talman Ave. 

Tel. ofiso YA. 7-0664, rez MI 3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4710 So. Ashland Avenue 
(antras augstas) 

OFISO VAL: 10 Iki 12 v. ryto; nuo 
2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 v. v. 

rijos, ištrauktos iš vandens į ' Nes šios įstaigos vadovybėje 
paviršių, išgyvena taip didelį VSSSt feftsJKLS'**l 

paviršiaus per dieną pagaminai Amerikos biologui prof. Zo- spaudimų pasikeitimą ir nežus 
_ _ _ 

nis lynas (viela). Tinklo nulei- spaudimas didesnis kaip 800 
dimas į didžiausias pasaulio gel- atmosferų, o prie tokio spaudi-
mes prasideda. ' # 

Tinklas į gelmes 

"Galathea" palengva plaukia 
pietų kryptimi, tuo tarpu tin
klas 3,000 m per valandą grei
tumu leidžiamas žemyn. Dabar 
prasideda sunki navigacijos 

mo gyvenimas atrodė neįmano
mas. 

Dabar jau žinoma, kad ir di
džiausiam gilume išsivysto 
augštesnė gyvybė. 

"Galathea" ekspedicija neto
li Meksikos iŠ 4,000 metrų gilu
mo ištraukė keistą žuvį, kurios 

problema. Jūrų srovė neša vaka-enukio vidury rasta lempos pa
rų kryptimi. Mindanao kanjo-į vidalo aparatas, aišku, naudo-
nas, kurio tyrimas dabar prasi«į jamas apšvietimui. Šita žuvis 
deda, turi šiaurės-pietų kryfrtį. 
Šitas kanjonas turi 180 kilomet
rų ilgumo, bet, nežiūrint milži
niško gilumo, jis yra labai 
siauras. Kanjono sienos beveik 
stačios. Didžiausias tarp sienų 

turi ilgus, į pryšakį atkištus 
dantis grobiui gaudyti. 

Priešingai ligšioliniam many
mui, nė vienas gyvis, traukia
mas iš 10,000 metrų gilumo, ku
rio spaudimas nemažesnis kaip 

# 
—rrc ttm - - ^ 

platumas tik 3 kilometrai, o 1,000 atmosferų, nesprogo. Spro-
vietomis tik 1,5 km. Tinklo nu- gimo pavojus yra tik žuvims, 
sileidimas į kanjoną kiekvieną kurios turi uždarą plaukiojamą 
minutę sekamas ir koreguoja- pūslę. "Galathea" sugautos gi
rnas. Po keturių valandų įtemp
to darbo tinklas pasieks 10,800 
metrų gilumą. Keturias valan
das tinklas dabar traukiamas 
kanjono dugnu, kurį nuo "Ga
lathea" laivo skiria 10,800 met
rų vandens sluogsnis. Po to tin
klas vėl pradedamas traukti 
augštyn. Visas šitas eksperi
mentas truko dvyliką eksperi-

Nežinomas gyvių pasaulis 

Dr. Brunn nustebo: su tinklu 
ištraukta įvairių gyvių! Šitas 
eksperimentas, aiškiau pasa
kius, žvejyba vienuolikos kilo
metrų gilume, du sykius pakar
tota. Abu sykiai laimingi: kiek
vieną kartą buvo ištraukta neži
nomų gyvulių. "Galathea" eks 

lumų žuvys plaukiojamosios 
pūslės neturi. Dr. Bruun many
mu, gyviai traukiami iš didelio 
gilumo miršta tik temperatūros 
pasikeitimo dėka. 

Dabar vėl iškyla klausimas, 
ar negalima didelių gilumų žu
vininkystę išplėsti nes tai yra 
milžiniški žmonių maisto šalti
niai. "Galathea" ekspedicija ir 
Šituo klausimu surinko daug 

i vertingų duomenų: tam tikrais 
tinklais ekspedicija žvejojo van-
devynų gilumas. Tarp 400 ir 
1,000 metrų gilumo ekspedicija 
sugaudavo didžiausius kiekius 
vadinamųjų "shrimps" — tai 20 
cm ilgumo krabai. 

Manoma, kad milžiniški šitų 
krabų spiečiai atmuša garso 

KURIE YRA PIRKĘ IŠ BUDRIK0 YRA PERSITIKRINO 
KAD GAVO GEROS RŪŠIES RAKANDUS Už 

NEBRANGIAS KAINAS ! 

H 

pedicija atidengė nežinomą gi- bangas. Tuo būdu aiškinamas 
luminių gyvių pasaulį, kuris jūrų reiškinys, vadinamas "ant-
ligšiol atrodė negalimas. ruoju dugnu". 

• . • -

3 šmotų miegamojo kambario setai • $1C\00 
5 šmotų Chrome Dinettes y $50.00 
7 šmotų Dining Room setai $100.00 
2 šmotų Parlor setai, po $100.00 
Minkštos kėdės, po $25.00 
Studio Couch — Dienos Sofa $50.00 
Vatiniai matrasai, po $10.00 
Springsiniai matrasai, po • • • • $20.00 
9x12 karpetai, po $29.00 
Grynų vilnų karpetai, yardas po $3.50 
Stalą vos lempos po $4.00 
Aslos lempos po $9.00 
Prosijamos mašinos po $49.0J 
Skalbiamos mašinos po i $69.00 
Elektrikiniai dulkių valytuvai $20.00 
Elektrikiniai šaldytuvai, su 5 metų garantija, po $149.00 
Televizijų setai, 21 colio paveikslas $199.00 
Televizijos, 16 colių paveikslas $100.00 
Mažutės radijos po $19.0*> 

LENGVAS IŠMOKĖJIMAI, BE NUOŠIMČIO 
Aliejiniai pečiai, .4 kambarių $39.00 
Angliniai pečiai, 4 kambarių $39.00 
Gaziniai pečiai, apšildymui $39.00 
Balti gaziniai pečiai, virimai $69.00 
Balti elektrikiniai pečiai, virimui $89.00 
Indų plovimui mašina — nupiginta $200.00 
Angliniai pečiai po $29.^0 

Budri kas parduoda rakandus visų žymiausių nactonaliai skel
biamų firmų išmokėjimais, be nuošimčių, trumpam laikui. 

JOSEPH F. BUDRIK, Incorporated 
3241 South Halsted Slreet Tat. Vldory 2-9542 

Krautuvė atidaryta pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais 
tkj vėlumos. Nedaliomis — uždaryta. 

ta, kol kas pasilieka neatsaky
tas. Zobell dabar šitų bakterijų 
auginimą atlieka Kalifornijoje. 
Biologiniu požiūriu šitų atradi
mų svarba nepaprastai didelė. 
Atradimų duomenys yra revo
liucingi. Dabar ir naftos kilmės 
problema atsistoja kitaip. 

Vandenynų tyrimas yra vie
nas svarbiausių mūsų generaci
jos uždavinių. Reikalingas tarp
tautinis ekspertų bendradarbia
vimas. 

i patyrimo šioje prekyboje. 
Kada ateina reikalas pirkti 
įvairius namų reikmenis, 

kreipkitės j šią 
MIDV1V IR PATOGIĄ 

SENIAUSIĄ 
UKTIJVIŲ BENDROVĖS 

K R A U T U V Ę 

PLATINKITE tlT>AAVQĄ" J į J 

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

* 

Budriko Kailio Valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio vakare 
nuo 6 iki 7 vai. vakaro Iš stoties VVIIFS, 1450 kilocycles 

Kampas i(Marauę 
7—u Tek Vai 

^ 

l 

ir Priede Geras Pelnas! 
Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse mėty! Daug patar
navimų įskaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas — 
ilgi išsimokejimai. 

CITIZEN'S FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1542 Halsted Street Chicago Heights, Illinois 
* • • i • i • • i . i . I I • . . • <• in"i i Pi"1 *A 
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Tel. oft*o HK. 4-«6»»S. r** PR. 6-7S3» 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR .CHIRURGAS 
1957 W. Gartteld Bivd. 

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

išskyrus ketvirtad. Ir sekmad. 

~ DR. M . BEIH0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6650 So. Halsted Street 
I I M. ir Hals ted SI. 

'asBlonV SeStad. 3—6, 
Tel.: Ofiso VfrK. 6-2811 
Namų WA. R-2990 

Tel. ofiso VI. 7-638.1. re*. R E . 7-7808 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Ormak Road 

VAL.: 1—3 poplot Ir 7—8 v. vak. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Rc/ id. 3241 \V. 66th P I J \ C E 

Tel, ofiso HK, 4-5849. rez. HE. 4-2324 
DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Wcst 7lst Street 
Vai. Pirm., ketvtr.. penkt. 1-4 ir 7-9 
A n t r. 1-6, treč. ir šeat. pagal sutarties 
Ofisas ir rezidencija — YArds 7-8526 

DR. G. *. BYLAITIS 
Vidaus, valkų, nervų gydytojas 

DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgas 
4038 So. Archer Ave. 

(prie Californla Ave.. siauryt. kamp.) 
Vai.: kasdien 6:80—8:80 p. m. 

Sostad. 1—6 p. m. 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michlgan Ave. 
VAL.: (Utekyrus šeStad. ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Šeštad. priima tik pagal susitarimą. 

Bezld.: 10838 So. Wabash Ave. 

Tel. ofiso VT. 7-0600. rez. VI. 7-f''S03 
DR. BR. GAIŽIŪNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Speo. moterų l igos ir akušerijų) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer tr Callfornia Ave. 

VAL..: 2—4 Ir 6—9 v. p. p. 
Išskyrus sekmadienius. • 

Tel. ofiso YA. 7-1166, rez. D A . . M 1 2 6 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Wost ,»5th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta gatvfe) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:30 ( p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarė 

Šeštadieniais i—4 vai. 
Rez. 8247 S. 1 ; M K K A L L > AVK. 

Tel. ofiso P I 3*0660, buto CO 1-6190 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. llroaihvay 
M I Į K O S I . 1'AIIK, I I.I.. 

(Dr. W. V. Norak ofise) 
Vai. 6:30-9 vai. vak., išskyrus sokm 

Ofiso GRovehlll 6-4020 
Rezidencijos HHUop fr-lftoo 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) * 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 Weat Marąuette ltd. 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—79 v. vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 
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Tol. ofibO PR. 6-3838. rez. RE. 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIKTUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

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

GRovehiir 6-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

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

susitarimą ifeskyrus trečiadienius 

2422 We*t Marquette IM. 
of i so ir buto tel. o ii. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49bh (t. , Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 6—8 v. vak. 
šeštadieniais 10—2 v. tr 4—6 v. v. 

I luta.s 1832 So. 49th Ct. 
Telefonas REliance 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIIOTUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

VAJL. 2—4 popiet, 6:30—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutartį 

1 1 

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1435 So. 49th Ct, Cicero 

Kasdien 1—4 v. ir 6—8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 12-—2 v. ir 3—5 v. v. 

Butas 1604 So. 49th Ave. 

Ofiso teief. LAfayette 8-3210, jei 
neatsiliepta, šaukite KBdsie 3-2S68 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR OHTRURGfi 

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

TrečtadienJ tik susitarus 

Tel. ofiso YA. 7-5567, rez. RE. 7-4966 

DR. FRANK G. KWINH 
( K V I E & N 3 K A S ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

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

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 We*t 26th Street 
Vai. antrad., kervirtad. ir šeštad. 7-9 
v. v. , Kitu laiku pugul susitarimą.. 
Tol. Ofis. IiA 1-4»16; ite/,. f;R 7-8815 

Tol. ofiso QR. 6-6399, PR. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest 63rd Street 
(kampas 63 Ir Arteslan) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo ft—8 v. vak. 
Treč. ir šešt. 2—4 p. p. Sek m. uždar. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Oriso tel. REliance 5-4410 

Rezid. telef. ORovehiU 6-0617 
Vaandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartį 

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

VAL. nuo 2—4 tr 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutart). 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rez. PR. 6-1930 

Jei neatsilieps viršminfiti telefonai, 
šaukite Mldway 8-0001 

D R . F L . T A L L A T - K E L P Š A 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

8pec. chlrurglnčH ligos 
DR. E. TALLAT-KELPSA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 VVest 16th Street 

Vai.; kasdien 6-8 p.p., šešt. 2-4 p.p. 
Tel. Ofiso TO 3-0950 Rez.: RO 2-2387 
Jei neatsiliepia šaukit CEntral 6-2294 

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8pec. chtrurgtnčs ligos 
6255 South VVestem Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 6—8 vak. 
Šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. tr 

sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso: DAnube 6-1125 
Buto — VVAlbrook 6-6691 

DR. A. VAUS-LAB0KAS 
MOTERŲ UGU GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai. 1 iki 4 v. p. p. tr 6—8 v. vak. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį 

Tel. ofiso CA. 0-0257, rez. PR. 6-6659 

BR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 S. Arteslan Ave. 

VAL. 11 v. ,r. Iki 8 p. p.; 6—9 v. v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 mėty patyrimas 

Tel. V Arda 7-1829 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
Ištaiso 

i»»i-a.i ir akiniu dirbtuve 
756 VVest 35th Street 

VAL. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki S. tre
čiad. nuo 10—12; šeštad. 10—3 p. p. 

1 

Egzaminuoju Pritaikė 
Akis Akiniu-

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

ARI y SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL. plrmad., antrad., ketvtrtad., 
penktad. 9:30—12; 1:80—S v. v. 
trečiad. uždaryta, šeštad. 9:30 iki 

12; 1:30 iki 6 vai. vak. 
CAnal 6-0523 Plati KUlg. 

Telefonas OLympJo 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL. aptr.. ketv. 10-12, 2-6.7-9 p.p. 

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

VAL.: pirm., trefi., šešt. 3—8 p. p. 
penkt. 10—12 ryte 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street . 
(prie Callfornia Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kaBdlen nuo 1 
iki 4 tr nuo 7 Iki 9 v. v. Seštad. nuo 
2 tkt 4 v. Trečiad. pagal susitarimą. 

Susitarimui skamb. <3Ro. 6-1321, 
jei neatsiliepta — VIneennes 6-3900 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 VVest 24th Street 
Priėmimo laikas > pagal susitarimų, 

teletouu 

rAitns r-*m 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

PrlSmlmo valandos pagal susitarimų. 

4003 Archer Avenue 
Truputį t rytus nuo Californla 

Tel. YArtls 7-7772 

t. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71st S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimų 

Telefonas GRovcliill 6-0785 

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

6322 South VVestern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimų 

telefonu. 
Telefonas GRort&lll 6-264* 
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DVIDEŠIMTIES RAŠYTOJU ANTOLOGIJA 
Amerikiečių, airių, britų kolektyvus veikalas 

JUOZAS PRUNSKIS 

VAIZDAS I* ŠIMUČIO IK SAKALO PAUKKRTITVIIT BANKETO 

JAV-se įvairios antologijos 
gana madoje. Viena iš pačių 
naujausių antologijų yra "Saints 
for now" — Šventieji mūsų 
dienoms. (Išleido Sheed and 

vienu iš geriausių rinkinyje. 
Autorius šv. Simoną mums pa
vaizduoja kaip gyvą protestą 
prieš materialistinę ir hedonis
tinę pasaulėžiūrą, kaip keistą, 

Ward, New York, 1952 m., 3121 bet ryškų būdą pabrėžti kaip 
pusi., kaina $3.50). Veikalą re- brangūs nežemiškieji idealai, 
dagavo buvusi kongreso atstovė, "Simonas pasitraukė iš savo lai-
rašytoja, dramaturge Clare kų civilizacijos, kad būtų nuo 
Boothe Luce, viena iš garsiausių j jos atsiskyręs, bet jis nenuėjo 
JAV moterų, kurios dramos; taip toli, kad būtų ignoruoja-
statomos Broadway'jaus sceno-lmas ar užmirštas...Jis atsuko 
je ir pagal kurios veikalus su-j pasauliui nugarą, veidą pasuk-
kurtas ne vienas filmas. Ji su-j damas j saulę... Jis iki minimu-
telkė 20 rašytojų, kurie aprašei mo suredukavo savo santykį su 
savo pamėgtąjį šventąjį. 

Du iš tų rašytojų — Rebecca 
West ir Whittaker Chambers 
nėra net katalikai. Aštuoni —•' 
konvertitai, t rys poetai ir sep
tyni — pirmaeiliai novelistai. 

žeme, bet visgi pasiliko susiri
šęs su ja... Simonas tai toks, 
kokiu aš norėčiau būti, jei turė
čiau heroizmo būti šventu, vie
ton nusidėjėlio niekšybės; — aš 
norėčiau turėti ryžtingumo pa
sijuokti iš tų, kurie juokiasi iš 

Ta.S . veikalas darosi įdomus ne- M fc k u r i u o g a § m„ 
vien hagiografiniu, bet ir litera- ; 
tūriniu atžvilgiu. Tai gyvenimo Whittaker Chambers rašo a-
filosofija talentingų kūrėjų, be- pie šv. Benediktą, šis autorius, 
letristų ir kitų, parašyta. Tarp mums pažįstamas iš liudymų 
autorių tėra tik vienas kunigas: j prieš komunistą Hiss. Jo veika-
konvertitas Th. Merton, kurio jlas "VVitness" tebėra tarp la-
veikalai JAV-se buvo tarp tų biausiai perkamų knygų Ameri-
labiausiai perkamųjų (best sel-|koje. Gaila, kad šiame straips-
lers) ir viena vienuolė — sesuo nyje, bent gi pradžioje, jis 
M. Madeleva, garsėjanti savo I daugiau gvildena savo asmens 
literatiniu talentu. | problemas, kaip rašo apie šv. 

Peržvelkime dabar — kas ir Benediktą, visdėlto jo dalyvavi-
apie ką rašo. Pati redaktorė mas šiame rinkinyje — reikš-
Booth Luce parašiusi įžangą. Be mingas. Jis žavisi šv. Benedikto 
kitų dalykų ji pažymi: j principu: Ora et labora (mels-

— Šventieji buvo taip labai kis ir dirbk). 
užimti pakeisti savo pačių vi- E. /. Watkin iškelia šešto 
daus pasaulj, kad jiems nedaug š i m t m e č i o š v R a d e g u n d ą i p a ž y 
tebuvo laike, mąstyt, apie .sorės m ė d k a d j a u ^ l a i k a i s 
pasaulio keitimą. Jie stengėsi ne k a i k u r i v i e n u o l l o 3 r e i . 
retormuot, ciesorių, o patys da- k a , k a d k i e k v i e n a 

sesuo 
rytis panašiais (konformuotis) , m o k ė t ų s k a H y t i D y . v a l a n d o g 

Į paroje buvo pašvenčiamos skai-Alfred Noyes — poetas, esė- tymui. Watkins gimęs Anglijo-
jistas, novehstas, nunešęs ne . . 0 k s f o r d o u n i v e r s i t e t o auklė 
vieną prermją, - rašo apie Š v . ; t i n i g p a r & š ė ^ f i l o s o f i n i o t u . 
Joną evangelistą. . r j n i o v e i k a l ų I š a n g iJkanizmo 

Kathleen Norrts duoda savo a t s i v e r t e s : k a tal ikvbe iis dabar 
maldą į Šv. Judą. Ji ir laikrašti- * ^ l v e r 

Šimučio-Sakalo pagerbtuvių bankete dalyvavo nemažai politiško gyvenimo žmonių. Pir
mame vaizde matosi: Antanas Olis, pirm. Sanitary District Trustiles; M. Rudnik, vice-
pirm. Sanitary District Trustees; p. Rudnik; p. A. Oliene ir Jonas Brenza, Cook apskrities 
iždininkas. Antrame vaizde Jerry Jesulaitis, Albert Preibis ir p. A. Preibis; J. L. Paukštis; 
Jack L. Jatis, Clerk of the County Courts; Alfonsas Wells, demokratų lietuvis kandidatas 
į Chicagos miesto teisėjus ir Elena Gudauskas. Trečiame vaizde matosi: Al Kumskis, parkų 
komisionierius; J. F. O'Tooly, kongresmanas J. C. Kluczynski; teisėjas Jonas T. Zuris ir 
Neil Linehan. 

rializmo laikotarpyje, dar gali- koje. Gimusi Airijoje, gyvena šventąjį Pranciškų Salezą ver-

ninkė, ir rašytoja, kurios JAV-
se jau išėjo iš spaudos 20 kny
gų. Savo tris labiausiai pamėg
tas noveles ji išleido knygoje 
"These I Likę Best." 

Evelyn Waugh aprašo Šv. 
Eleną, kuri pagarsėjo vienu 
svarbiuoju darbu — Šv. Kry
žiaus atradimu. Waugh yra bri
tų kilmės, Londone gimęs, ta
lentingas rašytojas, ir kilęs iš 
rašytojų šeimos, nes iau jo tė
vas buvo kritikas ir leidėjas, o 
jo brolis Arturas, dar jaunuoliu 
būdamas, parašė vieną labiau
siai perkamų apysakų. Paties 
E. Waugh'gausiai kūrinių yra 
išėjusių atskiromis knygomis 
ir atspausdintų amerikiečių 
žurnaluose, kaip "Lile". 

Rebecca West plunksnos mei-
sterė rašo apie šv. Augustiną. 
Pati nebūdama katalikė, gal ji 
nepagauna visų to įdomaus 
šventojo vidaus evoliucijos niu
ansų, bet ir jos rašinys įdo
mus. 

George Lamb rašo apie šv. Si
moną Stulpinį. "Šv. Simonas 
buvo mano pamėgtas šventasis 
gerokai pirma negu aš tapau 
kataliku", — sako jis. Kritikai 
ne be pagrindo laiko šį rašinį 

PARDUODAME ANGLIS XR 

PEČIAMS ALIEJŲ 
PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

Bažnyčia, kaip ta arka, 
tvane plūduriuodama su religi
nėmis brangenybėmis, išsaugojo 
ne tik kultūrą ir kultūrinio gy
venimo geroves, bet net ir ele
mentarinius civilizuoto elgesio 
padorumus, ir tai padarė nepai
sant prievartos iš oro ir nepai
sant nevertų tarnų jos pačios 
viduje." 

Sesuo Madeleva, šv. Kryžiaus 
kongregacijos narė, poetė ir ra
šytoja, aprašo gyvenimą šv. Hil-
dos iš Whitby, kuri buvo vie
na iš pirmųjų ugdytojų anglų 
literatūros. 

Pąul.Gallico, kurį ypač pažįs
ta žurnalų skaitytojai, r a š o a -
pie šv. Pranciškų Asyžietį. Ve
damoji jo mintis: "šiame niū
riame, plikame perdidelio mate-

ma susišildyti prie ugnies, kurią 
prieš septynius šimtmečius už
kūrė šv. Pranciškus, — ir gali
ma sumažinti augantį širdies 
šaltį prie pavyzdžio liepsnos to 
vyro, kurio visas gyvenimas ne
buvo niekas kitas, kaip neišse
miamas meilės spinduliavimas." 

Vincent Sheean, kurs taipgi 
plačiau žinomas kūrybos pasau
lyje, patiekia antrą šiltą šv. 
Pranciškaus biografiją. 

Robert Farren rašo apie žįv. 
Tomą Akvinietį. Farren — airis 
ir daugiau žinomas savo patrio
tine gaelic kūryba. Iš Ameriko
je išleistųjų labiau pagarsėjusi 
jo 3,500 eilučių turinti poema 
"The First Exile". 

Barbara Ward, ekonomistė, 
publicistė ir paskaitininke 
šiuos savo talentus puikiai pa
demonstruoja šv. Tomo More 
biografijoje, duodama puikų 
anų laikų socialinį — politinį 
foną. 

Jonas Farrow% nors ir mažiau 
žinomas autorius, bet vaizdžiai, 
gyvai parašęs apie šv. Ignacą 
Loyolą. 

Kate O'Brien — priskaitoma 
prie talentingesnių jų. Ji — laik
raštininke, novelistė ir drama
turge, viena iš geresniųjų stilis
čių anglų dabartinėje beletristi-

, 1 

Anglijoje. Ji šioje antologijoje tas perskaityti. 
pasirodo • su šv. Pranciškaus i Bruce Marshall, škotų kilmės, 
Ksavero biografija. rašytojas, kaip sakoma, su var-

D. B. Wyndham Lewis taip du. Jau 1930 m. tarp labiausiai 
gabiai va&o plunksną, kad du perkamų knygų buvo jo "Father 
milionu skaitytojų turįs "Daily Malachy's Miracle." Čia jis duo-
Mail" buvo jį užangažavęs per da gyvą biografiją šv. Jono 
keletą metų rašyti kas savaitė Vianney, kurs išsėdėdavo klau-
po straipsnį. Buvo laikotarpis,; sykloje po 16 valandų kasdien, 
kad jis beveik kasmet duodavo kartais iki nualpimo. 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginia 7-7097 

VESTUVINES NUOTRAUKOS Į 

Aukštos Pešies Fotografijos 
i i i r i -rnr — ' ^ W * 3 5 — — • • * — * 

MCSV SPK<1ALYM 

Precin Photo Studio, Ine: 
Ki'VARDAS J. ULIS. Sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-248] 

yi^tX»4tV8/J^Ji\tyj!.W^ 

P r i e š - A d v e n t i n i s 

Spaudos Balius 
SU KAUKĖMIS 

-

Dienraščio "Draugo" Naujų Mašinų 
Fondui Paremti. 

MIDWEST BALLROOM 
MIDWEST H0TEL 

(Hamlin Boulevard ir Madison Street) 

po naują satyros ir humoro kny
gą. Cia jis pasireiškia su šv. 
Pijaus V biografija. 

Kurt F. Reinhardt, vokiečių 
kilmės, žurnalo redaktorius, 
Herderio enciklopedijos redak
torius, kalbų ir filosofijos pro
fesorius Kalifornijos universi
tete duoda studiją apie šv. Joną 
nuo Kryžiaus. Tai labai būdin
ga autoriui, pamėgusiam misti
ką. 

Thomas Merton, dailininkas 
ir literatūros profesorius, tapęs 
kartūzų vienuoliu ir virtęs la
biausiai amerikiečių skaitomu 
autoriumi, taipgi duoda studiją 
apie šv. Joną nuo Kryžiaus. 

Gerald Heard, gal nepriklau
so prie pirmaeilių kūrėjų, bet 
jo trumpas rašinys apie taurų 

Kari Stern, psichiatrijos pro
fesorius, vienas iš vadovaujan
čių šios srities specialistų, dabar 
dirbąs Psichiatrijos Institute 
Kanadoje ir McGill universiteto 
laboratorijose, savo atsivertimą 
į katalikybę aprašęs knygoje 
"The Pillar of Fire", šį kolekty
vinį veikalą užbaigia savo studi
ja apie šv. Teresėlę Vaikelio Jė
zaus; šventuosius jis vadina ti
kėjimo genijais. 

Pažymėtina, kad šis, toks į-
vairus, leidinys yra papuoštas 
patraukliais paveikslais, ku-

^ 

MODERN RADTO Co. Inc. spe
cializuojasi pataisyme visų ISdirbyB-
čig ir modelig televizijų ir radios ir 
automobilio radio. $4.00 patarnavi
mas. Prielnamom kainom darbas ir 
dalys. Einam betkur. HInsdalo 2612. 

lapkričio 29 d., 1952 m. - 8:30 vai. vak. 
Spaudos valsas... kaukes... meniški* kostiumai... ver

tingi pryzai... graži Jurgio Akelio orkestro muzika... žy
mūs šeimininkai viešpataus... skanios vaišės... žymūs sve
čiai... tokia bus programa šiame prieš-adventiniame ba
liuje lapkr. 29 d., 1952 m., kai dienraščio Draugo admi
nistracija pradės sukelti fondą pirkimui naujų spaustu
vės mašinų, kad patobulinus spausdinimą laikraščio. 
Rezervuokite tą dieną Spaudos Baliui 

DRAUGO ADMINISTRAaJA 

K/iv * .»\../•\K/4\i.>»\i;^V!^AYii''*\''u*vr/ii\ir^Vi;/<\ir/'<\'ii/,*AiiV»Ah'i» 

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

Kad rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

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

I N S U R I D 
W;/tw 

Turtas — $80,000,000.00 

Atsargos Fondas — $3,000,000.00 rvu.uu <« Į | 

JUSTOJ MACKIEWICH, Prezidentas 

{stalgos valandos: Kasdien nuo 9-tos ryto lkl 4 vai. po pietų. 
Ketvirtadieniai! nuo 9-tos valandos ryto iki 8 vai. vakaro. 

frecladlonl&la visai neatidaroma 

STANDARD FEDERAL SAVINUS 
i L 

A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
-^ O F C H I C A G O 

| jllllįj;. 4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32 
j į i i P PHONE: Vlrg in ia 7-1 141 

- . 1 1 ' • = = = 

riuos sukūrė dailininkai L. Ford, 
A. Girard, J. Yoorft, H. Dali, Th. 
Merton ir kt. Jų paveikslai — į-
domus moderniojo meno kryp
čių panaudojimas sakralinėms 

temoms. Apskritai, nors tai vei
kalas gal ir ne be trūkumų, bet 
savo autorių ir temų j vai rūmu 
kiekvienam skaitančiam turėtų 
būti Jdomus. . 

ALBERTO numuša baldų kainas! 
£monėa pasakoja, jog buvo laikai ka*da ui doleri galima buvo 

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

DIENĄ 
•SOFA 

N A K T Į . L O V A 
Sof a-Lova Miegojimui 

Sukonstruota ii sunkiųjų spyruoklių 
ant puikaus darbo rėmų. Parinkta 11 
dirbtuvių kas spalvingiausią ir praktiš
kiausia. Jūs turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
ii pavaizduotų pavyzdžių Sofos-lovca 
su aukštesnėmis atramomis. 

Abiejų kainos po $QQ. 
Nereikia įmokėti v O 

LIETUVIS STANLEY RIMKUS, VEDĖJAS 

Aefovti FURNITURE & 
APPLIANCES 

2318 ROOSEVELT ROAD „ J ^ f f i . . 
Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir keu. vak. Sekmadieni 11 r. iki 

USROYALS 

Before the Risks 
ofVVinter 

įLį GET U. S. Royal Master*s excfutfve Royaltex Trearf— 
stop safmly on i l ick streets where tires sever heldl 

+U O V V N ' t h e rmvolufionary wlnler-skld-protecting power 
* * * of Ils more than 3 ,000 gripping edge t l 

*fg LOOK ahead to yan of thU *uper-»afety, completely 
r«n»wab/« to gi ve you u p to twice as many sofa milas I 

/ ^ 

Werd and Schaefer Tire 
Company, Inc. 

2140 S. WESTERN AVE. — CLiffside 4-7611 
Chicago 8, TUnoi* 

"Yours for Better Tire Service" 
mmmmmmmm 

+ • 
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DIBamAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS Šeštadienis, lapkričio 1, 

ILLINOJAUS LIETUVIŲ MOKYTOJŲ SĄJUNGOS 
PEDAGOGINIS SKYRIUS 

Redaguoja DR. P. MAČIULIS, 6806 Sa Talman Am, 
v Chicafo, 111. 

Ispanijos vidurinių mokyklų pertvarkymas 
K. PATALĄVIČIUS, Madridas . 

Jaunas ir energingas Ispani
jos švietimo ministeris Sr. Joa-
quin Ruiz Jimenez pakeitė iš 
šaknų visą seną ir atsilikusi is
panų gimnazijų ir kitų viduri
nių mokyklų sąstatą bei progra
mas. 

Lituanistinių dalyku dėstymas 
Dievo Apvaizdos parapijos 

mokykloje Chicagoj 1951-2 
mokslo metais buvo užbaigtas 
š. m. birželio 4 d. Atitinka
muose skyriuose lituanistinių 
dalykų mokėsi sekantis mokinių 
skaičius: VIII sk. —10, VII sk. 
— 11, VI sk. — 11, V sk. — 11, 
IV sk. — 12, IU sk. — 13, viso 
68 mok. Seserys dėstė II sk. 17 
ir I sk. 17 mokinių, viso 34, gi 
bendras mokinių skaičius siekė 
102 mokinius. Atlyginimas už 
dėstymą buvo gautas ne vieno
das: daugiausia buvo įmokėta 
gruodžio mėn. $53.50 ir mažiau
sia kovo mėn. $40. Savo parei
gos neatliko tėvai tik $8 skir-! 
tumu. Nuo mokesčio buvo at-l 
leisti visi našlių vaikai ir tikį 
atvykusių iš Vokietijos, viso nuo | 
mokesčio atleistų susidarė 19 
vaikų. Lituanistinius dalykus 
mokėsi visi vaikai (naujai atvy
kusiųjų), kurie lankė Dievo 
Apvaizdos parapijos mokyklą. 
Prie pirmos Komunijos buvo 
parengti 15 vaikų. 

VIII-V skyriai išėjo sekantį 
lituanistinių dalykų kursą: 
liet. kalba - pakartota gramati
ka, sintaksės iki sutaptiniąi sa
kiniai, literatūra — imtinai 
Vaižgantas, Liet. istorija —'iki 
reformacijos Lietuvoje; IV-III 
skyriai: garsas iki veiksmažo
džio, krašto pažinimas pagal IV 
sk. programą. 

1952-3 mokslo metus pradė
jus rugsėjo 12 d., lituanistinius 
dalykus mokytis VIII, VII ir VI 
sk. užsirašė 32 mok., V-IV sk. 
24, III sk. 18, II-I sk. 23 mok., 
kuriuos ir šįmet mokys seserys. 
Pernai II-I sk. išmokė skaityti 
ir rašyti pakankamai gerai. 

Lituanistinius dalykus pradė
siu dėstyti nuo tos vietos, rašo 
šitų dalykų dėstytojas, kun. St. 
Santaras, kur pereitais metais 
sustojau. Tikybą dėsto irgi lie
tuvių kalba; pamokos daromos 
v soma grupėms pirmadieniais, 
. .ciadieniais, ketvirtadienį ir 

penktadienį, o tikybą vienai gru
pei dar ir antradienį. 

"Vaizdų" balansas. Prieš pus
antrų metų buvo iškeltas su
manymas leisti mūsų vaikams 
vaizdų sąsiuvinius, pavadintus 
skambiu "Lituanikos" vardu, 
kad tuo būdu bent iš dalies bū
tų užkimšta "comikams" spra
gą. Laukiamų rezultatų "Vaiz
dai" nepasiekė, nes vos tik 10% 
#nuo investuotos sumos, juos lei
džiant, tesu&rįžo. 

Lituanistinių dalykų pamo
kos praėjusiais mokslo metais 
šv. Antano parapijos mokyklo
je neįėjo į pamokų lentelę, ir 
buvo atliekamos kasdien po 
bendrųjų pamokų. Šiemet litua
nistika įtraukta į pamokų len
telę, ir jai skirta kasdien po 
vieną pamoką. Dėsto šie moky
tojai: J. Kreivėnas, A. Baukie-
nė, K. Jovaiša, A. Juškevičius 
ir A. Paulavičius. Tų dalykų 
dėstymui vadovauja A. Kreivė
nas. 

Pertvarkymas daugiau re-* 
miasi praktika. Savo įvadinėje 
kalboje ministeris pareiškė, jog 
jis iš šios reformos tikisi gerų 
ir naudingų ispanų moksleivijai 
rezultatų, kadangi ji nesanti iš
laužta iš piršto, o tik pagrįsta 
ilgamete naujosios Ispanijos pa
tirtimi ir savais išgyvenimais ir 

jama santvarka. Gimnazijos 
kursas tęsėsi 7 metus, neatsi
žvelgiant ar kas norėtų orien
tuotis link medicinos, literatū
ros, matematikų, ar agronomi
jos, šito nesklandumo vaisiai 
buvo skaudūs, nes pvz. studi
juojantiems matematiką univer
sitetuose reikėdavo patiems dac 
gerokai privačiai pasimokyti 
matematikos, geometrijos, alge
bros, trigonometrijos' ir pana
šiai. Kai tuo tarpu lotynų, grai
kų, ar net ir pačių ispanų lite
ratūros jte'n J būdavo perdaug. 

Naujo) sistemoj gimnazijos 

•Tekviziios 
Jums visados aiksimokČH pirkti Hic -
rttJcM apamti* is patyrusio*, sažiniu-
K«s krautuvas — Iš 

BUDRIKO, „ 
kur vra užlaikoma » patyrę mecha
nikai' * r kur Telev/.liJoM parskluotla 
goriausiu ištllrbysčlų nauji modeliai 
NU pilna garantija: 

iiiiiiiiiiimintmiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiMiiiiit 
MODERNAUS ŠOKIO 

S T U D I J A 
A. Valrišaitės ir 

Grigaliūnai tės-Lazauskienės 
3130 So. Halsted St. 

Tel. CAlumet 5-9339 
Priimami mokiniai: pirmad., antra*!., 
tročiad. ir per.ktad. nuo 5 v. iki 8 v.v. 
iiiiiiimiiiiiirmmiuiiiiiiiimnifimiimii 
Domesio navininkai, gaukite • m ū s ų 
kainas pirmiausiai 

ALMON A SONS OONTRUCTION 
<JO. 

Taisymo, pertaisymo visų rūšių lan
gus, grubius arba užbaigtus, sienas 
apmuftu, stogą uždeda, pastogSJe ir 
rūsy Įrengiame butus-

COmmodore 4-7010 

DRMKSfO, televizijos savininkai! 
Mos pataisome Ir aptarnaujamo visų 
iAdirbysčių Ir modelių aparatus. Ge
riausias J rengimas ir dalys. Darbas 
garantuojamas Ir atl lokamas "olec-
tronlc" inžinierių! 

J & V T.V. SERVICE 
5909 Celumbia Avo., Hammond, Ind. 

f tumeli 2159 I I , . ! • • - • 

u r a n u ir savais « g y v « . . * i n « . « k u r g f t a ^ . ^ t t i g f J | j m e t 

troškimais Iki šiol ispanų vidų- sutvarkytas taip, 
rinėse mokyklose buvo sekama : g L 
sena ir jau veik niekur nevarto- r>«mesio, diabetiku Tarime pim* 

, P**«"nklmą U g d y t o 
11IARKTIS FOODS 
Diabetikams maisto 

£KMŲ KAI.oici.fV 
DIETŲ MAISTAI 

VISUOMET Šviežios prekes 
Dėžtttese matetas • Miltai • Pyra
gaičiai • „Toast" • „Bread Stlcks". 
SAI^YTVVK VISUOMET T U R ^ f K 

INSULINO 
Cllnltest TabletSs — Adatos — 

Sprint i, 1.1. 
Sąžiningas receptų išpildymas mūsų 

specialybei 
J E R O Z A L 

PHARMACY 
2900 \V. 95th Street 

E V E R G R E E N PARK «B90 
Nemokamas skubus pristatymas 

Atdara kas vak. iki 11 vai. 

kad pirmasis ketvirtmetis bus 
daugiau orientacinis ir praktiš
kas. Jį baigusiems bus lengviau 
griebtis tiek matematikos, tiek 
medicinos, literatūros, ar pana
šiai. Visi ispanų moksleiviai tu
rės būtinai laikyti dvejus kvo
timus. Vienus užbaigę ketverių? 
metus, o kitus brandos, pabai
gus gimnaziją. Senosios progra
mos gerokai apkarpytos, laikan
tis principo, kad jaunuolį labiau 
paruoštų praktiškam gyveni
mui, pvz. sporte, pedagogikoje 
ar net jį ruošiant iš anksto šei
miniam gyvenimui. 

Anksčiau ispanų gimnazistai 
galėdavo laikyti savo brandos 
egzaminus vien tik§ pas univer
sitetų profesorius. Dabarg" 

, 1 1 1 - • - . • 

PRITYRĘS 
TELEVIZIJOS TAISYMAS 

Viską padaro per vieną dieną 
Apylinkes šaukimai —- $4.00 darbininkas 
ima už darbą, daugiausia $9.00 

SUPREME APPLIANCES 
Telef. WHiting 731 
1516 — 119th Street 

Whiting 

kiekviename apskrities, ar šiaip 
didesniame mieste susidarys iš 
penkių asmenų specialus komi
tetas, ar tribunolas, kurin įeis 
du profesoriai ir trys specialiai 
valdžios skiriami egzaminato
riai. Tie, kurie pasirinks mate
matiką, bus laisvesni paskuti
niais dvejais metais nuo lotynų 
ir graikų kalbų; ir atvirkščiai, 
tie, kurie panorės gilintis lite
ratūroje, bus laisvesni nuo ma
tematikos. Mokyklos suskirsto
mos į valdiškąsias, Bažnyčios, 
ir privačias ir, pagaliau, patro-
natų. Visų šių mokyklų moky
tojai privalės laikyti specialius 
kvotimus iš pedagogikos ir t. t. 
Bažnyčios priežiūroje bus reli
gijos mokymas mokyklų bei mo

kinių moralinis stovis ir elge
sys. Visa kita priklausys nuo 
valdžios. 

Tikimasi, jog po šitokio pa
grindinio ispanų mokyklų per
tvarkymo, padidės visur moki
nių skaičius, nes mokslas atsi
eis daug pigiau, negu kad se
niau būdavo1, ir nereikalaus iš 
moksleivijos tiek titaniško į-
tempimo ir bereikalingo laiko 
gaišinimo. 

Nieko nepagailėčiau už tai, 
kad galėčiau savo mielą motutę 
nors vienai dienai čia į žemę 
atšaukti, kad prieš ją ant kelių 
atsiprašyčiau už visa tai, kuo 
ją buvau nuliūdinęs. 

— Charles Lanib 

j= 

DfiMESIO, savininkai! Oazo ir 
aliejaus pakeitimai. Pilnas ccntrali-
nio Jvodimas, bendras skurdos-sheet 
metai darbas. Lee's Automatic Warm 
Air Heatinff. TOwnhall 3-«670. An-
thony Ltgrutis, savininkas, kalba lie
tuviškai.' * 

Dėmesio Seimininkes! 
TROPIC JUICES, INC. 

Pusryčiams apelsinų — Grapefruit 
Sunkos 

VAISINIS PUNCH 
POKYLIAMS 

• Ananaso • Citrinos 

u i • > • • ' • ' 
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PERKRAUSIAU B A U H I S 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIU 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
Tel. H Albrook 5-!>209 

mmmm—^tt 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
P R I S T A T O M E 
V I S O K Į V Rt'AlV 
MEDŽIAGĄ 

CARR M O O D Y 

LUMBER CO. 
STASYS UTVVINAS, Prez. 
S039 So. HALSTED ST. 

T « į Vlctory 2-1272 
AI'KAlNAVfM* Ut P J Ė K I V I , U 

STATYME TKIKIAMK 
NKMO^AMAI 

RASTI N R ATIDA ifYTA kasdien nuc 
8 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro ir 
<< Atadieniais iki 3 vai. vakaro 

\fA<;*AVOX. ADMIRAL, G E N E -
KAli ELECTRIC, PH1LCO, R. C. A. 
V1CTOR, lMMOXT Ir pačios geriau
sios su I H i m i k O lctbcliu. 

Kaina nuo f l»9 .50 už dideles mle-
ros pavHkslij. ir aukščiau. 

Priimamo mainais J 0 s u radiją, 
g iamafona, armoniką,, pianą Ir duo
damo didelę nuolaidą. 

LENGVAIS IŠSIŽIOK ĖJIMAIS 

ke le tas bargenų.. išmainytu, 
perdirbtų T. V. Setų: 

Motorola 7 col $30.im 
Stromburg-Carlson 10" $49.95 
RČA-VlCtOf 10" už $59.95 
Sparton Console 10" už $59.95 
HCA-Victor \0" Console . . $«9.95 
1«" Console TV už $119.50 
17" Tablo TV už $148.50 
17" Console už $159.50 
20" Tablo TV už $169.50 
2 1" Console TV už $186.50 
Admtral Phonograph, Radio ir. . 

TV kombinacija $139.50 
IJhktr. phonografai po . . . . $19.95 

Mažoa radlos po $19.95 ir augSč. 
Jeigu jonu TV ^etas neveikia, pa~ 

telefonnoktto Vfctory 2-6542, Bud ri
ko nu ebanikus jums sąžiningai su-
tataya. 

JOS. IBUDRIK, Inc. 
3341 SO. HALSTED ST. 

Krautuvo" atidaryta pirmadienio ir 
ketvirtadienio vakarais Iki vtMumos. 
Nodellonils uždaryta. 

Undriko Radijo Valanda leidžiama j 
kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo I 
B iki 7 vai vak. is stoties WHKC, 
I4f>0 klloeyelcs. 

Išpardavimas su 31% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

Mes parduodame visas mūsų 
aukotos rūšies prekes—balduą^ 
kilimus, gazo krosnis ir visus 
gerai žinomu gamybų matracus 
ir spiruokles — su dideliais su-
taupymais. Pirkite dabar ir su
taupykite. 

Pirmad. ir Ketvirtad. atdara iki 9:30 vai. vakaro 

Southwest Furniture Company 
6200 South Western A/c, priešais Sear's krautuvę 

Lengvos iSmokSJimo sąlygos tiesioginiai be Jokios kredito Įstaigos 
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Didžiausias Pasirinkimas 
NAMIE PAGAMINTŲ ir MILWAUKEE 

DEŠRŲ 
ir mėsos pagal kiekvieno skonį. 35 rūšys deš-
i \). 75 rūšys sūrių. Laukite mūsų savaitgalio 
specialybių VVISCONSIN FARMS 
1336 Waukegan Road Glenvievr 

Atdara kasdiena ir sekmadieniais 

Kiekvienas nori pinigy, vienok pinigai neauga ant medžiu 
mefe Taigi ATIDARYK TAUPYMO SĄSKAITĄ ŠIANDIEN 

3 E — pas B R I G H T O N savings ir taupyk reguliariSkai 
ir pelningai. S% normalus pelnas, išmokamas du 
kartu į metus. Indėliai yra apdrausti iki $10,000. 

Brightoit Savings and bau Ass'n 
4071 Archer A ve. [ vakarus nuo California A ve. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 

OFISO V Al.ANUOS: 

• Lime • Vyšnių 

• Aviečių 
Tuojaus Pristatome 

Kūno Stiprintojai 
7340 HARRISON STREET 

Forest Park, Illinois 
FOrest 6-2444 

Chinchillasf Chinchillas! 
Aukštos rūšies veisles! 

Patinukai ir pateles 
Tikrai pelningas biznis nuo pat 

pirmojo moto. Auginkito Juos J0sų 
namuose. Skambinkite arba rašykite 
susitarimui. Privatus asmuo. S. Olds. 
1107 Bhermor Koad., GUmvievv, 111 
Tol. Glenview 4-1841. 

NUO UŽSlSfcNEJUSrC 
Skaudančių Žaizdų 

IR ATTVIRV; ODOS LIGŲ! 
Tie, kurie kenčia nuo BENŲ AT 

VIRTJ ir SKAUr,2lŲ ŽAIZDŲ, Jb 
ncg-all ramiai s6d«tl ir naktimis mie 
goti, nes Jg užslHenSJu.slos žaizdo^ 
nrežtt Ir skauda. Kad pašalinti tu 
ni^žejlmąt Ir »kand6Jlm;Į senų at 
virų ir skaudančių žaizdų, uždlkit-
DKOUI^O Ointment Jo g y d o m o s 
ypatybSs palengv ns jiisų »kaudėji 
mų ir gftllaltd ramiai miegoti nak 
t|. Vartokite jj taipgi nuo skaudžia 
nudoslmų. Jis taipgi pašalina niežfi 
Jlma llgoa. vadinamos PSORlASlb 
Taipgi pasalina peršėjimą ligos, vadi 
narnos ATfJLETKS TOOT. sustabdi 
džiovinimą odos ir perplyšimą tarp 
pirščlu Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džlūstančios ir suskilusio* odoa.. J\ 
yra goia gyduole nuo visų ISvlrėlniv 
odos ligų. LEGULO ^ . 
Ointment suteiks jum 
pagalbą, nuo nuvar
gusių, perštamų i r 
niežlnčių kojų Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 7i et., 
$1.25 ir $3.60. Pirki
te vaistinėse Chlcago 
ir apylink8se ir Mil-
waukee, a r b a a t 
siųskite money orde
ri I ~ 

LEGULO, Department D 
5618 W. £ddy St., Chlcago 34, 1IL 

MUlberry 5-3694 

LIETUVIU PREKYBOS 

Pirmad., Antrad., Penktad. ir Šešt. 
»:00 ryto iki 4:30 p. p. . 

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

ST. ANTHOVV SAVINGS & I.OAN A S S \ \ . 
1117 S«>. I'.iih t o u i t , (iri-i'u 50, III. 
JOSEPH/f ' . (}U1I!AISKA.S. SckicLoi iu» 

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS 
Šioje Bendrovėje, kur 
jūsų kaim>Tiai taupo 
pelningai ir s a u g i a i 
nuo 1922 motų. 
D y k a i dovaneles su 

naujom sąskaitom. 
Turtas $5,500,030.00 

S I 4 . 1 ! I B I I I I I A V I L I t l I I I A I 
5J451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tet YArds 7-3278 ir 79 

K E L I O N E S : 

LftKTUVAIS, OELEŽINKfi. 
MAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
Pnrapiimmo bilottiM, vleiibttčlus Ir .sutvarkome visus su kelione Mirlstua 
dalykus. II Kiv i i ; I M H VU. s l iVKIV. Pildomo »fidrvltus. Keliones 
planuokite Iš anksto kitiems metams. Ankselnu ožMsakyklte hiletus kaip 
lėktuvais taip ir laivais, tai husite tikri, kad tikrai ganrffte vietas. Pirk
dami hiletus pas mtls nemokėsite brangiau Ir Išvengsite laiko sutruk
dymo, nes nereikės lankytis nei i geležinkelio stoti ar aerodromą, nes 
visa tai atliksite vieuoju vietoje — P A S MUS. ' 

Mes kviečiame aplankyti mūsų prekybą 
ir palyginti mūsų prekių kokybę ir kainas, 
kad ir su "didžiųjų", ištisus metus besitę
siančių išpardadvimų kainomis. Per trumpą 
laikę ištisa eile mūsų klientų įsitikino, kad 
miksų prekes augštos rūšies, be užprašymo 
žemomis kainomis. v 

Leiskite mums patarnauti Jums vieną kartą ir Jūs 
iiksito mūsų nuolatiniais klientais. 
PAVYZDŽIAI: 
5 dalių chromo virtuviniai stalai, Formica viršus . . $49-50 
Porcelano Gas Range (virimui krosnys) $39-50 
Šildymui krosnys, 4—5 kambariams (alyva ar gazu) $39.00 
Rašomieji stalai, VValnut ar Mahogany $39-00 
Knygoms spintos su stiklo durimis $29-00 
Šaldytuvai, Ret'rigeratoriai, VVestinghouse 

6 kubiškų pėdų $ j 99.OO 
Kilimai, grynų vilnų, žymiausių Amerikos fabrikų $39.00 
3 dalių miegamojo kamb. moderniški baldai, šviesios, 

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

minkšti baldai $ j 39.OO 
Ant grindų pastatomos lempos $jį.OO 

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

, Teisingas patarnavimas ir be užprašymo kainos — 
mūsų įmonės tikslas ir obalsis. 

PKUK1AV1MO LAIKAS: 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ryto iki 9:30 vak. 

Kitomis dienomis 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 
Sekmadieniais 11 vai. ryto iki 5 vakaro. 

FURNITURE CENTER, INC. 
ĮMONĖS VEDĖJAS JUST. LIEPONIS 

; 322244-26 SO. HALSTED ST. 
Telef. VICTORY 2-4226 

J? 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
REKORDAS... 

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

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

* Augštus dividendus išmokėjo visada be perstojima 
1 Partrauksim jūsų pinigus iš kitur, Jei atnešite 

savo banko knygutę. 

Netaikykite — pradėkite taupyti šiandien! 

[STAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai. 
po pietn, Ketvirtadieniais nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro, Trečiadieniais visai neatidaroma. 

AND IOAN ASSOCtATIOtl* 
2202 W. Ormak Rd. • Chlcogo 0, UI 
JOHN i. KAZANAUSICAVhr̂ 'ItkVJ t̂oto 77747 

J f 
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DIENRAŠTIS DRAUOAS, CHICAGO, ILLINOIS 
B 

PAGALBA SULIESĖJIMUI 
Dr. J. MAZILIAUSKI ENft, 8a. Boston, Mass. 

Žmogaus nutukimas dažniau 
šiai bGna tik del geros mity
bos. Žinoma, čia yra dažna! 
šiek tiek kaltas ir permažas 
judėjimas, sėdimas darbas ir 
pan. Dar rečiau tenka kaltinti 
del to kaikurių liaukų veikimo 
sutrikimus arba šiaip kuriuo* 
nors fiziologinius negalavimus. 
Kaip jau visiems yra gerai ži
noma, nutukimas, ypatingai se 
nesnio amžiaus žmonėms, yra 
tikrai pavojingas dalykas. Dėl
to reikia saugotis nenutukti, 
nes vėliau suliesėti yra sun
kiau ir ne visi tam turi valios. 

Medicina visuomet nurodo 

Tačiau apie kokį nors saikin
gumą, , susilaikymą arba susi
valdymą šių laikų žmogui ne
bandyk kalbėti. Jam tai persun 
ku — jis yra bevalis... Dėlto 
šiuo metu yra plačiai rekla
muojami įvairūs vaistai, kurie 
suliesina ir labai gerai val
gant. 

Protingas žmogus, kad nejau 
stų alkio, tačiau ir nenutuktų, 
vartoja mažiau koncentruotą 
maistą, pavyzdžiui duoną, įvai
riai paruoštas daržoves ir pa
našiai, vengdamas didesnio kie
kio riebalų, mėsos ir pan. Ta
čiau šių dienų jautulingasis 

žmogui normalų žmogaus gyve I žmogus turi malonumą valgant. 

šiuo metu Ją naudoja, nors ir 
yra skelbiama apie jos nuodin
gumą) buvo vartojama maisto 
produktų konservavimui, šalia 
benzojinės rūgšties, salicilinės 
rūgšties ir kt. Buvo pastebėta, 
kad nuo maisto, konservuoto 
su boro rūgštimi, žmonės lie-
sėja. 

Šiam reikalui rezorbciją lėti
nančios medžiagos yra Kombi
nuojamos su laksatyvin'ėm 
medžiagom, pavyzdžiui, karčią
ją druska (Glauber-Epsom) ir 
k. ir tuo būdu maistas, tik tru
putį /apvirškintas, labai greitai 
yra pravaromas p£~ vidurius. 
Žinoma, šios tabitaės yra taip 
sutvarkytos, kad Yuii malonų 
skonį ir naudojant nesimato 
tuo momentu kokių ^ers hguis-

nimą: turi pakankamai valgyti, 
tačiau taip pat ir pakankamai 
dirbti, judėti, ypatingai gryna
me ore, gamtoje, tačiau kont
rastų krašte matosi ir šioje sri
tyje gana aštrūs kontrastai. 
Vieni, ypatingai moterys, be-
sigaudydamos kraštutinai liek
nų formų, yra nenormaliai lie
sos ir lengvai apsėdamos įvai
riausių ligų. Kiti — labai nu
tukę ir savo paties riebumo iš
varginti. 

Paprasčiausias patarimas, 
kad nenutuktum — saikingai 
maitintis. Tą visi gerai žino, 
tačiau vis ko nors gudresnio 
žvalgosi. Tuomet medicina tai
kosi ir prie žmogaus nepaklus
numo, jo silpnybių, tvarkyda
ma to momento padėtį. Dėlto 
yra daromos net operacijos su
liesėjimui: truputį riebalų nu
meta chirurgo peilis, tačiau 
keleriopai daugiau — pačios 
operacijos skausmai* ir ilga... 

— tm 

Tai yra vienas iš jo svarbių 
kūniškų jautulių tenkinimo for į 
mų. O jis nei nuo vieno jų ne
nori atsisakyt*... O čia maistas 
gausiai prieinamas. 

Tuomet patraukia jį rekla
mos tablečių, kurias naudojant, 
galima džiaugtis valgymo ma
lonumais ir likti neapsisunki
nus. 

Yra žinoma, kad kaikurios 
medžiagos, pavyzdžiui, b#*o 
rūgštis, labai sulėtina viduriuo
se maisto rezorbavirną. Anks
čiau boro rūgštis (kaikur ir 
tik, kaip lengviau išvemti. Ta-

^ 

r»0 tūkstančių doleriu naujų 
195* motų prekių 

II aukso, sidabro, perrų, lavalcriu, 
deimantinių žiedų, laikrodėlių. I Š 
IMI įduodama su didele nuolaida urmo 
kainomis. 

FOR A 
MEMORABLE 
8IFT . . . 

ROSARY 
No. T«-l 

$750 
Wir», ch«in and teaputar coim*c-
Hon ar* «ll rtarling tirvar. Bow*d 
Uad corput, kand angravad, oa 
crucifii. Baads ar* fir» polUhad. Ye« 
kava choic* of aqua o* eryttal 
Ivory plastie gift box. 
CDCCfCI lp and brl.fl tfcit ad for 
1 " " ' " G a l Acqualat«* OH» • * 

C.O.D. Ortfarf HUm4 Fromptly 

f w » l*of) Uort f o Servą Yoai 
211 VVant MADISON 
29 Nortb DEARBORN 

Namams ir Industrijai 
PARDAVIMAS - APTARNAVIMAS 

Tiesiai iŠ dirbtuvės 
COMBUSTIONEER DIV. 

of STEEL PRODUCTS 
ENG1NEERING CO. 
1532 S. MICHIGAN 

VVAbash 2-0060 
Vakarais šaukite: FRanklin 2-7100 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IP 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas darbu.* 
Aparatai nemokamai paimami h 

pristatomi 1 namus. 
DARBO VAL>WI)08: « v.v.—10 v.v 
šeštadieniais: 8 v. ryto—1 o v. va k 
M. RIMKUS. 4119 So. Francis^. 

Telef. Y A 7-1099 

S O P K i E E A R C U S 
Is WOE8 stoties — (langą I31MI 

FIRMAI). Iki PKNKTAD. 
H:45 Iki »:*0 vai. ryte 

š i:sTAI). 8:30 Iki 9:30 ryte 
LIKTL'Vl&KOS VAKARUS iOS 

I* tos imt stoties I ' I K M M I I I M I I 
vakare nuo 7 iki K vai. 

RADI0 PROGRAMA 
7121 SO. ItCK'KU'lUill ST. 

c:ii«-aK«» *• , 111. IHOmlook \-X\V.\ 

Telef. REpublic 7-5803 
Kasdien nuo 2 vai. 
Sekmad. ir šventad. 9—2 v. 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių narni; apšildymo 
sistemų įvedimas, perdirbi* 

inius ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 
* * * 

ATLAS FUEL CO. atstovas 
4919 So. Paulina St. 

PRospect 6-7960 

ALBINAS BENIULIS 
VTURKA PERKRAUSTYMUS 
Ir {vairių daiktų pervežimus 

i'aip pat persiunčiame \ užslen) 
pakle<.6:iu8 Jvairaus maisto. 

Kreiptis: 
MM SO MALSTED STREET 

Tel. r'r.ubo 6-3245 

• • i ' • • 

tP ~ ^ 
VISKO UŽTEKTINAI — TUOJ AUS PRISTATOMI 

Baldus, aSIdytuvus, pečius, skalbiamas nusiiiis, lovas, matracus, 
Šilimus, radio, televizijos getus, vaikučiams baldus. 

2emos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 
Mes Pagaminame Baldus ir filiais Pagal Jfisu Užsakymą 

M—įįįL 

R00SEVELT FURNITURE 
COMPANY, INC 
Lietuvių Krautuve" 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. 8E 3-4711 
Atidarą pirmadienio h ketvirtadienio vakarais lkl 9:30 
Atdara sekmadieniais nuo 11 lkl 4:80 vai. popiet. 

3 * i i • i . — * 

Auksiniai žiedai spalvotomis 
akutėmis po $3.05 

Auksiniai žiedai, vyriSkl 
su akutėmis, po . . . $5.05 

Auksiniai sllubinlal žiedai po $4.95 
Auksiniai sllubinlal žiedai , • • 

su 5 deimantais $34.00 
Deimantiniai žiedai geltono 

aukso $24.00 
M karato deimantiniai 

žiodai po $05.00 
Vt karato deimantiniai 

žiedai, po $125.00 
1 karato deimantiniai 

žiedai, po J. . . .$205.00 
Auksiniai auskarai s u ' d e i 

manto akutėmis $42.00 
HljKgantlejt perliniai 

karoliai, po 98c. 
Lavai oriai, blizgant't ji, impor

tuoti iŠ Čekijos, su «0 
krištolą $1.08 i 

Auskarą su krištolais, po 0 8 c \ 
Laikrodėliu expanslon bands $1.08 
Kankiniai laikrodėliai su 

akmenėliais, po $7.50 
Kankiniai laikrodėliai, 

17 akmenų, po . . . . $12.05 
Kankiniai laikrodėliai, 17 akm. 

gold fllled, vėliausios mados . $10.05 
Aukso rankiniai laikrodėliai 

po • • • • $24.05 
Aukso rankin lai laikrodėliai 

su keturiais deimantais . . • • $48.00 
Gryno sidabro (sterllng s l lver) . . 

peilis, šukute, šaukStas Ir Sauks-. . . . 
telis. salad sakute, už $9.05 

32 šmotų Wm. Rogers 
sidabruotas setas, už $10.00 

I S47 m. l iogers sllver su ral- . . . . 
dem, 62 Šmotai, už . $28.50 

Community silver, 24 š m o t a i . . . . 
už $12.50 

24 šmotų sllver plato 
Baroness, už $9.05 

60 šmotų stalnlesH plieno už $12.50 
24 arnotų stalnless plieno 

Šaukštai, Šaukšteliai, peltliat , 
Sakutes, už $0.50 

Stalnless plieno stalavl S a u k s - . . . . 
tai, peiliai, Sakutes, šaukštukai 
po 15c. vienas, pat geriausi po 25c. 

9 Šmotų peiliai (carvlng s e t ) . . . . 
Sherfiold plieno, už $7.05 

Bulovą elektriniai sieniniai 
laikrodžiai, po $7.05 

žadinami laikrodėliai už . . $1.05 
L6kSt6s servizos, po 15e. v i e n a . . . 
Auksuotos rašomos plunks-

nos, po 50c. 
Bali Point rašomosios 

plunksnos, po 50c. 
Parker mSom. plunksnos po $2.00 
Clf&retų Lighters, po 0 8 c 
I igai«tą dėŽUtSs, po § 8 c 
\ yii.škos ir moteriškos 

pinigines, po 0 8 c 
Matutes elektrines lempos, 

po . . 9 8 c 
Pa 1 Otonus, elektrinis gramo

fonas $2-4.00 
12 rekordų-plokšttlių dykai. 

Siuvamos mašinos, 
•lektrlnes, po $40.50 

PoduSkos, gumines, po $3.95 
Poduškos plunksnines, 

su pūkais $3.95 
Manketai, 55% Rayon, 

!5',y vilną, po $5.95 
Bkinketai grynų vilnų, po $12.95 
Kablios vilnų Ir vatos, po $5.05 
Kaldros vilnones, po . . . . $12.05 
Kaldros pūkinCs. po $10.50 
Con'eertina, 21 balso, po . . $11.95 
CromntlSka dildą, už $2.75 
Automal iškas toasteris už. $12.95 
Automatiški prosai po . . . . $8.95 
i'iano akordtjonal, 

'20 balsų $195.00 
Gulbransen Spinet Pianas $595.00 
Perdirbti pianai, po $05.00 
Rašomos mašinėlės p o . . . . $50.00 
Didelis paveikslus televizijos ^ 

>0 $148.00 

JOS l BDDRIK, Inc. 
3241 South Halsted St. 

Tel. VIctory 2-9542 S^ 
Krautuve atdara pirmadienio lt 

ketvirtadienio vakatftls iki 9:30 P. M. 
Vkmudieniala uždaryta. 

Budrike Badio Valanda loidžiai\ia 
kiekvieno ketvirtadienio vakare nųo 
6 iki 7 Vai. vak. iš stoties VVHFČ, 
1450 kilocycles. 

tų reiškinių, kaip vidurių pa-
liuosavimo ir pan. 

Tas primena senosios Romos 
imperijos laikus, kur turtingie
ji to laiko Išsigimėliai taip pat 

stengfisl vis labiau valgymo čiau čia visais laikais yra gru-
malonutnais pasinaudoti, tačiau biai užmirštamas alkstantis irj 
jie tuo laiku dar nebuvo tiek vargstantis žmogus, kurį turi-
išradingi ir, kaip istorijoje yra me pareigos mylėti, kaip patys 
plačiai rašoma, stengdavosi save... \ 

DCMESIO SAVININKAI! 

Oauklte mOsų kainas pirma ant vi
sų pertaisymų! Palėpių ir rūsių bu
tai; garažai — verandos ir miegam. 

Nemokami .apskaičiavimai visur. 

ATlantic 5-1248 

* 

* 

* 

G I T the U. S. Royal Master's exc/usive Royaltex Tread —stop 
safely on slippery streets where tires never held before! 

O W N the revolufionary vvinter-skid-proteeting povver of its more 
than 3,000 gripping edges! 

LOOK ahead to years of this super-safety, completely rtimvtMe 
to gi ve you up to tvvice as many safe miles! 

- » 

NOW! for Your Presont Tires! 
I , W " W e ore allowing 

. 

/ t — w winter-safe U. S. Royals 
on the P° r c ! i r . ' a s. R O YAL AIR RIDE 

g . S. ROYAl MASTER 

plut flenerous aUowonce* 

U. S. ROYAL 0E IUXE 

for yoor present tobes 

SERLIN TIRE CO. 
1400 SOUTH MICHIGAN Tel. T - VVEbster 9-2122 

• « 
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Knyga apie rasinę ir kt. neapykanta 
"The Troublemakers". Knygą kovas." (Al Smith demokratų 

parašė Benjamine Epštein ir 
Arnold Poster. Jie prieina išva
dos, kad "šioje šalyje yra daug 
neapykantos, kuri išnaudoja na
minius ginčus ir tarptautinius 
nesutikimus." Knygoje suminėti 
tokie nemalonūs įvykiai, kaip 
praeitų metų riaušės Cicero, 111. 
kada negras karo veteranas ne-
galėjb įsikraustyti į savo nau
jus namus baltųjų tarpe, žydų 
užpuolimai Bostone, užmušimas 
negro vado su žmona Floridoj 
ir panašūs įvykiai. 

Knygoj aprašyta profesionalų 
fanatikų veikla. Jie turi atski
ras organizacijas, kurios vis 

kandidatas buvo katalikas). 
"THE TROUBLEMAKERS" 

išleido Anti-Defamation League didesnė 
of B'nai Brith, 109 metų žydų [ 
organizacija. % 

Meteorų dulkes 
Jeigu ir toliau kris ant že

mes meteorų dulkės tokiu kie
kiu, kaip dabar, .tai kai mūsų 
era pasieks 3 kvadralionus me
tų, Žemės masė bus dvigubai 

. 

Koestlerio autobiografija 
Pokariniu laikotarpiu plačiai 

pagarsėjo rašytojas Arthur 
Koestler. Jo veikalas "DDark-
ness at Noon" išverstas į dau
gelį kalbų (ir lietuviškai yra — 
"Nulis ir begalybė"). 

Dabar jis pasirodė su nauju 
veikalu, savo biografija, kuri 
apima nuo 1905 metų, kada jis 

renka aukas — visos jos glau- |g i m ė Vengrijoje, iki 1931 metų, 
džiai veikia, varo vienodą pro-jkai j i g j s t o j 0 į komunistų parti-
pagandą ir pasidalina sąrašus, j ą Vokietijoje. Kaip žinome, vė-
žmonių, kurie remia religinę ir l i a u j i 3 apleido komunistų eiles 
rasinę neapykantą, šios profe-l j r t a p o atkaklus kovotojas prieš 

juos, pašvęsdamas tam savo ge-sionalės "neapykantos" grupės 
pelną daro iš savo pavojingų 
veikimų. Ir nuo karo jos surin
ko daugiau negu milioną dole
rių per metus. 

Knyga parodo, kad pastaruo
ju laiku ypatingai varoma pro
paganda prieš katalikus. 

Knygoj pabrėžiama rasiniai 
ir religiniai klausimai politinėse 
kovose 1950 ir 1952 m. rinki
muose. Ir raportas įspėja, kad 
jeigu "didžiulės politinės parti
jos pačios neims žygių kovoti 
su iškrypimais, matysime pa-
sikartojant biaurias 1928 m. 
Hooverio-Smith neapykan tos 

Dr. Donald F. Alexander 
KOJŲ SPECIALISTAS 

1347 So. 5Cth A ve.. Cicero 50. III 
Telef. OLymplc 2-8200 

Priėmimo valandos: Plrmaa. Ir ant-
rad. nuo 2 Iki 6 Ir 7 tkl 9 v. vak 
Ketvlrt. nuo f0 v. ryto Iki f» v. vak 
Penktad. nuo 10 vai. ryto Iki B v. v 
Ir nuo 7—9 vai. v. ftefttad. nuo 1 v 
Iki 4 v. p. p. 

MODEL 
HOME 

Atdaras Sekmadieni nuo 1 
vai. iki 6 vai. vakaro 

5232 S. Normandy 
Nauji mūriniai 3 miegam, 
kamb. vieno aukšto namai su 
ištisu rūsiu; auto. aliejum 
spausto oro apšild. ir karšto 
vandens šild.; koklių vonia; 
kabinetų virtuvė" su Formica 
viršais. Dideles rūbines su už
traukiamoms durims. 22'-
pėdų gyvenamas kamb. su 
paveikslo stiliaus langais; 
tinkuotos sienos. 

Pilna Kaina Tiktai 
#15,500 

Nesnauskite! Pamatykite šį 
sekma d. arba šaukite 

DUGGAN BROS. 
BIII1MRS 

7627 S. Western Ave. 
WAlbrook 5-7222 

iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiimiiiiiit 
GeHansios rūšies 

NURKAI-MINK 
Atneša geriausias kainas 

MUHU 3tewart Paatels vh-AIJo birželio 
16-tos, 1962 Išpardavimą Ne\v York. 

Auctlon už $96. 

Vidutinis patinas — $64.24 
ŠI kaina yra aukščiausia kuri kada 
nors buvo mokama už Stewart Pa
atels. Išsirinkite dabar sau veislei iš 
mūsų geriausių rūšių: 

STEWART PASTELS • CARRIERS 
• PASTELS SAPPHIRES • 8TEW-
ART SAPPHIRES • ALEUTIANS 
8TEWART PLATINUM • BREATH-
OR-8PRINO PLATINUM STAND
ARD DARK. 

Rašykite, saukite Kenosha 3-5413 
arba aplankykite: 

SODLINK 
Mink Ranch 

R. R. 1, Box 784 
KENOSHA, WIS. 

Atdara kasdien Ir sekmad. 
Virš 15 metų patyrimas 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

nialią plunksną. 

Augščiausia žmogaus 
temperatūra 

New Yorke esančioje vėžio li
gų ligoninėje dr. Fraccia ir dr. 
Brunschwig konstatavo augš
čiausia iki šiol žinomą pacientės 
temperatūrą: 114 laipsnių Fa-
hrenheito. Turėjo būti panaudo
tas specialus termometras, 
kurs turėtų tiek laipsnių. 
• i i . — — i i 

E. and J. 

MOTOR SALES 
Come in and convince yourself that you 
will not find better automobiles at lovvcr 
pricot. 

HERE ARE A FEW LISTINGS: 

50 Buick Riveria . . $1,^5.00 
98 Rocket - 49 Oldsmobile 

Sedanette $1,395.00 
76 - 46 Oldsmobile 

Sedanette $595.00 

E. J. MOTOR 
SALES 

EDMUND JANICKI and 
JOSEPH KIJAK, Ovvners , 

2929 W. Lawrence 
Tel. JUniper 8-3071 

Open daily 9:30 A. M. to 9:30 P. M. 
Open Sundays 10 A. M. to 4 P. M. 

ŽIŪRĖKITE 
K as Yra M ilsų Pirkėjai! 
Geriausi Žmones, kaip, 
eiliniai taip ir profe
sionalai iš arti ir toli 
lanko 

būvi. i.,kai, šaukite mus dabar 
E A G L E P I C H E R 

ALCO 
Alumino kombinacijos 
ŽIEMINIU IE 
SIETELIŲ LANGAI 

C Alumino ši Iros 
C' Apmušimas,, stogj dengimas 

•e 

Nemokami apskaičiavimai 
FHA IŠMOKĖJIMAS 

NU-SEAL 
WINDOW & SIDING CO. 

W. G. Peter, Mgr. 
Šaukite: 

ROUND LAKE 6-1462 

DĖMESIO SEIMININKES! 

H0FPS UPHOLSTERING 

Visokių rūšių baldų apmušimas 
• UŽUOLAIDOS • UŽVALKALAI 

Baldai padaromi pagal užsakymą 
Didelis pasirinkimas medžiagų 

Naujausi — '5* Raštai 
• TV Medžiaga • Nailonine Medžiaga 

Nemokami apskaičiavimai 
20 nūn. išsimokėti 

8631 Major Avenue 
Oak Lawn, Illinois 

Saukite Oak Lawn 1751J-2 
1 blokas vakaruose nuo Centrą! 

«QP 

ASTO-SOLUTION 
Naujausias, moksliškas "fungaclde" 

nuo kojų lššutlmo, "rli*g\vorm", ek-
zemos Ir nuo kitų odos llfcų viršu
tiniu organu. Oarantuota arba pini
gai gražinami. Parduodama visuose 
Drug Storos arba siųskite užsakymus 
tuojau 11.00. 

Asto Drug Products 
821 Eastwood Ave. 
Chicago, Illinois 

Enclosed please find % *or 
orders of- Asto-Polution. 

Name . 

Address 

City State 

METRIKIU 
F A R M FOOD CO. 

KRAUHJVf 
1804 West 47th Stt. 

Arti Wood Str. 
# 

VYRIAUSIA LIETUVIŠKŲ 
VALGIA BCSTINE 

i 

HAMMS FINE FOODS 
Mes pristatome 

OAK PARK ir WINDSOR 
AVĖS. 

BERWYN, ILLINOIS 
GUnderson 4-6570 

1 
DGMESIO. FA\J*'iNKAI! 

Gaukite mūsų kalnas pirma 
}Dhi..vwuja>. >v r%.L*.. l i L E 

Trflp pat 
TJ'T nr»r> TMI.K POVERINO 
Nemokami apskaičiavimai 

CRawford 7-6816 NAtional 2-8266 
RErkshire 7-7920 

DĖMESIO NUOSAVYBIŲ Savinin
kams! Skambinkite mums dėl visų "Tuck-
pointing darbų. Apžiūrėkite savo dūm
traukius Šiandien. 4 iš 7 reikalauja pa
taisymo. Dėl pataisymo skambinkite: 

W. R. CARTER 
ONtario 2-3839 

G. LeRoy Lehr 
Modernios patalpos 

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

LEHR FUNERAL HOME 

6040 So. Pulaski Rd. 

POrtsmouth 7-7676 . 
Mes taisome vlpų flrroy siuvamai 
masinae. K'leMi'nas da oaa garan 
tuotas. Išnuomojamos muši no* Me* 
portaisystme J elektrinę jūsų koji
ne maSlna. Prašykite mūsų r.emo 
karnai jums >.psk»iia'.uotl. Didžiausiai 
pasirinkimas vartetų ^inger mašinų 

SINGER SEWING 
MACHINE CO. 

4222y2 Archer Ave. 

SALLIE CRAWFORD STUDIOS 
Chicago, 410 S. Michigan Avenue 

Telef. WEbster 9-2584 
LaGrange; 311 S. Leltch Avenue 

Telef. La Grange 4111 
Privačiai ir Klasėm duoda 

DAINAVIMO ir PIANINO PAMOKAS 
Prieinama Kaina 

Member of the National Association 
/ of Teachers of Singing 

• PRANEŠIMAS 

Lampsono išpardavime, kovo 
men., 1952, 10,000 geriausių 
Sapphire patinčliu kailiukų 
pundas ($130.00) ir geriausių 
p a t e l i ų kailiukų pundas 
($51.00) buvo parduotas — vi
si kailiukai buvo iš mūsų ūkio. 
Šiame išpardavime buvome pa
siūlę visus mūsų kailiukus pun
duose ir visi buvo parduoti. 

A. G. STURGEON 
PEWAUKEE, WISCONSIN 

Domesio savininkai! 
G A R A Ž A S 
1% autom.. 14x20 

$025 PILNAI 
"Felt-Lined,\ "Knotty* pino" U vir
šaus užtrauklamOH duryH. "Knotty 
t>'no iraHo PIT'H". 4" eomonto K»'in-
dys Ir "apron". 
"tfervlco" durys. 2 langai. Unijos 
darbas, F.H:A. 3 motus iitlmokiM 

Mea pastatom*- vlsokig tlydžlii ii 
modeliu. 

(1KO. T. KVS'A CO., BUILDRRS 
SH1I I I I Iii) 1208-11 arba 

SHKPP1KIJI> 0153-RX 
Tur6klte reikalą* tiesiai J»U kontrok-

torluml. 

A. LIKANDKRIS 
buv. dainavlnjo Snokytojas Kaune 
atidarė nuo spalio mėnesio 6 d. 

DAINAVIMO STUDIJĄ 
Apie sąlygas sužinoti 

4517 SO. ROCKWKIiL St. 
arba tel.: KR. 6-447G 

THE BURD CRAY 
HERB C0.. INC. 

žol€s dSl tulžies akmenų, Inkstų ak
menų, ir kitokių ligų. Patvirtintos 
prekes — verta Išbandyti. 

Pakeliai po — 
$1.00 — $2.00 — $3.00 

91.00 — $2.00 — 8.00 
Užsisakykite tiesiai nuo 

139 N. PINE 
Arba Saukite 

Mflnsficld 6-3171 
< • ~ - ' ' l * .1 Į I I 

KAIMO CLUB 
RESTAURANT 

and COCKTAIL LOUNGE 
Dabar po naujos vadovybSs 

THE EVERGREEN RADIO 
CLUB, Inc. 

Paduodamas geriausias maistas 
ir gorimai sulig jūsų skoniu 
Route 14 ir Quinte>ns Road 

(Šiaurėj nuo Palatine) 
Atdara kasdien išskyrus pinnad. i5 vai. 

Sekmadieniais 1 vai. po pielu 

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS 
duoda tremtinys prieš karą balgę> 
Čikagos Univumlteta. 

Vienas doleris vnl. — prlvaėl s. 
Vortlmal. Anketų pildymas. Įvairūs 
raštai angliškai. 

K. KALNĖNAS 
0402 8. Fairfield Ave,, Chicago ,20 
(3-člas aukštas, duris po kaire, arti 

63-člos gatvCs Ir Callfornla Ave.) 

l ^ 

V 

RIDDEL MINK RANCH 
H)ewii.rt Paatėl j rodo, kad Jie yra antri po Happhire. Birželio mfin. 
16 d. Išpaidavirnc Now York Auetion Cn. mūsų ryšulys davC $S6. 
Mano patinėlių vidurkis slekS $69.76. 

Aš taip pat turiu geriausios rūšies 
ROTAI. SAPPHIRE .• STEWART SAPPHIRE • ALEt'TlAN 

PASTELS • TAMSR'S. 
Geras dydis Ir kokybe. Apsilankykite, rašykite arba skambinkite 

TELEFONAS Kenosha 2-0547 

RIDDEL MINK RANCH 
Route 1, Bo\ 12K Kenosha, Wis. 

M u no Ifltalft! ...II'IM turite l.uti patenkinti" 
I # 

r 

\ 

Quality Stewart and BrowivEye Pastels 
SU'\vurt Pustei yvu jiodes, kad dauglaus'ai parduodama šiandien. 
Turinti Av.-inlų, švaria spalvų. Smulkils, trumpi vienodi gaurai ir 
daug ..under-fur". M (įsų ..nilnks" lengvat Ir gausiai vrisiasl. Išvys
tyta Iš ftlo krašto geriausių Pastel bandų. (Vardus duodamo relica-
In'Hant). Mes tulp pat turime geriausios rdšieH Sapplilres Ir jų nl-
sdkoijiingun nešiotojus. Informacijom Ir kamu. sužinot rajyklte: 

DON H. KATREIELD arba VVM. F. SCHLOTTER 

INDIAN HEAD MINK RANCH 
Route 1, Phon<> Hayvvard 216-F-11 Hayvvard, Wte. 

^ 

PRANEŠAME naują vietą 
L. G.ALBERT 

JKWBLBR. .. 'VVATCHMAKKH 
Anksčiau bu\e« pHfl 6Srd 1P Normai 

M5VJ K 7r>th Street HUdson 8-1771 
Atc'ara pfrmjEd i r k H v i r t u ' l va^a»'a'M 

^ 

^KATTYKTTF 4,nRAITGA"» 

JI HI-WAY RECREATION 
Atdara penktadieniais vakare šiam sezonui 
BOVVLTNO ATDARAS VISĄ SAVAITGALI 

"Leagues" prasideda antradieni 
Moterų "leagues" dabar organizuojasi 

popietiniam "bowlfnK" 
Northwest HWY.,— Palatine, 111.— Palatine »70 

TORTAI ĮVAIRIOMS PROGOMS 
VESTUVĖMS — GIMTADIENIAMS — ETC. 

Pagal Jūsų pageidavimą 
PtlIKOS KREMO PRODUKTAI 

Pilnas patarnavimas 
Namams, restoranams, groscrnCms, delikatesų 

krautuvCms ir klubams specialus mokestis 
S U I :i )ISI I HOME BAKERY 

3251 N. Clark Street LA. 5-8346 
Atdara 6:30 ryto iki 8:00 vakaro. Telefonu priimami užsakymai 

1—; 
HAZEL BEAUTY SALON 

BRECK SCAl,P & HA^R TREATMENT 
Galvos ifitrinklmns su sbampoo Ir sušukavimas $3.00 

baltas pusmetinis — $7.60, Lanolln Saitas 
sušukavimas — $10.00 ir augSflau 

Be mašinos iki $6.50, plaukų stiliaus pritaikymas 

3910 N. Central Park Ave. — CO. 7^4191 
Atdara pirm. Ir ketv. vakarais pagal susitarimą 

M A I S T O K l t A U T U V E 
Midwest Store 

JONAS IR STEILA SANVAICIAI, Savininkai 

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

BORDEN'S PIENO PRODUKTAI 

= ^ 

KRAUTUVE ATDARA KASDIRJT NUO 7:00 v. ryto iki 10:00 v.v. 
SUKMADIF.NIAIS ATDARA NUO 7:00 v. ryto iki 10:00 vai. vale 

2515 West 69th Str. REpublic 7-9259 
# 

D&MESIO, SAVININKAI IR GAZUI LEIDIME TURINTIEJI 
Gaukite mūsų kalnas pirma! Pakeičiame J fmzin) apšildymą Ir aliejini 

DEGINTUVAI. KATILAI, CENTRAIJNIS APŠILDYMAS 

D61 skubių arba ateičiai Įdėjimų saukite STE. 3-0200 — DABAR 

DUTY HEATING & FURNACE CO. 
P. H. A. IŠSIMOKEJIMAI 

712 West 79th Street Atdara pirmad ir ketvirtad. vakarais 

:E 

• • 

• • 
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Vole Democratic 
Užtikrinkime Mūsų lietuviu: Gerbūvi! 

Lietuviu Demokratu Lyga Indorsuoįa šiuos 

Demokratu Kandidatus;: 

Adlai Stevenson 

PEJISKAI+Ę "DRAUGĄ' 
DUOKITE > KITIEMS. 

ADLAI STEVENSON v President 
JOHN SPARKMAN . . . . ." Vice-Pres. 
SHERWOOD DIXON Governor 
JOHN GUTKNECHT States Atty. 
NEIL J. LINEHAN -. Congress 3rd District 
JOHN KLUCYNSKI Congress 4th District 
IVAN A. ELLIOT Atty. General 
EDWARD J. BARRETT Sec'y of State 
ALFONSE F. WELLS Judge Municipal Court 

Alfonse P. Wells 

- • • - - • • • • -++- '• 

MASINIS SUSIRINKIMAS! 
— R u o š i a — 

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ LYGfi, C00K C0UNTY 
Sekmadienį, Lapkriao 2 d., 1952 m. 

Antra valanda po pietų 

Sherwood Dixon 

I = 

DARIAUS - GIRĖNO SVETAINĖJE 
4416 So. Western Ave. 

Visi Dalyvaukite — Bus Gera Programa 

Paremkime Lietuvį Kandidatą ALFONSE F. WELLS 
— BALSUOKITE TIESIAI DEMOKRATIŠKAI — 

Gausite Gražių Dovanų — 

I ! E 

įžanga Veltui — Geri Kalbėtojai -
Door Prizes 

— — 

John Gutknecht 

* « ' i i • i " įSa 
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šeštadienis, lapkričio 1, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

PF.LFINO veneciškų užuolaidų 
aptarnavimas. Specialios rflštes par
duodamos už žemiausią kalną. Pri
tvirtiname, pataisome Ir nuvalome. 
Einame betkur — nemokami ap
skaičiavimai. 2132 W. Erio Street. 
CAnal 6-6826. 

PSmoslo suvinlnkal! 
D E X T E R HKATINO 

Oazo, anKlles Ir aliejaus krosnių įve
dimas. Krosnis išvalo Ir pataiso. 
Gutters ir Do\vnspoi)ts įveda. Nemo
kami apskaičiavimai — miesto ir 
priemiestyje. 

Skambinkite KKmvood 8-1150 
4&H \V. 4flth 1»1. J. Ford 

DĖMESIO SEIMININKĖMS 
ir SAVININKAMS 

J vairių rūiių dienų valymą ir atliekame 
residencijuose ir comerciniuose pastatuo
se — einame betkur. 

TRI - C O L N T Y WALL MASTER 
SERVICE 

Dundce 705 J 

CHRISTMAS TREES ! 
Ben Limpan jau 35 metai kaip 
biznyje. Jūs galite gauti kalė
dines egles bet kokio dydžio. 
Aš turiu gerai patyrusius ma-
tuotojus ir piovejus Nova Sco-
tia. 

Skambinkite — 

NEvada 8-8439 
SJAf^?^SMSjMS^M»**~'4VSjSMS^i^#-'+*T"'*4^Sj' 

DĖMESIO l i ; o K I M N K \ M s : 

Mea turime naują žetnča pardavimo 
vietą I^inslnfir'e. tarp Burnham ir 
Torreneo Avės, prie 170-tos gatvgs. 
Atdara nuo 7 vai. ryto Iki 7 vai. va
karo. Taip pat molio ir smėlio. D61 
pristatymo jilsų užsakymų. Saukite: 

I.ANSING 251 

Nebereikia mokyti nežmonišku kainą 

UŽ TELEVIZIJOS APARATŲ 
APTARNAVIMĄ 

Prisirašykite prie 

OLSON T-V 11 I NIC 
Žemoms kainoms aptarnavimo planas 

Priklausymo mokestis 

$10,00 METAMS 
Priklausant prie šio ekonomiško 

aptarnavimo plano pelnysite daug 
dalykų Sios<- srityse: 
• Visi aptarnavimo šaukimai 

tiktai $1.95 
• 20$į nuolaida ant visų dalių 
• įdedama Antenna 

f'ilnai su Antenna už $20.00 
• Kaina $5.95 už darbi* ant visų 

modelių, kurie paimami j dirbtuvę 
si» jskatto visokias radijas, phono-

Ki-afus. televizijas Ir t. t., prlklau-
santivms nariui. 

1*1 didesnių lnforrriae*j4 fllp'ltdykl-
U> sia iškarpų arba gaukite! 

= = 

PIRKITE SVUCMUS 

K A L A K U T U S 
Iš MfJSV CIUO 

• Geresne* rusie* Jauni p a u k š t a i , moksliškai 
. numitinami. 
• "Toms & hens" visokio tlydiio ift mflsų* iOM 
. l)ūrlo 5,0(K) paukščiu. 
• Gatavi kepimui. 
SVKNTfiMH UŽHAKYMAI DAHAR IMAMI 
Mes Bpecialial suvyniojame kalakutus dova

noms ir pasiunčiamo bet kur Amerikoje. 

HARHAM TURKEY PIRM 
HAI NDKIUS KI>. ir JlINOTtON HWY. 32 

LAKE FOUEST, ILL. AAlrtirTK: IiAKE FOKEST 226ft 

TEIJEVIZLJOa BEI RADIO PARDAVIMAS IK TAISYMAS 

jį. m ipsion caimy 
I I H (guatlf led •nglneer»' seryTEF) 

3120 S. Uatsted Street * DAnube 66997 

f 

I>ftMESIO, NARIŲ 
SAVININKAI! Prekiaukite tiesiog su kontra 
1% AUTO. GARAŽAS 2 AUTO. GARAŽAS 

iktorlu 

14x20. $489 
• 9* j viršų pakeliamos durys 

• Stogui dengti "shingles" 
• Pusiniai gfivellai 
• 2 po 4 stiklus langai 
• 1 "service" durys 
Už cemento grindis Ir pakraščius 

prldSti $161 

18x20 $889 
• l viršų pakeliamos durys 
• Stogui dengti "shingles" 
• 2 po 4 stiklus langai 
• 1 "service" durys 
U i cemento grindis ir pakraščius 

pridėti $108 
Mes taip pat statome naujus namus ir atremontuojamo 

TOTH AND DIETRICH BUDLDERS 
HIGHLAND, INDIANA Tel. HIGHLAND 1154-W 

M E S VYKSTAME B E T K U R 
- • f • 1 1 - ' 

• • Į 

K I K K V I E N O P E N K T A D I E N I O VAKARĄ 
K E P T A Ž U V I S 25c 

Susitikite draugus ir praleiskite gražiai laiką 

HOLLYWOOD INN, 3930 Haas Ave., Lyons 
2 blokai i vakarus nuo Harlem 

J u d y Wi l l i s , P r o p . L Y o n s 3 - 9 8 3 6 

\ • 

• 1 1 
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N E L A U K I T E , N E S -
Rytoj Jau Gali Būti 

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintu jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei teti
kus neturėsite jokiu nemalonumų. 
"Mes e s a m e p i r m a k l a s i a i nar ia i C h l c a g o B o r a d o f U n d e n v r l t e r s " 

' O'MALLEY and Mc 
222 VV. Adams St. 

Telefonas CEotral 6-5208 
1043 

O L S O N T - V C L I N I C 
2310 N.iMannhelm. ( i l a d s t o n c 5-3700! VJ? 

Melrose Park, Illinois 

GENERALINIAI AGENTAI š l į Kompanijų: 
MASSACHtSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
I M P E R I A L A S S U R A N C E C O M P A N Y 
P H O E N I X I N D E M N I T Y C O M P A N Y 
L U M B E R M A N S I N S U R A N C E C O M P A N Y 

M I C H I G A N F I R E A N D M A R I N E I N S U R A N C E C O M P A N Y 
C O L U M B I A I N S U R A N C E C O M P A N Y lt 

niįttfo&t * \ 

VIKNINTfclift I I I Tl VISKĄ | STAIGA SOUTH 
KURI PATARNAUJA VISOKIU Rtf lIC AI'DRAIJDOSE! 

Mes atstovaujame atsaknmlnfras apdraudos kampanija*, todėl klekvie-
ims mfisų kllJentaH vi.sadoM apsaugotas, Jei k a m įvyksta kokia nelaime. 
FIRE—AUTOMOBILE—LIABILIT1ES—PREVENTION 

* IR ACCIDENT& 
6822 SOUTH WESTKRN AVE. Telef. PRospect 6-5162 

Agentūra yra CHAS. P. KAJL prieštaroje 

SIUVAMOS MASINOS 

RASOM. MASINfiLES 
gaunamos geriausiomis sąlygomis. 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4 1 7 0 S. A r c h e r B l s h o p 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja! 

KURIANAMAS ALIEJUS 
Aptarnaujame pietinę Chliaga. 

AlltjuH krosnims Ir centrallnlui ap-
sildymui. Punktualus patarnavimas. 

Tel. LAfayette 3-0309 
Vakarais HEmlock 4-6264 

4r 
• L . 1 • • . .1 ' 
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PELĖDA beldžiasi į jūsų duris 
Tik Un iftejo 8 Nr. Pelėdos 28 pi., su priedu Tėviškes Aldas S pi. 

Juose telpa vtrs 30 paveikslų, iliustracijų. sarZų. Daug juokų Ir ap
rašomos mūsų dienų aktualijos is politinio ir kultūrink) gyvenimo. 
Kaina 0.50 dol. 

x , TIK K A IsftJO: 
Andersono Pasakos, 210 pi., gausiai iliustruota, kaina 2.00 dol. 
kiauto Pasakos, antra dalia, gausiai Iliustruota, kaina 1.28 dol. 

ANKSČIAU IftfJEIKTA • 
Haufo Pasakos, pirma dalis, (Karavanas) gausiai iliustruota, 

kulną 1.50 dol. 
A. Vilalnls, žemaičių žemėje, kelionių aprašymai, 132 pi., kaina 

1.50 dol. 
Pel&kM 1952-1953 metų komplektai, kaina 5.00 dol. 
Baigiame spausdinti Pelėdos kalendorių 1953 metams. Daug 

feljetonų, Juokų. Priede Karalienes Miehaldos Pranašystes Ir nau
jausias sapnininkas su Pelėdos komontarais. Kaina 1.20 dol. 

Visi kurie užsisakys Stų knygų bent už 3.00 dol., Pelėda iki 6\ų 
metų galo gaus dovanai. Adresuokite: 
P E L A D A 3153 So. Halsted Sf. Chlcago 8, OI. 

; • • • • I I >_ . . . i , , • 1 . 1 -1 11 „ Į i , — — j Į Į Į M Į f B p — ~ - . . n - f r 

L I E T U V I Š K A Į S T A I G A 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS %o&Wl 

Gaukit du geros uždarbius Vasrrfet 
U^krinkit taupymui apsaugą 
Turėkit pinigų kai reikia 

^radekit M f 1 • FrldUcH kiek aarlia, 
,kMU aariU 

• 

UNIVERM SAVINGS 
AND LOAN ASS0CIATI0N 

1 8 0 0 S O . H A L S T E D S T R E E T C H I C A G O 8 , I L L I N O I S 

.. T e l e f o n a s : H A y m a r k c t 1 2 0 2 8 

T t l a n d o s : Pirmadieniai ! , antradieniais ir penktadieniais nuo 3 ryto 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais uždaryta. Šeštadieniais nuo • v a i ryto ik i '3 vai. p p. 

ololui F. Kudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODEI1N108 R O P L V e l 0 8 

4605-07 South Hermitage Rvenuo 
TeL YArds 7-1741-» ir Blshop 7-9481 
4330-34 South Calilornia ftvenue 

Telefonas Blshop 7-9719 
y AMIl fLANCE DIENA IR N A K T | 

Pavard* 
Gatvė 
MH Htaa 
Telefonas 
Televizijos iSdirbystS 
Modelis 

I I I I I I i i i fttiiiiiiiiiiiiiitiitiiiiitfčiiillillltiiii 

TADO BALCICNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

2156 W. 2Srd S t : YA. 7-0841 
Laikrodžiai elektroniškai patikrina
mi Ir atnaujinami. Atstovybes visose 
Čikagos lietuviij kolonijose. Darbo 
vai.: 5-8 vai. valk. žefttadlenlals nuo 

10-8 vai. vakaro. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiHimiiiiiiiii 

Budriko Krautuve 

SOTUS ALKANAM FADEKI 
AID OVFRSEAS, Inc., 313S S. Halsted 8t., Chtcnpro 8, tel. T>S 6-3859 
BendrovS siunčia maieto siuntinius J Vokietija ir kitus kraštus. Iš
skyrus SSRS. Pristatymas trunka apie 17 d., nes siuntiniai slunkiam! 
M Europos sandeliu. Pi lnas draudimas. Relkal . pilno slunt. .sąražo. 

: ^ , 

Siuntinys Nr. S — t«.«0 
4 sv. rūkytų lfc-inlų 
t sv. klaulln'*; tauku 
i sv margai Ino 
l sv. kiaulienos mėsos 

V 

Siuntinys Nr 1 1 - $8.40 
t sv. rflkytii lašiniu 
2 sv. kiaulinių taukų 
1 sv. degintos ' avoa 
1 sv kakavos 
1 sv. s tkolado 
'i sv cukrau* 

Siuntinys Nr. 10 — $0.05 
4 sv. rūkytų lašinių. 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. degintos kavos 
z sv. kakavos 
i sv. Šokolado 
4 H sv. cukraus 
2 gabalai tualetinio muilo 

Siuntinys Nr. 6-7 * 
10 sv. cukraus $2.60 
10 s' . b. kviet. miltų $2.60 
9 sv. k'i-vii. klaul. taukų $6.26 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

St. Casimir Monoment 
Company 

8914 Wtst 11 Hh Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

DMHaaftljtH Paminklams 
(Mano Pasirinkimą* Miesto 

TeUi. CEdarcrest 3-6335 

1 ANTHONY B. PETKUS 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ" 
DUOKITE JĮ KITIEMS. 

- • ' — • r . i 

Draugo prenumerata - visuomet puiki dovana. 

NAMAMS RAKANDAI 

visu geriausių išdirbysčių: 
Radijos, Televizijos, šaldytuvai, 
Skalbiamas Mašinos, Siuvemos 
Mašinos., Jewelry už žemesnes 
kainas kaip kitur ir ant lengvų 
išmokėjimų. 

JOS. I BUDRIO Inc. 
3241 So. Halsted St. 

Tel. Vlclory 2-0542 
Krautuve attdaryta pirmadienio Ir 

Ketvirtadienio vakarais Iki vfllumos. 
Nedfillomis uždaryta 

Budriko Radlo Valanda Istdžlaina 
kiekvieno ketvirtadienio vakars nuo 
« iki 7 vai. rak. » stoties WHFC. 
i !.',<» kilocyclea. 

• TELEVIZIJA • RADJO • ŠAL
DYTUVAI • SKALBIAMOS MA
SINOS • LyOINTTTVAl % (IRON-
E R S • PLOKSTELfcS (RECORDS) 
• NAMO REIKMENYS IR T.T. 

WEISS APPLIANCE 
PILNAS TKLEVlZfJOS IR RADIO 

APT VRNAV1MAS 
4057 South Archer Avenoe 

T e t YArds 7-8666, Chicago 32, UI. 

• • ^ e - • • - • • - < 

\ 

NADJI PLYMOUTH'A! 
Pristatomi už $1,683.00 

Su visais taksais 

Važiuokite 1952 m. 

GHRYSLER'IU su 180 

arklly jėgos motoru 

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

Balzekas Motor S;i li-s. Ine* 
Telel. VIrgliila t- lSlS 4030 ARCHER AVE.t CHIOAOO 32, ILL. 

CICERO. UJL. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
6812 SO. WE8TERN AVBs , 1410 S. 50t* AVE. 

CHICAGO. ILL 
Gltoveliill 6-0142 

HEmlock 4-2644 

TOvvnhall 3-2109 
• \ m 

J J' 
LIODĖSIO VALANDOJ 

šaukiu 

& EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. U'estern Ave. Air Conditioned koplyčb 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

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

S E K A N T I E J I Y R A N A R I A I C H I C A G O S L I E T U V I Ų 
L A I D O T U V i y D I R E K T O R I Ų A S O C I A C I J O S 

• • • i ' 

Skelbkitės "Drauge" 
mmtm 

-

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAIS I 
Mes kviečiame lietuvius pasiditl tavo taupomus pinigus i Chlcago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionaKai viena H 

•markiausiai augančių taupymo įstaigų visoj Chicagoj. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agency of the United States Government. , 

Cbtcago Savinp suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagų patarnavimą. Ji ii anksto neprižada, bet 
visada išmoka aukitą dividendą. 

MCSŲ TURTAS SIEKIA ARTI DfisIMTIES MILIJONŲ DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

CHICAG9 SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Western Ave. Chicago Phone GRovehill 6-7575 

1 

I 
-

JOHN PAKEL, President 
Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniais 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

• • » • • MHM 

Amfmlansu patarnavi
mas y r a telkiamas 
dieną Ir n a k t J. Rei
kale Saukite 
mus. * 

Mes turtme koplyčias. 
f 

l ioselando dalyse i r 
v L a o s o Chlcagos ir 
tiuijaus patar-
i iauj.- i i i i . 

STEPONAS C. LACHAVVICZ 
2 8 1 4 W e s t 23rd P L A C E TeL V l r g i n i a 7 - 6 6 7 2 
10756 S . M I C H I G A N A V E . P U l l m a n 5 -1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West 18th STREET Tel. SEeley 8-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
U46 South 50th AVE.) CICERO, ILL. Tel, OLympic 2-1008 

POVILAS J. RIDIKAS * 
3354 S . H A L S T E D S T R E E T 7 1 0 W . 1 8 t h S T R E E T 

T e l e p h o n e Y A r d s 7 - 1 9 1 1 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
L0821 S. M I C H I G A N A V E . Te l . C O m m e d o r e 4 - 2 2 2 8 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8801 S. LTrUAMlUA AVE. Tel. YArds 7-8401 

JURGIS F. RUDMIN 
3819 S. UTUANICA AVE. Tel. YArda 7-1188—1189 

JULIUS LIULEVIcIUS 
4 8 4 8 S. C A L 1 F O R M A A V E . TeL L A f a y e t t e 8 -8572 

. 

LEONARDAS A. EiERSKIS 
1 6 4 6 W E S T 4 6 t h S T R E E T T e l . Y A r d s 7-0781 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

-
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, TLL1NOTS Sefitadienis, lapkričio 1, 1052 

Žinomiej i l ietuviai 
JER. IGNATONIS, Chicago, 111. 

Karta, parėjęs iš darbo namo, | niausios ir geriausios progos 
radau man adresuotą laišką.! Žodžiu — tik nepražiopsok. 

IfiKEKORlYVM BAŽNYČIA 

Tiksliai užrašyta vardas, pa
vardė ir mano adresas. Laiškas 
gauti jokia naujiena, bet šis 
laiškas man buvo tiesiog staig-

— Dėl to tai dar butų pusę 
bėdos. Aš turiu dvi galimybes: 
pirkti, arba nepirkti. Kai turiu 
pinigu — perku ir esu žinomas. 

mena. Viena redakcija prisiuntė kai neturiu pinigu « nieko ne-
man anketą, kad aš. jei noriu perku ir esu nežinomas. Bet 
patekti į leisimą knygą apie ži- j blogiausia, kai įvairios organi-
nomuosius lietuvius, ją užpildy-l zacijos bei kongregacijos pri-
čiau ir grąžinčiau redakcijai, j siunčia visą pluoštą loterijos bi-
Anketos klausimai labai papras- lietų išplatinti. Kol platinu 
ti. Kur gimęs, kokiu mokshu iŠ- gerai, bet kai reikia atsiskaityti 
ėjęs, dabartinis užsiėmimas, šei- — tikrai norėčiau tuomet tapti 
minė padėtis ir kokius kūrinius i nežinomas. Susiiyaišo pinigai ir 
ar darbus esu nuveikęs, ar dar nebegaliu atskirti, kurie mano 
manau ką veikįi. i ir kurie ne mano. 

— Gerai. pagalvojau, _^ 0 k ą j a u įkalbėti apie 
geriau būti žinomam negu neži- a u k q l a p u s ! C i a v i e n a s p r a g 0 

nomam. į £įa kitas verkia. Čia bendras 
Paėmiau ir užpildžiau: '|mūsų reikalas, čia tėvynės va-
"Jurgis sapalas, gimęs ir au- j davimo djybas. Žodžiu tik duok 

gęs teisėtai Lietuvoje, diplo-įir duok ir nėra galo. Dar nega-
muotas teisininkas — vagonų i na to, knygas pradeda siųsti į 
valytojas. Vedęs. Žmona Lusi-jnamus, o kalėdinius atvirukus 
ja Pipiraitė - Šapalienė d.plo-< nuo pusės vasaros pradeda 
muota mokytoja — dešrų tfim- j siuntinėti. Čia jau blogai. Belie-
šėja. Auginu tris vaikus. Du; ka visuomet tik viena galimy-
leidžiu į viešąją mokyklą, o vie-;bė: būti žinomam. Ar aš duosiu 
ną skiriu lietuvybei išlaikyti iš- į kiek, ar aukosiu, ar nieko ne-
eivijoje ir leidžiu j parapinę mo- j duosiu, ar aš pirksiu prisiųstą 
kyklą. Tikiu į Lietuvos Nepri-1 knygą ar kalėdinius atvirukus, 
klausomybės atgavimą ir tam i ar jų nepirksiu — vistiek būsiu 
reikalui atidariau savo vardu Į žinomas. Jei aukosiu-tai žinos, 
banke einamąją• sąskaitą. Ma- -kiek ?š aukojau, o jei neaukosiu 
nau grįžti Lietuvon su nuosa
va "Buick" mašina ir su ameri
kietiškų pasu, kad apsaugočiau 
savo asmenišką turtą nuo nacio
nalizavimo. Savo gyvenime 

ir nepirksiu — tai žinos, kad aš 
neaukojau ir nepirkau. 

— Visai kas kita būti neži
nomam. Kai pakiša aukų rinkė
jas kepurę, įmetei sagą, ir nie-

daug ką kūriau, bet visa paliko k a s n e ž i n 0 k i e k t u a u k ojai ir ką 
Lietuvoje. ^Didžiausias ir ver-į a u k o j a i T u e s i nežinomas. Ne
tingiausias"" mano kūrinys — i patiko tau kas, išplūdai spaudo-
dviejų augštų mūrinis namas ! j e paskutiniausiais galimais 
Kaune. Jei būtų buvę galima i r i v i e š a i r e i k š t i žodžiais, — ir ge-
juos pasiimti, atpultų galvoji- r a i įsiustasis nežino, kas esi: 
mas apie sugrįžimą Lietuvon. m a n o k ad slapyvardis. Arba sa-
šiaip esu labai padorus pilietis, kyšime vėl, užpykai ant ko, pas-

(ira/iai išdekoruota bažnyčia 
Po įspūdingai dail. A. Valeš-

kos isdekoruotos Šv. Kryžiaus 
bažnyčios ChiCagoje, Valeškos 
darbais susidomėjimas pasidarė 
tiek popularus, kad už tūkstan-

mas, kuris nuo altoriaus kraštų 
išstudijuota forma apgaubia vit 
ražą, tuo pačiu jį ir altorių su
jungdamas į bendrą kompozici
ją. Kad vitražas turėtų optinį 

čio mylių nuo Chicagos esančios kontaktą su altoriumi, aprėmi-
ŠV. Jurgio parapijos Norwoode, nime yra įventas švelnių tona-

susipratęs lietuvis, jungiuosi į 
Lietuvos atstatymo darbą — 
jieškau kur pirkti lygiai tokius 
pat mūrinius namus". 

Nežinau, ar redakcija negavo 
šios mano anketos, ar ji palaikė 
rimtu juokavimu. Aš parašiau 
visa taip, kaip yra ir kaip gal
voju, o ji man vėl prisiuntė pa
kartotinai tą pačią anketą su 
prierašu: "Jei r.^užpildysi, į-
trauksime į nežinomųjų lietuvių 
sąrašus". 

— Kaip tai? AŠ nežinomas? 
O kodėl man prisiuntė anketą. 
Vadinas, aš esu kam nors žino
mas, — užsigavau. Padėjau laiš
ką į šalį ir nutariau daugiau 
nieko nerašyti. Jeigu aš iš viso 

kambinai telefonu, jam. išsiba
rei net viešai neskelbiamais žo
džiais — ir tu džiaugiesi, — esi 
nežinomas. 

— Čia jau tu niekus nutauš-
kei, tėvai, — pasipriešino žmo
na. Ji pirmą kartą pasipriešino 
tokiam mano samprotavimui. 

—r Kaip tai niekus! — lai
kiausi savo. — Sakysi negerai 
būti nežinomam, kad ir šiuo pa
vyzdžiu. Pasiskolinai iš ko pini
gų, pasidarei nežinomas ir tau 
nereikia jų grąžinti. Ir ką tu da
bar atsakysi į tai? 

—Aš ne apie tai dabar gal
voju, — visai rimtai pradėjo 
kalbėti žmona. — Aš noriu tau 
pasakyti, ~kad nėra žmonių, ku 

šiame pasaulyje esu, tai ir turi j rie nenorėtų būti žinomi. Aš tau 
žinoti, kas aš toks esu 

Galbūt tuo būtų ir užsibaigu
si ši istorija, jei ne žmona. Kar
tą ji panūdo išvalyti mūsų,kam
barius nuo visokių popiergalių, 
laikraščių, reklamų, — o jų pri
sirenka eibės, — ir tarp jų ra
do šį laišką. 

— Tėvai! — sušuko ji, lyg 
tūkstantinę radusi. — Štai dar 
neatsakytas tavo laiškas. Tik 
pamanyk, aš būčiau jį išmetusi 
į šiukšlių dėžę! 

Aš pasižiūrėjau į jį ir man 
pikta pasidarė. Kažkokią ne
tvarką jis įnešė į mano gyveni
mo pusiausvyrą. Jeigu nebūtų 
iŠ viso spaudos ir niekas nera
šytų knygų apie žinomuosius 
lietuvius, tai nebūtų ir žinomųjų 
lietuvių. O dabar parūpo kai 
kam rašyti apie žinomuosius, 
atsirado ir nežinomieji. Aš taip 
ii; svyruoju tarp žinomųjų ir 
nežinomųjų. O žmona neatstoja. 

— Tik tu pamanyk, kokia ta
tai laimė, kad tavęs neaplenkė. 
Juk, jeigu neprisiųstų tau anke
tos, ir tu liktumei nežinomas. 

— 'Taigi, kad nežinomas! — 
pertraukiau žmoną. — Žinai 
ką, aš priėjau išvadą, kad ge
riau būti nežinomam, negu žino
mam. Kas iš to, kad kol kas 

galiu visą litaniją priskaityti 
pavyzdžių. Antai. Birbilai įsira
šė į šv. Antano Draugiją, neša 
kiekvieną savaitę santaupas 
šventojo vardu ir yra jau žino
mi. Dveigiai įsirašė j Knygos 
Mylėtojų Draugiją, bet aš gerai 
žinau, kad nė vienas iš jų ne
skaito, o Dveigienė ir įkaityti 
nemoka; Kiaurakiai pirko na
mus vien tik dėl to, kad kas 
nors apie juos parašytų ir taptų 
žinomi. O tu manai, kad jiems 
prisiuntė anketas? Jie vistiek 
nežinomi. Tau prisiuntė, vadi
nas, tu esi žinomas. Ką tu da
bar man į tai atsakysi? A! 

— Aš manau, kad visi iš mū
sų gavo tokias anketas. Juk mes 
visi atvažiavome žinomi. Ne
skaitant namų ruošos šeimini-
kių, Šiaip visi žinomi, diplomuo
ti, mokslo ir meno žmonės ir 
garsenybės. Tik pasiskaityk lai
kraščiuose. 

— Gerai, aš patikrinsiu, — ir 
susimąstė žmona. 

Kitą dieną grįžo iš darbo ji ir 
šypsosi. 

— Taigi, kad mano teisybė. 
Kiek tik šiandieną aš sutikau 
pažįstamų, nė vienas iš jų nėra 
gavęs anketos. Tad imk greitai 
ir užpildyk, kad nepavėluotu-

dar esu aš žinomas! Kokios nau- mei. Vistiek žinomam geriau bū
dos aš turiu iš to? Kai aš esu ti, negu nežinomam. 
žinomas, tai man visi, kas tik 
mane žino, siunčia įvairiausius 
laiškus, reklamas, laikraščius, 
kvietimus. Vieni siūlo pirkti, ki
ti lisiparduoda-ir vis paskuti-

Mano šeimoje žvalgybos sky
rių vedė žmona. Ji pirmoji su
žino, kiek ir kur kas padėjo į 
banką, kas galvoja namus pirk
ti ar taverną. Turiu pripažinti, 

f 

i>aU. A. Valeškos išdekoruota šv. Jurgio parapijos bažnyčia Norwood, Mass. 

kad jos pranešimai būdavo vi
suomet teisingi. Taigi, netikėti 
negalima. O iš dalies ir aš pa
tenkintas žmonos pranešimu. Iš 
tikrųjų, jei būtų visi žinomi, — 
tuomet nebūtų nežinomųjų. Bet 
aš dar delsiu ir galvoju, lyg al
gebrines lygtis spręsdamas su 
dviem nežinomaisiais. Tačiau, 
reikia man apsispręsti pagaliau, 
kas aš esu: žinomas, ar nežino
mas. Žmona visuomet turi ge
resnę nuojautą ir aš jau linkęs 
pasiduoti jai, bet dar dėl visa 
ko, norėdamas ištirti žmonos 
nusistatymo kietumą, pasiprie
šinau : 

— O vis tik aš manau, geriau 
būti nežinomam. 

— Tu vis atvirkščiai galvoji. 
Žiūrėk, kodėl Gumbakis, nieko 
nesukęs, tuojau užpildė ir iš
siuntė. Jis įrašė ne tik visą sa
vo šeimą, bet ir uošvių visą bio
grafiją aprašė ir fotografijas į-
dėjo. Kodėl tu to negali pada
ryti. Ar manai, kad jis buvo ži
nomas Lietuvoje? Kas jis buvo? 
Valsčiaus sekretorius. Nedau
giau, o žmona kaip iš vidurio 
kaimo. 

Su Gumbakiais pažįstamas 
tik iš stovyklinio gyvenimo Vo
kietijoje. Kai būdavo prireikia 
ko, sakysime jautienos, ar slyvi
nės, — pas Gumbakius visuomet 
rasi. Tą žinojo visa stovykla. Ir 
dabar čia atvažiavę, tuojau ta
verną nusipirko ir pasidarė la
bai žinomi. Bet jie gyvena gan 
toli nuo mūsų. Aš suabejojau, 
ar žmona galėjo šiandieną su
spėti ir tenai užsukti žvalgybos 
reikalais. 

— Net ir pas Gumbakius bu
vai? -*• pastebėjau. Žmona pa
sižiūrėjo ptktai į mane, suprask, 
kaip aš galėčiau nepasitikėti jos 
žvalgyba, nuėjo į miegamąjį, 
atidarė komodos stalčių, kur 
buvo padėta anketa, paėmė, at
nešė ir patiesė man panosėn ant 
stalo: 

— Rašyk greičiau, kad tik ne-
pavėluotumei. Kai išeis knyga 
be tavęs, ir tu liksi nežinomas. 

Dabar beturėjau tik vieną iš
eitį — rašyti. Kitaip žmona ga
li ir pliauską surasti. Paėmiau 
plunksnakoti ir pradėjau rašy
ti garsiai pats sau diktuoda
mas: 

—- "Jurgis Sapalas, diplo
muotas..." 

— Ką T Diplomuotas vagonų 

valytojas! O aš, sakysi, diplo
muota dešrų kimšėja! — šoko 
žmona. • 

— Viešpatie, kaip gerai, kad 
ji nežino, kad aš vieną anketą, 
taip užpildęs, jau išsiunčiau. Už 
dešrų kimšėją tikrai gaučiau, — 
galvoju sau ir tyliu. 

— Tu užmiršk apie diplomus, 
— tęsė žmona. — Čia ne tas 
kraštas, kur žmonės tik su dip
lomais žinomi. Reikia parinkti 
tokį vardą, kuris čia yra žino
miausias. 

— Žinomiausias! — aš nusi
juokiau ir buvau tikras, kad 
žmona jau kraustosi iš proto. 
Bet ji kiek pagalvojusi, užėmė 
napoleonišką pozą ir įsakė: 

— Rašyk. Aš diktuosiu. 
— "Jurgis Šapalas," — ne, 

kodėl tik Jurgis Šapalas, geriau 
ir praktiškiau - Šapalai. Taigi, 
rašyk: "— šapalai, žinomi pre
kybininkai, tavernos savinin
kai 

— Kaip tai? Juk mes dar ne
pirkome tavernos, pasiprieši
nau. 

— Rašyk, ką sakau. Ar tu ne
žinai, kad čia tavernos savinin
kai yra žinomiausieji lietuviai. 
Žiūrėk, kas dabar Gumbakių ne
žino! Penktadieniais grįžtant iŠ 
darbo aš tik ir girdžiu: "...pasi
matysime pas Gumbakį," arb? 
"Kur tu keiti čekį? pas Gumba
kį." Gumbakio vardas iš lūpų į 
lūpas taip ir liuoksi visą savai
tę. O šeštadieniais ir sekmadie
niais ten žmonių spūstis. Tai 
kas, kad mes dar neturime ta
vernos. Mes pirksime. 

Aš pasijutau visiškai priblok
štas. Iš tikrųjų Čia jau tikrai 
reikia būti žinomam. Jei būsi 
nežin6mas — neis ir biznis. Pa
ėmiau ir užpildžiau: 

—"Jurgis ir Lucija Šapalai 
Vokietijoje stovyklavimo metu 
išėję augštuosius prekybos 
mokslus, žinomi, kaip geriausių 
gėrimų pristatytojai iš Prancū
zų zonos, Amerikoje gerai įsikū
rė ir nusipirko moderniausią 
taverną su automatiška pini
gams išimti mašina ir greitąja 
pagalba..." 

— Pridėk dar, kad taurūs lie
tuviai, pardavinėja Baltosios 
Meškos alų, lietuvišką krupniką 
ir kitokius Lietuvos vardą gar
sinančius gėrimus, — pastebėjo 
žmona. 

Dabar aš jau viską pildžiau, 
ką tik liepė žmona, nes buvau 

įtikintas, kad geriau būti žino
miausiam, negu tik žinomam. 
Tik baimė ima, fyad redakcijoje 
nesumaišytų mano anketų, kad 
neįdėtų pirmosios, arba abiejų 
kartu. Tuomet visi mano planai 
subliūkštų. Žmona be manęs 
atidarytų dešrų krautuvę, ir aš 
likčiau vienas nežinomas vago
nų valytojas. 
Chicago, 

1952.X. 15. 

Mass., klebonas kun. F. E. Nor-
butas pakvietė Valešką išdeko-
ruoti jų bažnyčią. 

Pagal klebono kun. Norbuto 
pageidavimą, bažnyčios dekora
vimas buvo atliktas lietuviškų 
ornamentų motyvais. Nonvoo-
do lietuvius nudžiugino klebono 
sumanymas suteikti bažnyčiai 
tokią meninę išvaizdą, kuri bū
tų artima jų sielai, sukauptų 
maldai ir primintų jų gražiąją 
tėviškę, o taipgi parodytų ir ne
lietuviams, kad ir mes turime 
savo originalų ir vertingą me
ną bei kvalifikuotų menininkų 
šiame krašte, kurie tuos darbus 
gražiai ir techniškai gerai at
lieka. ParapieČių ir klebono lū
kesčiai nebuvo apvilti - dail. 
A. Valeškos Bažnytinio Meno 
Studija darbą atliko vertingai 
ir meniniai prasmingai. 

Savo architektūrinėmis for
momis kukli Nonvoodo, Mass., 
lietuvių bažnyčia pareikalavo iš 
dail. A. Valeškos nemažai su
manumo. Pirmoji problema bu
vo — suderinti didįjį altorių su 
virš altoriaus esančiu šv. Jur
gio vitražu. Šitos problemos es
mė — tai skirtingi apšvietimo 
šaltiniai: iš lauko (vitražui) ir 
iš vidaus (altoriui). Taipgi ne-
lengvas uždavinys buvo altorių 
su vitražu suderinti į vieną or
ganišką kompoziciją. Reikia 
pripažinti Vaieškos sumanumą 
vykusiame šių problemų iš
sprendime. 

Didžiojo altoriaus fdne išve
damas ornamentinis aprėmini-

cijų ornamentas, kuriame rit
miškai pasikartoja vitražo spal
vos. Tuo būdu gautas didžiojo 
altoriaus didingumas ir presbi
terijos vieningumas. Anksčiau 
bendrą įspūdį 'bei nuotaiką ardė 
įvairios margos altorių imita
cijos ir grotelių bei sakyklos 
tamsios spalvos, kurios žlugdė 
gražią altorių formą. Valeška 
grąžino altoriams jų architektū
rinę vertę, išryškindamas jų 
formas bei ornamentus, o gro
teles, sakyklą bei kitus elemen
tus sujungė į bendrą presbiteri
jos kompoziciją. Mūsų orna
mentikos motyvai yra suderin
ti su altorių renesansiniu archi
tektūriniu ansambliu, tačiau or
namentikos charakteris nenusto 
jo savo lietuviškų savybių. 

Kaip žinome, Valeška yra di
delis spalvų meistras ,tad ir šį 
kartą bažnyčios spalvos parink
tos jaukios ir harmoningos. Tas 
spalvų derinys veikia visus vie
nodai: ar tai būtų Žmonės me
ne kompetentingi, ar arčiau su 
menu neturėję progos susipažin
ti. Jų visų tarpe vyrauja nuo
monė, kad bažnyčios spalvos 
yra nuotaikingos ir originalios. 
Buvau liudininku, kaip Norwoo-
de sutik ęnepažįsami žmonėr. 
bažnyčios dekoratorius sveiki
no, reikšdami jiems savo simpa
tijas. Ir klebonas kun. Norbu-
tas bei vikaras kun. šakalys ne 
slėpė savo džiaugsmo ir pasi
tenkinimo dėl savo bažnyčios 
išpuošimo, o taipgi dėl gerai su
organizuoto darbo ir greito jo 
atlikimo. S. Darnys 

K R O N I K A 
Eugenijus Žiūrįs, lietuvis 

profesorius, dėsto JAV Laivyno 
Akademijoje, Annapolyje Md. 
Jis yra gimęs Amerikoje, bet 
dalį savo jaunystės praleido 
Lietuvoje, kur ir baigė 1928 m. 
"Aušros" Berniukų Gimnaziją 
Kaune. 1929 m. grįžo į Ameriką 
ir įstojo į žinomą Yale Univer
sitetą New Havene, Sunkiai 
versdamasis, negaudamas jo
kios materialinės paramos, tik 
savo jėgomis įstengė baigti 
Universitetą mechanikos inži
nierium. Baigęs dirbo Ethyl ir 
Chrysler Corp. Detroite. Karui 
prasidėjus įstojo karininku į 
Amerikos Laivyną, 1947 m. bu
vo pakviestas į US Navai Aca-
demy, Annapolyje, profesorium. 
Skaito "Vidaus degimo varik
lių" (Otto, Dieselio, sprausmi-
nių, atominės energijos). kursą. 
Profesorius su savo kolegomis 
paruošė ir šiemet išleido knygą 
iš savo dėstomos srities. Profe
sorius Žiurys domisi ir lietuviš
kos kultūros laimėjimais, 

LAetuvois ekspresionistas 8ou-
tine , paminėtas "Life" žurnale. 
Jo paveikslo reprodukcija "Vy
ras su žaliu švarku" taipgi at
spausdintas tame žurnale. Pa
veikslas pieštas 1921 metais ir 
patekęs į privačią Marksų šei
mos meno kolekciją Chicagoje. 
Pasiteiravę pas mūsų dailinin
kus sužinojome, kad Soutine 
buvo Lietuvos žydas, gimęs 
1894 metais ir jau senokai įsi
kūręs Paryžiuje. Cia jis buvo 
vienas iš garsiausių dailininkų. 
Jo vardas minimas šalia Picasso 
ir kitų. Visur jis skelbėsi esąs 
lietuvis, dėl to ir "Life" žurnale 
apie jį pažymėta "Lithuanian 
expressionist". Jis tragiškai žu
vo paskutinio karo metu: kaip 
žydų kilmės buvo nacių sušau
dytas* 

V. Krėvė" vertas Nobelio pre
mijos. Prof. Alfred Sehn, svei
kindamas Vincą Krėvę 70 metų 
iškilmingo minėjimo metu Penn 
sylvanijos universiteto vardu, 
karštai kėlė mintį, kad Krėvė 
vertas Nobelio premijos ir kad 
tam būtų daromi atatinkami žį 
giai. Aišku, tam reikalui pirmo
je eilėje reikėtų išversti bent 
pagrindinius Krėvės veikalus į 
kurią nors žinomą vakarų kal
bą. Tam turėtų ateiti į talka 
mūsų visuomenė. Centrinė minė 
jimo vieta buvo paties Krėvės 
kalba: nepaprastai jautri, įspū
dinga ir graži, i 

Dail. Viktoras Vizgirda yra 
padaręs visą eilę naujų darbų 
aliejumi, iš kurių ypatingai pa
sižymi Nature Morte Ir keletar 
Bostono miesto peisažų. Naujie* 
ji darbai pasižymi augšta me
niška kokybe, šiuo metu daili 
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Skaitytojai rašo 
"Draugo" dienraštis yra pas

kelbęs novelės konkursą. Ar ne
vertėtų raštojams prisiminti 
mūsų brangiąją tautos istoriją? 
Ar nebūtų gražu sukurti veika
lą apie narsias kovas ir lietuvių 
veržimąsi į laisvę 1831-mais me
tais? Iškelti herojus, kurie ry
žosi ir savo gyvybę paaukoti už 
tautos egzistavimą? Kad ir le
gendą, ar padavimą, svarbu tik 
būtų prisiminti mūsų brolių ir 
sesių veržimąsi į laisvę ir vie
nybę. Toks Šileris, garsus vokie
čių rašytojas parašė "Orleano 
Mergelę". Ar nebūtų jisai mums 
pavyzdys, kada mūsų jaunimas 
taip reikalingas sužadinimo pa
triotinių jausmų? Mes turime 
keletą gana vertingų veikalų L 
dabartinės mūsų tautos tragedi 
jos. Mes turime begales eilėraš
čių, bet dar neturime iš mūsų 

ninkas dirba Aušros Vartų Ma- didingos istorijos, išskyrus Pie-
rijos vitražą. Kiek anksčiau yJtario "Algimantą". Kodėl nepa, 
ra padaręs gerą šv. Jurgio vit
ražą. < , . 

Dail. Romas Viesulas Chica-
eroje baigės daryti iliustracijas 
Mariaus Katiliškio knygai "Už
uovėja" ir tautų pasakoms "Si
dabrinis lietus" svarsto keltis į 
New Yorką. 

Dail. Elena Urbaitytė, gyve
nanti New Yorke, papildomai 
studijuoja dekoratyvinį meną ii 
taip pat yra padariusi visa eilę 
darbų aliejumi, iš kurių keli bu
vo išstatyti meno galerijoje 
New Yorke. 

Skulptorius Kašubą kuria ke
letą nauiu skulptūros siužetų. 
Dail. Kašubienė dirba kerami
koje, parodvdama originalų 
skonį. Sj d'iJminkų šeima gy
vena New Yorke. 

Dail. Viktoras Andriušis, nors 
dirba nelengvą fizinį darbą gy
vendamas Bostone, bet suranda 
laiko laisvai kūrybai. 

PLATINKITE "DRAUGĄ"! 

aukoti savo "talentą nors vienam 
trumpam veikalėliui, jei neturi
me intencijos platesniam užsi
mojimui? Tokia vokiečių tauta 
yra daug pasiekusi savo legen
domis ir istoriniais veikalais. 
Dėl to ir jaunimas yra užsidegęs 
tėvynės meile, matydamas prieš* 
akis narsius herojus, kurie gy
nė tautą ir savo protėvių žemę, 
"Draugo" dienraščio novelės 
konkursas yra kaip tik tas pa
žadinimas, kurį turėtų suprasti 
ir įvertinti mūsų gerbiamieji 
plunksnos riteriai. 

Viktoras Maldejus 
E. Chicago, Ind 

Šoštakovičiaus smukimas 
Naujausias SoštakoviČiaus 

kūrinys, kantata "Miškų dai
na", primena Dunajevskio po
puliariąsias daineles, šis talen
tingasis rusi} kompozitorius, 
nuolat mušamas per pirštus, ka 
žin ar beturės energijos para
šyt ką nors drąaeanio. 
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