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Iš tikrųjų, neatsimenu tokio, V 
aiko, kad gruodžio aštuntoji kur; 
utų saulėta, ar nors malonus tais 
ras liestų žemę, — ne, tuo dan 
letu siaučia toks speigas, kad gra: 
pės po ledu dreba, arba pučia guo 
ėjas, kuris gali nulupti žievę kok 
uo storiausio ąžuolo. O yra ruoš 
isokių vėjų — vieną sykį jis 
arsto ledus, kaip sėjėjas svai-, nas 
0 juos plačiai visa sauja, ar- , tų j 
a kapoja einančiųjų veidus, paly 
1 jeigu kas keliauja važiuotas, | nebi 
iri užsimerkti žmogus ar ark- ' Mūs 
'8. Arba jis taško šlapdrabą, 
is vėjas, ir taip užneša vei-
I tokiam, kuris išdrįsta išeiti 

namų, kad tas vistiek pame-
i taką. Būna ir taip, kad oras 
irytum blaivas ir vėjas yra I šitą 
tušas, tačiau jis taip degina žemi 

tvilko, kad vistiek negali at
eiti galvos į dangų, ir kūną 
aurai jis čaižo botagais, • ir 
sas oras pilnas kaukimo, ta
ptum šimtas bajorų į medžiok 
su skalikais išjojo. Taip, to-

omis naktimis ar dienos me-
vargas plaukiantiems laivais, 

irgas jojančiam, ir dar liūd
au tokiam, kuris vienas ir 
ssčias yra išėjęs į kelią. Ta
ni neatsimenu taipgi tokių 
etų, kad iš mano tėviškės ir 
kaimynų aštuntosios rytą ne-
ktų į Marijos šventės atlai-
s mūsų parapijos bažnyčioje. 
Taip buvo aną rytą, kai sto
jau prie lango ir pykau, nes 
ga buvo nunešusi iš mano 
ių sodą ir tvartus, ir bijojau, 
d ji gali užnešti mirtimi ma-
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Igalvo 
motiną ir senelę, tuo metu I ̂ ° . 

n turinčias grįžti iš bažny-
•8, ir tada išgirdau iš savo 
tėvio tai ką pasakoju čia, o 
bar kalbu tai todėl, kad ant-

dešimtį metų mums ūžia 
ga nesirinkdama dienų, kad 
užneša vis giliau mūsų kelią. 

— Kaip gali danguje turėti 
ų orą, — pasakiau tada, — 
ip gali leisti jį žemėn per ši-
kią šventę. I juk r 
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Ir tada jis priėjo, mano tėvo 
tevis tas, kurį vadindavau 
riausiuoju, ir tarė : 
— Ar dar atsimeni kas yra 
rašyta Rašte apie velnią, ku-

žalčio išnaroje sugundė į 
odėmę rojaus žmones.Ir tenai 
t Dievas pagrasė jam, jogvie 

kartą atsiųs moterį, kuri 
galės jį ir bus žmonių išgel-
įimo pradžia? Kai velnias su 
žo į savo tamsybių vietą, jis 
•ai didžiavosi, kad yra apga-
i Dievą ir taip lengvai pri-
iliojęs Jo gražiausius šutvė
ms, ir dėlei šito jis užmiršo 
įš paties grasinimą. Jis turė-
daug darbo: kas kartas iš-
Ivodamas vis naujus vilioji-
is nusilpusiam žmogui ir jo 
kams, ir tas jam gerai sė
li: juk žinai, kad netrukus 
ogus pirmą kartą nužudė, 
tas, kuris krito, buvo tikras 
brolis. I r po šito prasidėjo ' g ą s t į 
os nuodėmės, ir juo labiau ^ s a i 
ogaus siela darėsi liūdnesnė, 
> labiau linksmėjo nelaba-
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3et štai prisiartino metas, 
i Viešpats nutarė parodyti 
ro pasigailėjimą ir atsiųsti į 
nę savo Sūnų, kuris mirtų, 
p žmogus ir prisikeltų ir pri 
tų, kaip Dievas, tačiau prieš 
reikėjo padovanoti žemei to 

togaus motiną. Jos siela, kaip 
co Raštas, nucr amžių buvo 
rta tam ir gyveno Amžinuo-
ose Namuose, laukdama sa-
dalies ir tai dabar buvo pri-
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/ieną skaistų rytą, velnias, 
•į neaiškus nusiminimar, kar-
j atvesdavo arti nustojo 
įgaus, pamatė būrį angelų, 
ižinančių vieną taką, ir ra-
>tasis pašaipingai paklausė, 
:iat čia didelei šventei jie 
šiasi. 
- Didžiausiai, — pasakė vie-
angelas, — tūkstančius me- ^ 

ji būva laukta: šiąnakt bus 
ydėta į žemę siela, kokios 
uvo ir nebus per amžinybę, 
sų akys raibsta, >kai mes 
Igiame į Jos pusę, nes Ji 
ia skaisti, kad saulė prieš 
atrodo juoda, ir Ji tyli, kaip 
I ir už gėlę Švelnesnė. Pa
tinimas pasauliui ateis per 

Mergaitę, kuri nusileis į 
ės gyvenimo pradžią šią 
tį — argi gali būti gražes-
jventė? 
inoma, nelabasis piktai nu-
okė, tačiau, jau ir klausy
tasis ir pasitraukęs nuo te-
jis nebegalėjo jausti to pa

ikinimo, kuris jį apsėsdavo 
kiekvieno blogo, ką jis bu-
;>ridaręs ir darė, ir kuris 
) jo vienintelis tikslas ir 
ugsmas. Jis atsiminė savo 
:utinį pasikalbėjimą su Vieš 
u ir dabar suprato, kad šią 
:į bus prasidėjęs jo-antro-

bausmės laikas. Sūsirūpi-
jis nėrė žemyn, prabėgda-
pro mišką nulaužė seną 
ir atsitūpęs ant jos kel-
įrėmęs kanopą į tarpura-

jalvojo, ką turi daryti. Jis 
jjo labai, ilgai ir pagaliau 
didumas buvo sugrįžęs į jo 
ią: 

Argi ne aš buvau labiau-
nylimas To, kuris mane su-
h, ar nesu aš protingas ir 
•us? Jeigu aš negaliu nu
l i tą, kas yra nemarus ir 
nas — aš pasiimsiu jį sau: 
ugundžiau angelus, kaip 
esugundysiu žemiškos mo-
sielos? Arba aš prievarta 

tsiu ją į savo karalystę — 
mano jėga drebino dan-

pamatus, su pačiu Dievu 
tekariavau aš, aš vienlnte-
lipgi nenuveiksiu žmogaus? 

dabar jis žiūrėjo J išpuoš-
mgaus kelią su ta puikybe, 
ilia, kuri vedė jį didžiojo 
to metu ir jis nekantriai 
h laiko. Jis pasislėpė prie 
tako ir tarp žvaigždžių at-
, kaip juodas debesis ar ak-

taip kad skubiai praei-
is angelas ir nepasižiūrė-
I> velnias buvo labai nuste-
is: — kaip, šitą taip išgar-
>s moters sielą lydėjo į pa

tiktai vienas palydovas? 
ivo kur ir parodyti savo 
umo, galvojo jis, i r nuse-
askui. Taip, vienas ange- s a v c 

celiavo į žemę ir labai rū- J l s * 
ngai ir atsargiai nešė sa- S l d e 

ankose sielą, jis buvo toks » J 
ingas dėlei šito savo pa- t o * 
imo, kad nespėjo net išsi- l ė J° 
I išvydęs priešais šėtoną. O s i a u 

1 priėjo > švytėdamas visu s P a i 
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Skaistybe spindinti, 
Nua Romos saulės s 
Egipto kilnūs obelis 
Iš amžių mariomis i 

Ji peršviečia juos, J 
Versmė spindėjimų 
Ir kyla šviečianti ko 
į erdvę mėlynų daut 

Kai Ieva žalčio klosi 
Kaip vergė žudančic 
Nekaltąjį Prasidėjh 
Madona glaudžia pr\ 

Pabyra žvaigždės iš 
Ratu sustot Jai virš 
Kol mėnuo ir žaltys 
Niūriai po kojoms «/• 

Didžioji ?n 
(Santa Maria in 
Vėl šneka amžiai mo 
Čia gyvu, dievišku i 
Didžiajam Augustui 
Bepranašaujančią g 

„Gims Dievo Kūdiki 
Ir galo valdžiai Jo m 
Dangun Jis$išrinktU( 
Sugriovęs mirtį ir ki 

Dangaus Altoriuje 1 
Nūn žėri auksu, sida 
Vaikai, kalbėdami Ji 
Kad šnekas su draug 

Jį matė Augustas, T 
Nors dar priglausti 1 
Tik nebemato, daug 
Ne vienas amžiaus n 
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) senovišku grožiu, kuriuo dyt 
iar kartais apgaulingai pri- kar 
ngdavo, jis norėjo pažvelg goj 
sielą, kaip staigiai pasiju- sug 
mblokštas į šalį. Jis nega- čia 
suprasti šito, ir iš naujo ka 

sdamas galingais puikiais smi 
'nais žaižaruojančiomis aki pla 

pasilenkė ties angelo glė- anč 
ir vėl pamatė, kad yra per sus 

tas ant kelių. rą. 
uomet jį apėmė tas "begali- nar 
piktumas, dėl kurio jis ir kin 
ko dangaus, jo išvaizda pa- kur 
rė tokia baisi, kaip tai yra moi 
stama tik tiems, kurie vi- viei 
ai pražuvę — jis šovė aug- rau 
i, ir kad nieko tuo metu ar-1 tok 
jbuvo,jis galėjo įsilaužti į dan tų 
ąsias daržynes. Vakaras bu apv 
iabai ramus, lengvas snie- toki 
buvo išbarstytas ant miškų žen 
ėmės, baltas ir skaistus, o pūg 
;syse, kaip sakiau, prisvai- tok! 
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ta žvaigždžių — toks gi va
ras. Tad daržynėje lietus mie 
jo ir visi vėjai vaikštinėjo 
claudę sparnus, kad ir nety-

ko neužkliūtų — ir Štai įšo-
velnias, jis griebia juos taip 
arkiai, kad šiauriui išrovė i 
tukų gabalą, jis susikišo už ja 
Mo lietų ir smarkų sniegą, jis n< 
liglemžė nuo lentynos lijund- si 
Ir šito jam neužteko — vie- ki 

me daržynes gale buvo prira- bi 
įtos tokios gamtos jėgos, ki 
rios retai kada yra paleidžia-
is, kaip bausmė — ten buvo la 
sulas, kuriam vienu pirštu iš tį, 
iti kalną tuščias niekas, ir j m 
[ie vėjai, kur per šimtus me- Į te 
nebuvo matę žemės, nes jie g« 
verčia jūras kaip kibirą, ir si 
:s vėjas, kuris perveria visą g( 
nę, kaip virbalu. I r tokios s t 
gos buvo uždarytos dėžėse, m 
įlos tirštos, kad ugnies nere- st 
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KU 
• V. Bagdanavičlus, MIC, 

Žurnalistikos Institute kalbėda
mas apie Prancūzijos spaudą 
suminėjo, kad po karo buvo 
stengiamasi spaudą iSmušti U 
finansininkų rankų ir iš įtakoe 
buvusių Vichy šalininkų. Nau
ji laikraščiai išaugo iš buvusios 
pogrindžio spaudos. Dėl to la
biausiai nukentėjo radikalso-
cialistų spauda. Po karo iškilo 
komunistų "Humanitė", socia
listų ,4PopulaireM, katalikų 
"L'Aube". Kaip ir Vokietijoje 
čia įvyko periodinės spaudoa 
decentralizacija. Paryžius nu
stojo dalies savo vadovaujamo 
vaidmens. Periferijų laikraš-

.čiai sustiprėjo. Paskutiniuoju 

.laikotarpiu partijų laikraščių 
tiražai sumažėjo. Prancūzas jau 
čiasi pavargęs, nebenori prie 
asmeniškų pridėti dar parti
nius rūpesčius. Partinės disku
sijos spaudoje nebeturi įtakos 
ir nebedomina. Prancūzijon vėl 
ateina finansiniais trestais at
sirėmęs radikalsocialistų laik
raštis. Vokietijoje dienraščių 

gėsi per jas, ir gabalai ledo, 
kurie galėjo ne tiktai nulaužti 
rugio stiebą, bet patį pavasarį 
užmušti. Baisu ir minėti, kas 
ten buvo suslėpta, nes Viešpats 
retai taip baudžia savo gražią
ją žemelę, ir dabar velnias, įsiu 
tęs ir nieko nežiūrėdamas, kim 
šo sau viską į kišenes ir bai
siai išskubėjo vytis ano angelo. 

Jau 'buvo galima užregėti žemę, 
kai pagaliau pasivijo. Vis taip 
pat švelniai, kaip leliją, nešė 
angelas sielą, ir ūmai pajuto, 
kad atsitiko kažkas baisaus. 
Ne, tokio laiko dar niekas ne
buvo matęs, tokio, kaip šita 
naktis: viskas ūžė ir kaukė, vie 
sulai nutraukė žvaigždes, svai
dėsi medžiais, jie kibo vienas į 
kitą, visi vėjai pūtė iš karto, 
lijo ir snigo išvien, ir speigas 
stingdė kiekvieną gyvą daiktą, o 
pūga buvo tokia, kad pačiam vel
niui lipo akys ir jis vos beįma-
tė angelą. O, koks jis atrodė 
visiškas vargšas, angelas, jo 
sparnuose nebeliko nė sausos 
plunksnos, jo rankos grubo nuo 
šalčio ir jis drebėjo iš baimės, 
kad nebegalės išlaikyti jose sie
los; jo akys ašarojo, taip jas 
buvo iškapoję vėjai — taip, jis 
visai nebeturėjo jėgos, velnias 
ramiai galėjo pasiimti jį ir tą, 
ką jis saugojo. Ir nelabasis iš
tiesė savo leteną — ir stai
ga pajuto, kad grimsta į gel
mes, taip, kaip kadaise buvo 
Viešpaties nustumtas. Ir tada 
suprato jis, kad ne angelas bu
vo tas, kas neleido šėtonui vi
liojimu ir žavesiu pažvelgti į 
naujo žmogaus sielą — tai pa
ti siela atstūmė jį, tai jinai nu
peikė jo užpuolimą, tai mergai
tė - moteris, jo priešas, per ku
rį Dievas atima jam jo grobį 
ir laimėjimą — žmones. 

I r kai siela buvo nusileidusi 
| pastogę tų, kuriuos Viešpats 
jai skyrė tėvais, iš savo ugni-
lės pasmerkimo gelmės šėtonas 
sukaukė taip baisiai ir beviltiš
kai, kad viskas kas šią naktį 
JUVO žemėje toaisu, atrodė nie-
tas prieš tą kaukimą. 

Ir kiekvienais metais, šiuo 
aiku, velnias atsimena aną nak 
4, ir vėl pasijunta sutremtas 
noters, ir nors piktosios gam 
:os jėgos jau tada buvo vėl su
gaudytos ir prirakintoj jis dar 
mranda vieną kitą vėjo, Spei
go a r pūgos nuolaužą, ir lak-
įto su jais po žemę, įsimaišyda-
nas i jų siautėjimus pats savo 
staugimu. v 
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LTŪRINĖ KRON 
tiražas siekia 15 milionų, ne\ 
vieno nėra turinčio tiražo dau
giau pusės miliono, turinčių ti
ražo daugiau 200,000 yra 13 
dienraščių. Vokietijos žurnalai 
turi 40 milionų tiražo, iš jų ? 
turi tiražoi daugiau kaip pusę 
miliono, 10 turi daugiau kaip 
200,000 tiražo. Vokietijos laik
raštijoje vadovaujantį vaidme
nį tebeturi liberalai. Vokietijo
je religinės spaudos tiražas 
siekia du milionai. Katalikai, 
nors skaičiumi mažesni už pro
testantus, turi stipresnę spau* 
dą. 

• Jonui Aleksandravičiui, 
Metropolitan State Art kontes-
to 15-je metinėje parodoje, įvy 
kusioje VVashingtone, D. C , 
Nacionalinio Muzėjaus rūmuo
se, suteikta antroji premija už 

1 tapybą. Jau nebe pirmu atveju 
savo drąsiu ir spalvingu teptu
ko vartojimu mūsų dailininkas 
yra atkreipęs VVashingtono me
no kritikų dėmesį. "VVashing-
ton Post" ir "Evenitfg Star" 
yra gerai atsiliepę apie dail. 
Aleksandravičių, o "Times He
rald", kiek anksčiau aprašyda
mas Jono Aleksandravičiaus In 
dividualią, skaičiumi kuklią pa
rodą, įvykusią Pranciškonų 
vienuolyno rūmuose, teigiamai 
atsiliepė apie jo vyrišką drąsą 
kūryboje, pažymėdamas šiau
riečio charakteringus saitus su 
rašytoju Strindbergu ir dail. 
Munchu. Šiuo metu dail. J. 
Aleksandravičius baigia vieno 
pasiturinčio intelektualo viloje 
364 kvadratinių pėdų ploto fre& 
kas, kurių temos yra šios. 
"Dantės Dieviškoji Komedija", 
"Faustas" ir "Sv. Tomas Ak-
vinietis". Darbas atliekamas 
grynoje freskų technikoje. 

• A. a. dr. Jono Steponavi
čiaus penkerių metų mirties 
sukaktis sueina gruodžio 8 d. 
šis mūsų Rytų Lietuvos kultū
rininkas mirė VVangene 1947 
metais. Tai uolus visuomeninin Į 
kas, nuoširdus kalbėtojas, išsU 
lavinęs dvasininkas, kovotojas 
demokratas. Kilęs nuo Zarasų, 
augštuosius mokslus buvo ėję* 
Leipzigo universitete ir turėjo 
teologijos daktaro laipsnį. Psi
chologijos studijas gilino Lon
done. Vienas iš vadovaujančių 
krikščionių demokratų partijom 
narių seime, ekonominėse ko
misijose buvo siunčiamas į Ru 
siją derėtis miško tiekimo klau 
simais. Nuo 1927 m. perėjo l 
pedagoginį darbą, buvo Zarasų 

gimnazijos direktorius, jo pa
stangomis Zarasuose įsteigta 
augštesnė komercijos mokykla. 
Vėliau dėstė vokiečių kalbą 
Utenoje. 1944 m. organizavo 
Lietuvai gelbėti komitetą Že
maitijoje, prisidėjo prie kūrimo 
laisvinimo batalionų. Tremtyje 
tarnavo pas ūkininką, darbe 
nualpęs neatgavo sąmonės. 

• Vytautas Meškauskas kal
bėdamas Žurn. Institute vapie 
savaitraštį pareiškė pažiūrą, 
kad ateitis priklauso žurnalo 
pubūdžio savaitraščiui. Savait
raštis tvarkomas kaip dienraš
tis neturi tendencijos stiprėti 
Nors yra išimčių, kaip šveica* 
rų "Die Weltwoche". 

Kalbėtojas daugiau domėjosi 
pasiskaitymo spaudos klausi
mais. Šią spaudą palaiko ir iš
ugdo buržuazija. Lietuvoje ši 
3pauda vos buvo prasidėjusi 
bet nepasiekė augšto lygio. Ife-
sivijoje savaitraščiui — žurna
lui daugiau tenka ribotis vie-1 
tios vietos klausimais, dėl to i 
sunku yra pasiekti geresnių 
rezultatų. 
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• Ben. Bahrauftka* Zurnali 

tikos Institute skatino veng 
klaidingų nusidėvėjusių pos 
kių, kaip "rinkimų pasėkoj< 
(nėra žodžio "pasėka", neli 
tuviška konstrukcija), "išne 
rezoliuciją", "skaitlingas sm 
rinkimas" nėra žodžio "skai 
liūs"), "nežiūrint to" (gėriai 
"nors ir", "kad ir") , "išsitiei 
eisena" (eisena — reiškia ė; 

a mo būdas). Kaikurie posaki 
i kalbininkus nugalėjo, pvz. pi 
l imta "lošti kortomis", "staty 
% veikalus",., "apleido namus 

Kaikurie posakiai nevartotu 
nes nudėvėti, kaip "nukris ve 
gijos pančiai', 'likimo ranka nv 

a atvedė", "kaip raudonu siū 
tęsiasi per visą veikalą". Pr 

' legentas žurnalistus skatii 
^ jieškoti daugiau nenudėvė 

taiklių žodžių, jieškant stiliai 
harmonijos, o ne ornamentų. 

• J. Žvirzdys Žuraalistik* 
Institute kalbėdamas apie i 
formacijas Lietuvos klaui 
mais, priminė, kad nereik 

" prasilenkti su tiesa, vaizdu 
jant lyg Lietuvoje nebebūi 
lietuvių. Vengti perdėjim 
nors ir daromų iš meilės a 
menims ar kraštui. Vengti sk 
pyti defetizmą. Naudojantis s 
vietų informacijų šaltiniais r 
kia saugotis tik kartoti jų i 
formacijas — tai būtų tama\ 
mas jų propagandai, bet neb 
tų tikslu ir kiekvieną jų pr 
nešimą juoku paversti. Infc 
muotojas apie Lietuvos lais^ 
nimo veiksnius pirma turi a 
prasti jų (Vliko) struktūrą 
veikimo būdus. Prelegentas s 
tino informacijose kiek galin 
pertiekti objektyvias žinias, 1 
mentarus paliekant editori 
lams. 

Prof. Vincas Krėvė "Dra 
go" kultūrinio priedo redakt 
riui atsiuntė šitokio turin 
laiškutį: "Nuoširdus ačiū i 
nepaprastai palankius apie m; 
ne ir mano kūrybą atsiliep 
mus, tilpusius Jūsų laikrašty, 
70 metų amžiaus sukaktuvi 
proga. Daug, daug džiaugsm 
man tos sukaktuvės suteik 
Jų metu patyriau, kad dar n< 
su visai užmirštas, kaip ka 
turėjau pamato manyti. Bet i 
rūpesčių sukėlė — m dėl amžiai 
turėsiu šių mokslo metų paba 
goję atsisveikinti su Univers 
tetų ir tiek metų įprastu dai 
bu, ir jieškoti kito, kurį suras 
ti, atsižvelgiant į mano amžii 
bus visai nelengva. Dėl Tami 
tos pareikšto pageidavimo du 
ti Jūsų redaguojamam laikrai 
čiui mano kūrybos gabaliuki 
laikysiu tai savo pareiga ii 
kai būsiu paruošęs ką tinka 
mo, pasiskubinsiu Tamstai pc 
tiekti". 

• Numatytas kultūros konjį 
resas. JAV Lietuvių Bendruc 
menės Laikinasis Organizacini 
Komitetas svarstė siūlymą si 
ruošti didelį Amerikos lietuvi 
kultūros kongresą. 

.Lietuvių Bendruomenė, rūpi 
damosi lietuvybės išlaikymo d 
lykais, stengiasi sukelti ko di 
džiausią lietuvių kultūrinė 
veiklos pagyvinimą. Kultūro 
kongresas turės sutelkti inte 
lektualines lietuvių jėgas, į ak 
tingesnę veiklą įtraukti visa 
lietuvių kultūrines organizaci 
jas, įstaigas ir p. Kultūros koi 
greso ruošimo reikalu Lietuvy 
bes Išlaikymo VeiklOo Projek 
tui Ruošti Komisija turės pa 
ruošti konkrečių pasiūlymi 
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Užtvankos ant smėlio 
DR. L. BAJORŪNAS, Riverdale, N. Dakota 

Kronika 

Ilgai buvo manoma, kad pas- Peck, Montanoj, jau pastatyta, 
tatu patvarumui reikalingi geri dvi didelės — Fort Randall, Pie-
pamatai. Bet reikalas vertė in- tinėj ir Garrison, šiaurinėj Da- mokyklinio amžiaus vaikams 
žinferius jieškoti naujų kelių, kotoj, jau įpusėtos, dar viena "sidabrinis lietus" ir "Ver 
naujų įdėjų statyti patvarius didelė ir dvi mažesnės prade 
pastatus ant visai neatsparių damos. panaudota įvairių tautų folklio 
pamatų, taipgi ir tvenkti upes T a į d i d e l į s i r b r a n g u s dar- i ras , daugeliu atžvilgiu šios kny 
ant smėlio Vienas tokių sunkių b a g y i e n a t i k G ? l T i s o n užtvan-gos galės būti įdomios ir suau-
uždavmių buvo Missouri upės k s p ė j a m a , kainuos apie 300 g u s iems, besidomėtiems pasą 

"Užuovėja" šiomis dienomis 
pasirodė knygų rinkoje. Tai di-

• Eilė knygų mūsų j ^ n mul ^ m ^ ^ ^ ^ ^ 
pasirodys tuojau po Kalėdų. ^ ^ ^ ^ p a v a d i n t į a p y f J ^ 

kų romanu iš Siaurės Augštai-
tijos kaimo buities. Turiny —į 

• Mariaus Katiliškio knygoj • Kazio Binkio lyriką, Jono 
Aisčio redaguotą, šiomis dieno
mis išleidžia "Terra". Knygoje 

•Terra" išleidžia Hudo Dovy 
dėno apysaką "Naktis po Gri
go Ratais" ir pasakų knygą 

sutvarkymas. Purvina ir^vin- m i U o n ų d o l e r i ų ir statyba k u p a l y g i n i m a i s . Visos trys 
truks, statant amerikietiški' k n V K 0 S __ iliustruotos. "Sidab 

tas, nešdama didžiulius kiekius t e m p U ) a š t u o n e r i u s metus. SU r i n f l i e t u > . p u o š ė i r apipavidali 

vė . t y v° S V \ e t 0 j ^ T . ^ r f L f ^ n o dail. Romas Viesulas, "Ver-
TZ* . , ? G V 0 S d Ž m S t a ' V e j a S tehs, galis sutalpinti 4,000 gy- WUtlJMlM1 „ l i lAi l l l l lM„ _ ėaXL A . 
dulkes nešioja. kiančius gluosnius ventojų. Turi savo bažnyčią I i - K u r a w g k a ^ , , N a k t . G r i g o 

Vasarą Missouri r a m \ bet goninę, teatrą, patalpas įstai- Ratais" ~ dail. V. Ignas. Nu-
staigi ir gaivalinga ji esti pa-lgoms ir patogius butus tarnau-
vasarį. Pavyzdžiui, šį pavasarį' tojams. Pravesta geležinkelis ir matoma išleisti ir Putino^poe-
Missouri potvynis buvo toks kelias, pastatyta radijo stoti* m% "Kunigaikštis Zvainys Dei 
staigus, jog gyventojai vos spė-i Darbai atiduodami privačioms '« Biliūno pasakas. 
jo išbėgti iš namųiir su širdies bendrovėms, valstybė gi sudari 
skausmu turėjo 
visas sunkiai 
go purviname vandeny. 

Sutvarkyti Missouri — užda
vinys nepaprastas. Reikalinga 
pastatyti eilę milžiniškų užtvan
kų. Jos turėtų sulaikyti potvy
nių vandenį ir paleisti jį, kada 
reikalinga, išdžiūvusiems lau
kams apdrėkinti, ar elektros 
jėgai gaminti. Dumblas nusėstų 

A. Ružancovas, Lietuvių 
•JO stebėti, kaip jų planus ir prižiūri bendrovių dar- b Q s d o . ™ £ " 

. to*, tur tas d,n- J į J ^ ^ J ^ - " D ^ ° " « " » - * " * » ' 

nepertraukiami ir 
niais. Mašinų ūžimą sustabdo 
tik stiprios liūtys arba šalčiai. 
Plačiai išsidriekęs statybos ra
jonas. Jį visą apvažiuoti, reikia 
padaryti 35 mylias. Nežiūrint 

ir vietoj purvinos upės būtų fau^omas n u ° ^U3]ų smalsuo-
gražūs mėlyno, švaraus vandens " * k « ™ trukdytų darbą ir su-

ploto didumo, jis visas aptver- siliepiąs apie J. Gliaudos kūri-
tas spygliuota tvora ir budriai jnį. Tik vokiečiams metasi } 

akis, kad veikale* esąs perdaž-

ežerai. Ilgai teko palaužyti gal
vas, kaip tas užtvankas pasta 
tyti. Betono čia nesupilsi a 

darytų sąlygas įvairioms nelai
mėms. Sunkvežimių, vežančių 
žemes, judėjimas toks didelis, 

pačioj 150 pėdų storumo smėlio1 k a d P a , n a š u 8 J didmiesčio judė 
sluogsnis, jis neatlaikytų spau- jimą. Jis reguliuojamas švieso-
dimo. Buvo žinoma, kad tokiais ™s, kurios ėia ne automatiškai 

pasikeičia, bet duoda pirmumą atvejais geriausia statyti žemės 
užtvankas, jos spaudimą išdėsto 
į daug didesnį plotą, kuris jau 
ir smėliui pasidaro pakeliamas. 
Betgi niekuomet nebuvo statyta 
tokių didelių žemės užtvankų. 
Ligi šiol buvo manoma, kad že
mės užtvankos negali būti augs 

darbo mašinoms. Ateinančiais 
metais tuojau po potvynio, bus 
pradedama tvenkti upę. Vanduo 
bus pakreiptas dirbtiniu kanalu 
į tunelius, gi dabartinė upės va
ga bus atitvenkta mažais pyli
mėliais, išpumpuotas vanduo ir 

tesnės 70-80 pėdų, o čia buvo \J0S
 x

d ušn*- t
b u s P*1"** ž e m ė ' 

reikalinga prašokti 200 pėdų K a i P š l t a s P*1 1™8 k l l s ' t a i p i r 

augštį. Sutelkus daugelį paty
rusių inžinierių, buvo sudaromi 
planai šioms didžiulėms už 

upės vanduo pamažu bus kelia-
iras augštyn. Po penkerių me
tų vanduo pasieks numatytą 210 

tvankoms. Prie vienos užtvan- £ * a l ! g š t u m
0

ą _ F*k*lt™ v a n " 
kos planų sudarymo dirbo iki 
pusantro šimto inžinierių. Iš
spręsta daugelis dar nejudintų 
problemų, atlikta daugybė bran
gių tyrinėjimų, bandymų ir mo
delių. Užtvankos statomos tokiu 
būdu: skersai upės slėnį pilamas 
didžiulis žemės pylimas nuolai
džiais šlaitais. Nuo vandens pu
sės pylimas apdengiamas nelai-
džiu žemės sluogsniu, o iš sau
sumos pusės kasama eilė šuli
nių, kuriais sugaudomas per 
smėlio pamatą persisunkęs van
duo. Upės slėnio šlaituose neju-
dintoj žemėj padaromi tuneliai, 
kuriais vanduo praleidžiamas į 
turbinas, ar nujeidžiamas nor
malus vandens perteklius. Ne
numatytai dideliems potvy-

duo sudarys 200 mylit; ilgumo 

dvylika apysakų, kaip Lietus, 
Polaidis, Apyaušrė, Nedermė, 
Kaitra, Atuorėtis, Linarūtė, 

kiantieji gluoiniai \ ^ ^ , Delčia, Apynojus, Kūlė, Pupžy-
dis, Sniegas. Jos visos susiju* 
šios tarp savęs vieta, žmonė-
m's ir laiku. Kiekviena apysa
ka yra atskiras kūrinys, bet 
viąos apysakos sudaro vientisą 
veikalą. Knyga išpošta Romo 
Viesulo darbais; išleido "Ter
ra". Ištrauką iš to veikalo de
dame kultūriniame priede. 

• Prof. J. Kuprionis vis pla
čiau įsitraukia į Amerikos miš
kininkystės srities veiklą. Da
bar jis dėsto miškų mokslo da
lykus Louisianos Valstybiniam 
Institute, miškų skyriuje. Prieš 

su kitais Instituto 
profesoriais dalyvavo Louisia^ 
nos miškų savininkų suvažiavi
me. Prieš porą savaičių Insti
tuto buvo pasiųstas dalyvauti 
miškų tyrimo stočių suvažiavi
me Arkansas valstybėje. 

• Dail. Romualdo Radžio 
odos dirbinių meno studija Me-
delline, Kolumbijoje, nugalėju
si pirmąsias darbo kliūtis, sėk
mingai tęsia- darbą toliau. Dirb 
tuvėlė yra įsikūrusi didingame 
pastate, prie miesto centro. Vie 
nas kambarys yra rezervuota* 
šių išdirbinių parodai. Jos lan
kytojų netrūksta. Daugelis nuo 
savybėn įsigija vertingus eks
ponatus. Vietos spauda nešykfc 
ti gražių atsiliepimų, iškeldama 
dailininko didžius sugebėjimu* 

telpa visi Binkio eilėraščiai iš 
abiejų jo rinkinių — "Eilėras. 
čių" ir "100 pavasarių", o taip 
pat ir iš periodikos. Knygai 
įvadą parašė Jonas Aistis, pla
čiai supažindindamas skai
tytoją su Kazio Binkio asme
niu ir poezija. 

• Dan Kuraitis spaudai pa
ruošė savo Atsiminimų knygą. 
Atsiminimai apims laikotarpį 
nuo 1905 m. beveik iki dabar, 
juose bus ir kiek įspūdžių iš 
kelionių, kurių Dan Kuraitis 
yra gerokai padaręs. Grįžęs iš 
savo naujausios kelionės — ap 
link pasaulį — ta.pgi numatęs 
parašyti įspūdžių knygą. 

• Dailininkų grupė, kurios 
• August Gailit, estų rašy-, atstovus matėme Chicagos ir 

tojas, yra gerokai pagarsėjęs Ctevelando parodose, tiria ga-
savo veikalu "Tomas Niperna^ įimybes suruošti parodą Det-
dis". Ta jo knyga yra išversta 
į vokiečių, anglų, prancūzų, ita 
lų, švedų, olandų, norvegų, 
latvių, lietuvių ir eilę kitų kal
bų. Sį, 315 puslapių turintį vei
kalą, perspausdino "Tlerra" es
tų nepriklausomybės šventės 
proga. 

Dr. Antanai Rudokas, 0. D 
Tikriau akis; pritaiko akiniu*, 

keičia stiklių Ir rfimua. 
4701 S. Damen A ve., Chicago, Di 

saukite — YA. 7-7S81 
Priima: vakarais 6 iki 9. sefttad 
10 ryto iki 4; tfe6iad. ir nekmad 

tik nusitarus 

sekmadie- v e i k a l * P a s i u n t ė Henrikui A. 
Kurschat, dirbančiam prie Me 
meler Damfboot" redakcijos. 
Savo laiške H. Kurschat prane
ša, kad suradęs knygos recen» 
žentą ir šis labai teigiamai at-

nai minimas vokiečių vardas 
(nevisai teigiama prasme), nors 
pats veikalas sprendžiąs tik 
žmogiškas problemas, kurios 
nesančios specifiškai būdingos 
tik vokiečiams. 

Alg. Mackus, spaudoje dau
giau žinomas Pagėgio slapyvar 
džiu, atidavė Nemuno leidyklai 
rankraštį antros savo poezijos 
knygos. »Numatoma išleisti 
prieš Kalėdas. Tilps 40 eilėraš
čių ir bus apie 64 puslapių. 
Antraštė dar galutinai nenu
statyta, bet daugiau apsistoja
mą prie "Drobiniai vaisme
džiai". 

i B 

• Dail. Kairys, gyvenąs tro
piniame krašte — Brazilijoje, 

ežerą ir užlies 39C,n30 akerių P i e š i a lietuvių apgyventų vietų 
žemės plotą. Tai bus didžiausias peisažus ir savo darbus žada 
pasauly žmogaus padary tas eže-, atsiųsti į Chicagą būsimoms 

lietuvių meno parodoms. 
Eu- • Muzikas Zenonas Jonušas 

ropoj to nepadarysi. Pora mies- 8 U s a V o šeima persikėlęs gy-
telių, retai išsimėtę ūkininkai, v e n t i į Cali, Kolumbijoje, gave 

ras. 
Nebrangios Čia žemės 

dalis žemės indėnų nuosavybė 
tuščia, skurdi. Upės pakrantėse 
ganosi indėnų palaidi pusiau 
laukiniai arkliai. Juos gali už 10 
dolerių nupirkti ir pasigauti, 
jei pagausi. Užliejami mieste
liai bus atstatomi naujose vie
tose ir naujesni ir patogesni. 
Užliejama žemė ūkininkams ge
rai apmokama. Kiekvienas indė
nų reservato gyventojas, didelis 
ar mažas, kaip dalį atlyginimo, 

darbą vienoje konservatorijoje, 
kur dėsto muziką, be to — tu
ri viltį gauti pareigas vietos 
policijos dūdų orkestre. 

niams praleisti, iškasamas ir gavo po tūkstantį dolerių. Po 
išbetonuojamas atsarginis ka
nalas. Laivams keliai nedaromi 
— apskaičiuota, kad tai neapsi
mokėtų šiame retai apgyventam 
krašte. 

Ir štai inžinierių planai virs
ta realybe — Missouri supan-
čiojama. Viena užtvanka Fort 

to, kurį laiką automobilių pre
kybininkams buvo geros dienos. 
Pirktų mašinų vertė priklausė 
nuo šeimos didumo: didesnė šei
ma, gavusi daugiau pinigų pir
ko brangesnę mašiną. 

vyksta ?r mažesniųjų upių, į-
tekančių į Missourį, tvarkymas. 
Pagal sudarytą planą Missouri 
upės baseine numatoma pasta
tyti 138 užtvankas. Iš jų bus ap
drėkinama 10 milionų akerių 
žemės ir paleista į darbą pus
ketvirto miliono arklio jėgų ga
lingumo turbinų, kurios paga
mins 13 bilionų kilowatų elek
tros kasmet. Krašto vaizdas bus 
pakeistas. Pigi energija paska
tins pramonės kūrimą ir miestų 

Sykiu su didžiųjų užtvankų augimą, o žavus ežerų vanduo 
ant Missouri upės statyba,! skatins turizmą. 

šioje srityje. 

• Povilas Gaučys išvertė vie 
no žymiausių P. Amerikos ra
šytojų, kolumbiečio Jose Eus-
tasio Rivera romaną "PRARA
JA". Sis veikalas — kreolų li
teratūros šedevras, išverstas 
į daugelį kalbų ir būdingas in
tensyviais lyriniais bei drama
tiniais bruožais. 

Natūralinio scenovaizdžio, ku 
riame rutuliojasi tragedija, 
grandioziškumu> "PRARAJA" 
laikoma girių romanu, nes vy
riausiu jo veikėju yra atogrą
žų giria su visomis šiurpiomis 
jos apraiškomis. 

• Solistė Birutė Akstinaite 
(sopranas) pasirodė su savo 
pirmuoju koncertu Medelline, 
Kolumbijoje, Bolivaro teatru. 
Išpildė lietuvių, ispanų, vokie
čių ir kt. kompozitorių kūriniuft 
bei davė ištraukų iš operų. So
listės balsas pajėgus, jį lavin
dama galės pasiekti didžių re* 
zultatų. 

J . Daumanto "Partizanus už 
geležinės uždangos" E. J. Har-
risonas yra išvertęs į anglų 
kalbą, o V. Gailius verčia į vo
kiečių. A. Liutkus yra išvertęs 
į prancūzų kalbą "Mažuosius 
Katynus". Mūsų veiksniai rū
pinasi jų išleidimu. 

• Jeronimas Cicėną* atidavė 
spaudai savo naujausią veikalą 
iš Vilniaus gyvenimo ir vilnie
čių kovų prieš okupantus. Vei
kalas turės daugiau kaip 300 
puslapių, bus dokumentuotas 
statistikos duomenimis, iliust
racijomis. Knyga netrukus pra 
dedama rinkti ir pasirodys apie 
vasario vidurį. 

• J. Aisčio atsinrnimų kny
ga "Laikas ir žmonės" jau bai
giama, ruošti spaudai. Kaiku-
rios jos ištraukos buvo tilpu-
šios "Aiduose". 

roite. 
• Jaunas menininkas Jonas 

Trlčys, iš Bostono persikėlęs į 
Chicagą, studijuoja komercini 
meną viename už akių dėstymo 
meno institute. 

• Aleksandras Kairys, buvęs 
Medelino policijos dūdų orkest
ro muzikantas, persikėlė į Call 
(Kolumbijoje).* 

• Skulptorius Vyt. Košuba 
prieš Kalėdas labai užimtas ke
letu užsakymų, kuriuos turi 
baigti prieš šventes. 

• Skulptorius Pivoriūną*, 
apsigyvenęs Clevelande, pra
deda tinkamiau įsirengti Ir 
dirbti savo srityje. 

• Dail. R. Viesulas, persikė
lęs į rytus, apsigyveno 1285 
Dean str., Brooklyn 16, N. Y. 

Tel. ofiso CL. 4-0253, rea. VA. T-WMh 
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Rez. 4420 Ko. Tai man Ave. 
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DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
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OFISO VAL: 10 iki 12 v. ryto: nuo 
I iki 4 v. p.p.: nuo 7 iki 8:10 v. v. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso ML KI liancc 5-4410 

Rezitl. te-ief. GltoveliiU 6-0617 
Vaandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
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— 

* 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAI ! ! 
Mes kyiečiame lietuvius pasidCti tavo taupomus pinigus | Chicago Savings and Loan Association, kuri yra propordonallal viena tt 

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

Chicago Savings suviri 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą far mandagų patarnavimą. Ji U anksto neprilada, bet 
visada išmoka aukštą dividendą. 

MOŠŲ T U R T A S S I E K U ARTI DEŠIMTIES MILIJONU DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Western Ave. Chicago Phone GRovehul fr7575 Chicago 

JAHN PAKEL, President 

UETUVIŠKA ĮSTAIGA vaiandos: Pirmadieniais nuo 12 Iki 8 vai. vakaro. Antradieniais Ir penktadieniais nuo 9 Iki 4 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniai! uždaryta visą dieną. SeitadienUu 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

• 

Tel. ofiso H K 4-AAM, M». PR. A-7833 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Illvd. 

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

lSskyrus ketvlrtad. ir sekmad. 

DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6656 So. Halsted Street 
Kampas Marouctte Kd. Ir Halsted S t 

Vai.: 7—9 kasdiena* šeStad. 3—5, 
Tel.: Ofiso W E . 6-2811 
Namų WA. 5-2990 

-
Tel. ofiso VI. 7-A583. rez. R E . 7-7808 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS \ 

2201 West Cermak Road 
VAI...: 1—-$ popiet Ir 7—8 v. vak. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Sestad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Ilezld. 3241 \V. AAth PLACE 

Tel. oflao HE. 4-6849. rez. HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

2 4 3 4 VVest 7 1 s t S t r e e t 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, trefi. ir šešt. pagal sutarties 

Ofisas Ir rezidencija — TArda 7-1626 
D R . O . J . B Y L A I T I S 

Vidaus, vaikų, nervų gydytojai 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas Ir chirurgai 
4088 So. Archer Ave. 

(prie Californla Ave.. Siauryt. kamp.) 
Vai.: kaadlen 6:80—8:30 p. m. 

ftefttad. 1—6 p. m. 
Tfcl. Ofiso WA. 8-8060, rez. CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Mlchlgan Ave. 
VAL.: ( išskyrus Sestad. ir sekmad.) 
Nuo 1 Iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Sos tad. priima tik pagal susitarimą. 

Renta.: 10838 So. YVabash Ave. 

f e l . ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Speo. motery ligos ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer ir Californla Ave. 

V A U : 2—4 ir 6-^9 v. p. p. 
išskyrus sekmadienius. 

^mimm^^m S st> SE I SSI •' i - ^ » SS — » I •• - •• ' 

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

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We»t 35th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta xgatv8) 

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

Šeštadieniais 1— 4̂ vai. 
I to/.. 8247 S. I.Mi:UAI;l> AVE. 

Tel. ofiso FI 8-0600, buto CO 1-0190 

DR. K. JABLONSKIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

1 0 1 N . Kroathvay 
M I I K O S I : i ' A i t i i , n - i , 

(Dr. W. V. Nerak ofise) 
Vai. 6:30-9 vai. vak;,' išskyrus sekm. 

i n . . . . • 

, Ofiso GRovohill 6-4020 
Keitldehoijoa Hll l top 5-1560 

Dr. Alexander J. Javcis 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Bd. 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—-» v. vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Skclbkites "Drauge" 

Platinkite "Draugą" 

Tel. ofiso PR. 6-8888. rez. R E . 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2600 VVest 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečtod. ir 8ošt. uždaryta 

GRovehlll 6-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 VVest Marąuetto Rd. 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4045 So. Afthland Ave., Chicago 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir scl<mad. tik pagal sutart}. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rez. PR. 6-1930 

Jei neatsillops virftmlnSt' telefonai 
saukite MIdway 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spoc. chirurgines ligos 

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

• 5 0 0 2 W e s t 1 6 t h S t r e e t 
Vai.; kasdien 6-8 p.p., ftest. 2-4 p.p 
Tel. Ofiso TO 3-0»:>9 Re*.: RO 2 - ^ S I 
Jei neatsiliepia šaukit CKntral 6-229< 

Tel. ofiso HK. 4-2123, rez. I»R. fl-848i 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South We8tern Avenue 

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

sekmadieniais uždaryta 

Ofiso ir buto tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Butas 1832 So. 49th Ct. 

Telefonas DAnube 6-U2.r> 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. Moterų Ligos 
3267 S. Halsted S t 

Vai.: 1-4 ir C-8 vak. 
Šeštadieniais 1-4 v. p. p. 

Telefonas REUance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

VAI* 2—4 popiet. 6:80—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutartį 

IVI. 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 *—6 v. v. 

l iūtas 1604 So. 49th Ave. 
Ofiso telef. I^Afayette 3-8210, jei 
neatsiliepia, saukite KKdzle 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieni tik susitarus 

Tel. ofiso PK. 6-6446, rez. HE. 4-31M) 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

2 4 2 0 VVest M a r ą u e t t e R d . 
V A U nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šefetad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA. 6-0257, re i . P R . 6-6659 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezld. SttOO 8. Artesian Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—8 v. v. 

Telefonas OLympie 2-1270 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

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

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

Tol. Ofiso YA. 7-6657, rez. RE. 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIEC1NSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:So 
v. v. ISskyrus trečiad. ir fteštad. vak. 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Pridmimo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
Truput) J rytus nuo Californla 

Tel. YArds 7-7778 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71st S t 
PriSmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas Gltmrli i l l 6-0785 

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 West 26th Street 
Vai. antrad., ketvlrtad. ir sefttad. 7-9 
v. v. Kitu lalkii pagal susitarimą. 
Tel, Ofis. LA 1-4316; Rez. CR 7-8315 

Tel. ofiso GR. 6-6399, PR. 6-4782 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest 63rd Street 
(kampas 63 Ir Artesian) 

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak 
Treč,-Ir sėst. 2—4 p. p. Sekm. uždar. 

Di. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 7ls t Street 
(prie Californla Ave.) 

LIOONIUS PRIIMA: kasdien nuo f 
Iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. v. ftestad. nuo 
2 Iki 4 v. Trečiad. pagal susitari m«* 

Susitarimui skamh. ORo. 6 - '321 , 
jei nt»Htwiitepia •— VTno»nn<w S-8800 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 VVest 24th Street 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
TAROS 7»»77B 

••flso t<M»fnnaa V a g i n u . 7 - J H S * 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v 
Trečiad. Ir sekmad. t ik susitarus 

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

6322 South VVestern Avenne 
Prlčmimo* laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
TV1,-fi»n»»i C l t o v A h i l I A-&A41 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas 

Te l . YArds 7-1829 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
Ištaiso 

Ofisas ir akiniu dirbtuve 
7 5 6 VVest 3 5 t h S t r e e t 

VAI* nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10—12; sefttad. 10—a p. p. 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. pirmad., antrad., ketvlrtad., 
piMiktad. '9?W—II; 1:80—8 v. v. 
trediąd. uidaryta, ftefitad. 9:80 iki 

11; 1 :S0 iki 3 vai. po putu 
( Anai U-0523 Plati Bldft 

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOMETRISTfi 

Priėmimo valandos pag-al sutarti. 
Trečiadieniais uždaryta 
5842 S. Kedzie Ave. 
Tel. Proapect 6-2635 

• 

. / 
• 

• « * 
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Seštg^rnte fįtito&fa 6. 1082 
. DTOmAMTS DRAUGAS, CffiCAGO, ILLINOIS 3 

P O L A I D I S 
MARIUS KATILIŠKIS, Chicago, 111. 

Gaidys giedojo jau kelintą 
kartą. IS kitų sodybų jam at
sišaukė sparnais daužydamiesi 
kiti skardžiabalsiai. Ūkininkas* 
Dryža, baigęs vieną naminio 
alaus statinę, košė kiton. Ko
jos tirpo, bet nesitraukė, su 
įniršimu semdamas. Kubilas 
seko. Saldus mielių ir saladynų 
tvaikas apsėmė širdį, sudrėki
no akis. Ir gyslomis tekėjo, Ir 
smilkiniuose mušė ir tvinkčiojo 
ištirpusi ir visur esanti saldy
bė. Tarytum ji sriautais srutų 
iš medūnečio atvertų avilių, Iš 
sklidinų korio akių lašėtų. Jis 
tik sėmė ir pylė, ir skubino 
baigti, apgalėtas minties, kad 
turi būti atlikta, kad aušta ry
tas ir diena ateina, kuriai skir
ta ir nemaža užduotis. 

Plyšiai sienose balo. Aušra 
kopė nutrindama žvaigždes, ir 
saulei paruošdama taką. Tro* 
boję brazdėjo, darėsi durys j 
lauką. Rokas prie viralinės su
šuko. : 

Tai tamsta čionai, tėtuši? 
O mes nė nepajutom kada pa* 
kilai. 

-— Sukošiau alų, sūnau. 
Atsirėmęs i staklą, sunkiai 

gaudė orą. Viskas j rytų pusę 
paraudo. Debesio skiautis tvas
kėjo viršum miško. 

— Tai, pabaigiau... — pasa
kė senis ir taip, lyg viskas bū
tų paba'gta. Daugiau nieko ne
betroško. Pabaigti darbai va
pėjo slinkdamas vidun. Tekanti 
saulė tavaravo akyse. 

Kada visi sukyla, aš turiu 
atsigulti — draikėsi mintys. 
Poilsio laikas. Jį traukė žeme, 
viliojo, mojo savin, išskėtusi 
begaliniai talpnų glėbį. Bet 
jis neužmiršo pasakyti pieme
niui, kad nuneštų koštuvių po | 
ąsotį Vaitiškiui ir Žlabiui — 
artimiesiems kaimynams, nes 
taip darydavo visados. Pilną 
kibirą atsėmė tam reikalui. 

Trobos šiluma, kaip iš skie
to išverstais ir iškedentais siū
lais, perbraukė rankas. O taip 
jį krėtė šaltis, grabinėdama* 
nugarą! Siūlai nukabo paluby, 
nudygsniavo sienų margais po
pieriais ir užgriebė gėles am 
lango. Už lango klegėjo pava
saris. Geltonas, traškus ir taip 
neramus, jog susipešę žvirbliai 
krito kamuoliu nuo stogo, čirš
kė žvirbliai visom gerklėm, tas 
kė sparneliais liūgnelius ir 
šniokšdami metėsi į medį, kur 
pilna burna švilpavo varnėnas, 
ant laktelės prie inkilo. 

Lango iškarpa atvėrė dangų 
ir žemę, apsalusią saulėje ir 
giesmėse. Jis klausėsi, ir vis 
kitokios melodijos skrido Jo 
palangėn. Buvo ten ragų Ir 
vamzdžių, sulos teškeno lata
kus, ir vėjo švilpimo vėdrynuo
se. Graudžiai spygavo tošelė, n* 
lygiais pertraukiais triliavo 
linksmai svirplys, atstatęs žiob 
tus iš plyšio. 

Ir dar daugiau balsų, ir dar. 
daugiau žibėjimo telkėsi palan
gėn. Ausyse tilindavo varpelis. 
Akis apžavėjo dangaus lopinys, 
taip sodrus ir limpantis, ir Ja
me išskydo medžių šakos. Jis 
nemiegojo, tik klausėsi. Ir 
žvelgė plačiai, išsivadavęs iŠ 
sąnarių varžtų. Guodžianti ir 
stiprinanti namų rimtis, sudė
ta iš įvairių apyvokos garsų, 
jį lietė iŠ visų pusių, apklostė 
ir kuteno paširdžiuose jaukiais 
drebuliais. Jis girdėjo kalbant 
visai čia pat, juto net ranką 
ant kaktos. Tai pati, senoji 
Dryžienė, šnekino, stovėdam* 
prie lovos: 

— Ar nesikelsi? Jau šeimy
na renkasi pietums. O gal ger
si virinto alaus? 

— Ne, nesikelsiu...—jis gra
binėjo pypkės ir nudžiugo iš
girdęs, kad bus karšto alaut. 

Kas gi kitas taip moka paruoš- tvankos. Varpai tik skamba, su 
ti virintą alų, kaip senoji? Ne- pasi bjaurybė varpininkas ant 

virvių ir šaukia jam vardą mi
rusio. Kaip iškūrentoje jaujo
je, ir jokio atgajaus nė po me
džiais, nė kur. Kad taip nesu
prantamai ir ūmai keičiasi... 
Ką tik traškėjo ledelis ir sto
gai buvo apšerkšniję... Tie sve
timi kapai! Kam kasa jie duo
bę? Ei, palaukite! Aš turiu sau 
vietą pasirinkęs. Cia pat, laukų 
gale. Mūsų kapeliai. Neee... 

— Raminkis, tėviukai. Tam
sta nejuokais sergi... 

Vėliau jis atpažino Roką. Jis 
tai tolo, tai visai pasilenkęs šne* 
kino. Darėsi jam gera, kad vėl 
mato savo trobos lubas, ir sū
nus tokiu pablogusiu veidu. 

— Važiuosiu daktaro. Nieko 
nebus... 

—- Pala, sūnau... — tiesė Dry 
ža gyslotą ranką. — Ima bai
mė mane... Kad tokie sapnai, 
nelyginant... Jau matau iškas
tą duobę... Nenoriu svetur... 
Slėgs mane svetimoji. Nematy
siu trobų, medelių... Nebus už
uovėjos... 

sigaili ji grietienės ir kiaušinio. 
Kaip ranka atima nuovargi, H 
pagiriom nėra geresnio vaisto. 
Visas ligas nuvaro, ir nušvei-
cia š irdj . 

— Gersiu, gersiu... 
— Bene sergi? Ar skauda 

kas? - gvelbėsi senoji. 
Niekas neskauda. Ir kas kal

ba apie ligas, visą amžių ne
sirgus? Norėjo pasibarti, bet 
tasai troškulys. O gulėti gera, 
ir ilsėtis, ir ilsėtis, nejudant. Ir 
klausytis ką šneka vėjas, kla
bendamas langines, ir matyti 
neramų dulkių siautimą, spin
duliui įsmigus vidun. 

Gera, gera senoji. Ir martelė. 
Štai, ji ateina su virinto alaus 
kaušu. Abiem rankom suspau
dęs JĮ pusiau gulom sriūbčioja. 
Karštis svilino delnus if\ karš
čiu svilo gerklė. 

— Ata-ta-ta... Gaivina Širdį, 
mėgavosi senasis. — Va 

tai dar pasnūduriuosiu valan
džiukę. Ir kelsiuos... Kas man, 

kus ledelis jį atmušė žemėjo, iš |Nauji tyrimai apie rūkymą 
toli atklydo ratų trinksėjimas 
gruodu. Girgždėjimas svirčių. 
Paskui rykavo pempės ir švilpi
niavo varnėnai užsiėmę kur dai 
lesnius inkilus. Kaimynai, kurie 
pėsti, raiti ir važiuoti, trauke 
bažnyčion, suko į kiemą ar stab 
dė arklius ant kelio. Pas duris 
sukalbėję trumpą maldą, klūpo 
jo sugniaužę kepures ir nuleidę 
galvas. Degė seklyčioje žvakės, 
tvaksėjo sunešti žolynai ir gūs-
čiojo giesmė. Lauke, kur žvelg
si, gražu ir šventiška. Kiemas 
nušluotas. Takai pabarstyti 
smėliu ir eglaitėmis. Ir alus pa
darytas, ir jau sukoštas tai di
delei šventei. Tik šunys nera-

Jau iš anksčiau buvo pastebė
ta, kad tabako dūmai erzina 
gerklės, nosies ir burnos glei
vinę plėvelę, pasunkina užkimi
mą, sukelia kosulį, pasunkiną 
chronišką bronchų ir tonsilų už
degimą. Rūkymas neigiamai 
veikia turintiems skrandžio ir 
vidurių žaizdas, trikdo normalų 
virškinimą, sutraukia kraujo 
indelius, padidina širdies plaki
mų skaičių ir padidina kraujo 
spaudimą. Daugelyje širdies su
sirgimo atvejų gydytojas už
draudžia rūkymą. 

Labiausiai nemėgiami 
valgiai 

VVestern Reserve universiteto 
psichologai nustatė, kad la
biausiai nemėgiamas dalykas y-
ra pasukos (buttermilk), beveik 
kas antras asmuo buvo tos 
nuomr.iės, kpd jų skonis bjau
rus. r*o jų labiausiai nemėgia
mom 

Vitaminai rungtynėse 

smegenys. 
r—— 

"The Journal of the Ameri-
can Medical Association" at
kreipia dėmesį, kad prieš rung
tynes atletams davimas kon
centruoto vitamino B, vaistų 
hidrochloridinio tiamino pavi
dalu, gali būti priežastimi rimtų 
kraujo apyt'.ko.s sutrikimų. 

SKELBKITftS "DRAUGE" 

J 

"The Journal of the Ameri
can Medical Association" pas
kelbė žymių vėžio specialistų 

. informacija, kad nuo 1920 iki 
miai unkste ir dantis prikąsda- HrkAn . , , . , , . . , , , . . .. . . .1948 m. mirtys bronchu vėžiu Kas jiems pasakė , ' , . . , „ . A . J T A t . 

įbonchmcemc carcinoma) JAV-
se padėdėjo daugiau, knip 10 
kartų ir mirtys nuo plaučių vė
žio dešimties metu laikotarpyje 

mi kaukė, 
kad senasis šeimininkas, Juoza
pas Dryža, guli ant lentų? 

• " • • I I i i i . » i i i i i • • . . — 

Kalėdų k n y g a (1938-1948) padidėjo 144<>r. Da-
Austrijoje gimęs, o dabar A- bar kasmet burnos ir alsavimo 

merikoje įsipilietinęs, autorius trakto vėžvs JAV-se atima gy-
Francis X. VVeiser paruošė kny-Jvybe 19,000 vyrų ir 5,000 mote-
gą "The Christmas Book", ilius- rų. Vėžio specialistas dr. Ochs- ^ 
truotą R. Frankenbergo ir iš- ner perspėja, kad, jeigu ir toliau 

Marius Katiliškis 
>-\ 

ar aš ligonis? Tik neramiai nak 
tį miegojau, apdusau bekošda-
mas... 

Praėjo ta valandžiuke, ir ki
ta. Šeimyna skirstėsi nuo stalo. 
Ir jis iškėlė kojas iš lovos. As
la liumpavo, kaip tyrelio sama
nyne. Leidr, leido koją žemyn, 
o jis vis nieko kieto, atsiremia
mo neužčiuopė. Sukosi galva, 
lyg iškritus iš griežtynės roge
lių. Iš aplinkos triukšmo spėjo 
kas daroma viduj ir ką veikia 
vyrai kieme. 

— Ar jau nušlavė? Tegul pa 
siskubina, kad padarytų kaip 
sakiau. ""^T 

— Bus padaryta, nesirūpink. 
O kad jis negali išeiti ir būti 

visur. Kaip ten be jo? Užmirš 
skiedryną. Reikia apsisukti. 
Rytoj šventė — nepaliksi priš-
meišto ūkio. I r jam nejauku, 
kad apsileido tokią-svarbią va
landą. Nerimas jį prablaivė.Vėl 
sukosi į langą ir siekė kuo dau 
giau ertmės užgriebti. Kama
roje niūru. I r slopu, lyg tai būl 
vių rūsy, kur vargsta išstypęs 
daigas, ir ten pat suvysta. Kad 
šitaip langą pravėrus ir patrau 
kus pilnais plaučiais. Užsigulęs 
per lovos galą, krapštėsi apie 
kobinį ir jį atkabino. Bet rė
mas nesidavė nė vienon pusėn. 
Per žiema užbrinkęs. O lauke 
patsai polaidis, platūs ir skaid
rūs pavasario vandenys, toks 
dienos tvaskėjimas, kad neliau-
jiesi. 

Pastangos ii pakirto, bet min 
tis skriejo dideliu greičiu virš 
laukų ir miškų. I r sustojo virfi 
kapelių. Žengė, leidosi J juos, 
jausdamas nuovargį gyslose, 
kurs traukte traukė kuo grei
čiau priklaupti šventoje žemė
je. Kad jau taip sreitai? Ne... 
Dar teks nnvaikščioti ne vieną 
pavasari. Bet iie vis artės i ga
lutinį... O ten, kaip ant stalo iš
dėstytus daiktus, regi kryžius, 
pušis ir varpinę. Saulė spigino 
beveik į pakaušį ir jis alpo nuo 

— Ką tamsta. Nemirsi, ne
galvok. Pereis... 

— žinau... Tik neužmiršk, 
vaike, kaip kalbėjom. Prižadė
jai man. Ir klebonas velijo. Mū 
sų kapeliuose, po vinkšnom... 
Mano vieta. Ar išpildysi, sū
nau? 

— Tamstos valia, tėtuši. 
Tėvo akys žvelgė plačiai, ir 

sūnus pabūgo to balto, nemirk-
sinčio žvilgsnio. Pusvalandžiui 
nepraėjus, jis ginė arklius bjau 
riu polaidžio keliu. Nesigailėjo 
riksmų ir botagų. Kad rastų 
tik namie. O jei bus kur išvy
kęs? Daktarą rado. Ir dar di
desniu įnirčiu skubino atgal. 
Visu keliu krimtosi, kam laukė 
vėlumos, kad galėjo suvėlinti. 

Ką gi tas daktaras? Nedaug 
jis ir pasakė. Nedaug ir bežiū
rėjo. Nusiplovęs rankas vilko
si kailinius: 

— širdis. Ir ant plaučių. O 
be to — senatvė. 

Rodos dar jis ištarė — blo
gai, — bet neaiškiai, nusisukęs. 
I r paniuręs, beveik piktai, Ro
kas kartojo tą žodį: 

— Blogai... 
Ką tas ponpalaikis tauškia? 

Širdis. Senatvė. Kokia senatvė, 
jei dar vakar dirbo už du? Ir 
tiek sveikatos, kad griebęs už 
karčių dveigį kumelį statė pie
stu... 

Tuo pat metu žlabys vežė ku 
nigą. Gūdi tyla palenkė namiš
kių ir subėgusių moterėlių gal
vas. Suklaupusios kinkavo ir 
laukė kunigo, kad galėtų ranką 
pabučiuoti. Pasikalbėjo palaimi 
no ir paguodęs išvažiavo. 

Į vakarą ligonis užkando ža
dą. Sunkiai gergždama krūtinė 
kilnojosi, lyg skubėdama į ten, 
kur daugybė ertmės ir vėjo. 
žvakė degė galvūgalyje. 

Įvyko visa tai taip sklan
džiai, be tr*jkšmo, tartum san-
tarmėje su mirtim. Ankstyvą 
rytą pribuvo ji ir pasiėmė kas 
jai priklauso. 

leistą Harcourto, Brace & Co. 
New Yorke. Veikale nupasakoja
ma Kalėdų kilmė, prasmė, įvai
rių pasaulio tautų kalėdiniai pa
pročiai ir tradicijos. Netgi nu
pasakojama, kaip buvo šven
čiamos Kalėdos amžių bėgyje. 
Informuojama apie Kalėdų vai
dinimus, giesmes (duodama net 
ir gaidų), apie betliejus, me
džius, gėles, šviesas ir kitus da
lykus, turinčius ryšio su Kalė
domis. 

. 

Ž m o n e s i r m a i s t a s 
žurnalas "TJhis Week" pas

kelbė tyrimus apie maistą. 
Pastebėta, kad iš maisto gali 
būti pažintas žmogaus charak
teris. Psichologijos prof. R. 
Wallen (VVestern Reserve uni
versitetas) sudarė sąrašą val
gių, kuriuos žmonės labiausiai 
mėgsta. Paskiau tą sąrašą da
vė šimtams nervingų žmonių. 
Beveik kiekvienas valgis buvo 
šių daug didesnio skaičiaus ne
mėgiamas, kaip normaliųjų. 
Profesorius padarė išvadą, kad 
valgytojai, kurie vis tai šiuo, 
tai tuo nepatenkinti, • yra dau
giausiai iš nervingųjų, kurių 
nuotaikos nepastovios, kurie 
greičiau supyksta, susierzina, 
kurie sunkiau prisitaiko. 

Savonarolos mintys 
Italijoje iš spaudos išėjo Fr. 

Gerolamo Savonrolos veikalas 
"Guida Spirituale" (Dvasinio 
gyvenimo vadovas), kurį sudarė 
tėvai domininkonai: E. Ibertis 
ir G. Odetto, panaudodami Sa
vonarolos laiškus, pamokslus, 
raštus. 

Kolumbijos radijas 
Kolumbijos sostinėje Bogoto

je atidaryta nauja radijo stotis, 
kurios savininkai yra to krašto 
katalikų organizacijų centras. 

KUKIANAMAS ALIEJUS 
Aptarnaujame pietine Ohlcaga. 

Aliejus krosnimi ir centrallnlul ap
šildymui. Punktualus patarnavimas 

Tel. LArayette 3-0390 
Vakarais HEmlock 4-6264 

SIUVAMOS MASINOS 
Ir 

RASOM. MASINRL8S 
ennnamnr r*f'> nulemia •fllysromis 

M „ i U f Wl š M ARCHER SIUVINIO CENTRE 
Medžiai buvo aptraukti fierkš. 4 1 7 0 s. Archer BIsHop 7-1045 

nos. Kaito dangaus pusė" ir vaisi p*rkH- tAifV', J 2 S S S S Ž S ! 

taip augs rūkymas, tai alsavimo 
trakto vėžys pasidarys labiau
siai paplitusi vėžio rūšis. 

Jungt. Tautų sveikatos orga
nizacija, pasiremdama Anglijo
je darytais tyrimais, nustatė,' 
kad po 45 m. amžiaus susirgi-į 
mai alsavimo trakto vėžiu tuo 
gausesni, kuo daug'au rūkoma; 
asmuo, per dieną surūkantis 
bent 25 ar daugiau cigarečių, 
gali 50 kartų greičiau susirgti 
vėžiu, kaip nerūkantis. 

Amerikos Vėžio Ligos Drau
gijos pavedimu gydytojai E. 
Wynder ir E. Graham ištyrė 
684 atsitikimus ir nustatė, kad 
gausus ir ilgas tabako vartoji
mas, atrodo, yra svarbus bron
chų vėžio ligos faktorius: Dr. 
Wynder po vėlesnių tyrimų pa
skelbė: "Kuo žmogus daugiau 
rūko, tuo didesnė rizika jam 
gauti plaučių vėžį, kai tuo tar
pu maža rizika tėra nerūkan
čiam ar menkai terūkančiam". 

Gražinusia ir brangiausia dovana 
KnlSdų Švenčių proga mažiesiems 

yra tik ka ifiCjust 
VYTfiS NEMUNĖLIO 

ir 
VYTAUTO AUGUSTINO 

valkams knyga 
„PO TftVYNftS DANGUM" 

Kaina tik $2.00. Užsakymus su pi
nigais siusti: Povilas Alisnudkas, 
107-17 11 Kili Rtrm, Rlchmond iiiii. 
N. y. 

NUO U2SlSftNftJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
m ATVIRŲ ODOS LIGŲI 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT 
VJRŲ Ir SKAULŽIU ŽAIZDŲ. Ji< 
negali ramiai sOdOtl ir naktimis mle 
goti, nes j'j uidlsenSJusios žalzdoe 
niežti ir skauda. Kad pasalinti ta 
niežėjimą ir skaudėjimą senų at 
vlrų ir skaudanClų žaizdij, uždekit*' 
DEOULO Ointmont. Jo g y d o m o * 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galBslte ramiai miegoti nak 
ti. Vartokite JJ taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jis taipgi pasalina nlože-
llma ligos, vadinamos PSORIASlH 
Taipgi pasalina perftOJlmą ligos, vadi 
narnos ATHLETE'S POOT. sustabdo 
džiovinimą odos ir perplySimą tarp 
pirftclų. Jis yra tinkamas vartoti nuo 
džlūstančlos ir suskilusios odos, JI* 
vra gera gyduole nuo visų išviršinių 
odos Ilgų. LEGULO 

1 Olntment suteiks Jum 
pagalba nuo nuvar
gusių, perstamų i r 
nležlnclų kojų. Legu-
lo Olntment yra par
duodamas po 7*5 et . 
11.85 ir 98.60. Pirki 
te vaistinėse Chleago 
Ir apylinkėse Ir Mll-
waukoe. a r b a a t -
siųskite money orde 
r| J -

LEGULO, Department D 
5618 W. Kddy St., Chicago 34, 11L 

MITIberry 5-8B94 

ALEKSANDRO KTOICNO 
Vasaros Operos Studijos 

UŽBAIGIAMASIS SPEKTAKLIS -
įvyksta V 

Gruodižo 14,1952, 3 vai. p. p. 
INTERNATIONAL HOUSE, 1414 East 59th Street 

Faustas, Figaro Vestuves, Bohema, Butterfly, Parduotoji Nuotaka 
Faustas, Figaro Vestuvės, Boheha, Butterfly, Parduotoji Nuotaka 

Režisuoja: ALIODIJA DlCIŪTft 
Dekoracijos: VLADAS VIJEIKIS Įėjimas $1.25 

y/ 

Jr : ^ i 

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

INSURED CONTINENTAL 
SAV1NGS and LOAN ASSOCIATION 

4559 SOUTH P A U L I N A ST. Y A r d s 7-0145-6 

^ 
y/ 

<? 
Kiekvienas privalo taupyti 

geresnei ateičiai. 
1 

Kad rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

Taupykite Standard Federal 
Savings & Loan Association 
— saugiausioje taupymo 
įstaigoje. 

*2K 
I N U l B t D 

Turtas — $80,000,000.00 

Atsargos Fondas — $8,000,000.00 

m JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 

įstaigos valandos: Kasdien nuo t-tos ryto lkl 4 vai. po pietų. 
Ketvirtadieniais nuo 8-tos valandos ryto Iki 8 vai. vakaro. 

^ročiadlenlals visai neatidaroma 

MflM i»u—inw»w MIUHI 't.'JW»!i«l*fJ'«sSte*i!>.4 • 

SBNMRD FEDGftAL SAVIM.S 
ANO Į O A I f ASSOCIATION 

Of CHICAGO 
, . $ * * A|dH« ąyą^cH.cAGo 32 

K.MT 

^ 

^ 
« • • • — " r - * 

VISKO IltTEKTINAI - TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, alldytuvus, pečius, skalbiamas masinas, lovas, matracus, 

* kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus, 
femoa kainos, lengvi IftmokAjtmal. Turime dldeU pasirinkimą 

Mes RMpunlname Baldus Ir 
Pagal Jūsų Užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
OOMPANY, INC 
Lietuvių Krautuvė1 / 

2810 W. ROOSEVELT RD., Tel. SE S-4711 
Atldąra pirmadienio Ir ketvirtadienio vakarais lkl t: 10 
Atdara sekmadieniais nuo 11 lkl 4:to vai. popiet 

š a aac J? 

1952 
NAUJI PLYMmreH'AI 

Pristatomi u i $1,603.5 *' 
Su visais taksais 

Važiuokite 1952 m. 

CHRYSLER'IU su 190 
arkliu jėgos motoru 

100 NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ, KAIP NAUJŲ 0 2 2EMAS KAINAS 
Lengvos Išmokėjimo sąlygos. Teisingas nemokamas patarnavimas leidimams ir apdraudaL 

•«li:M> / t J f l l I l M i T / « V K": , l i imUT.A-sJt) :!'•', K M , 
S S 0 0 0 * 0 0 O O O M M M O I M M > • • » • • O O ><0 M . M O^Sss) M M M 

Telef. Vlrginla 7-1515 
OLeooooo 11 > .< i t o i o o e f l 

/ 

, N. 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS / Šeštadienis, gruodžio 6, 1952 
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M O K O NUOTYKIAI PAKELY I DANGŲ 
A. AUDRIUS 

Juozo Švaisto naujoji pasakų vo pavaizduotas, o tai vistik su-
motyvais parašytoji knyga gal daro nemažą spragą knygoje, 

Širvoko grįžimas gimtinėn, ku
rioje nebėra nei vieno jam arti
mo žmogaus. Priprastas pasą 

patenkins tuos mūsų tautosa
kos gerbėjus, kurie neviena pro
ga priekaištaudavo lietuviui ra
šytojui, kad jis medžiagą savo 
kūrybai nesemia, iš giliausių 

nes kiekvienas skaitytojas, per
skaitęs pirmą dalį, tikriausiai 
buvo nustebintas tokiu netikė
tu ir nepagrįstu įlaužimu. Re-
krūtinio gyvenimo periodas pri-

Vyrai, moterys ir valgiai 
Midwest universitetas pasiun-

ko ŝeTikTmai; ifeiM j T ^ f f ^ *ė f V ? t * 1 Ž * į f t į r e s t o r a n u s 

ta senas, liaudiškai tariant, *r k a ™ e s Jštlrt!. ž m ° m * W™' 
"šunų lodinti". Č1U* J * k " a i sVG1 • • £ |vestomis žmonomis, į JAV mo-

Rašytojui nebūtų buvę s u n J Parinkti maistą. Jie nustatėH\u įvaiiuo^ t r i s k a r t u s d a u . 
k u l t u o s nuotykius, kuriose' k a d ! • • * * • • • vyrai tris kart Mm _ A _ ,„ 

vyrų. Kodėl? Visų pirma, čia 
kalti pasikeitimai imigracijoje: 
anksčiau daugiau įvažiuodavo 
vyrų, o dabar, nuo 1946 m., kada 
pradėjo grįžti kariai su užsieny 

figūruoja moterys, įvesti vieną dažniau užsisako javų kilmės 

mūsų tautos gelmių — folkloro, mygtinai prašo vietos savo he-
"Nuotykių nuotykiai žemėje,,'rojaus širvoko nuotykių bei gy-
pragare ir danguje. Trijų dalių! venimo knygoje. Ir dar kartą, 

kodėl J. Švaistas jojo neįve 
dė, ypatingai prisimenant, 
jog tai galėjo būti pati įdomiau-

isia knygos dalis, kadangi ka
riaujant tikrai pasitaiko įvai
riausių, net ir neįtikėtinai pa-

senų ir senesniųjų laikų vaiz
das, parašytas lietuvių pasakų 
motyvais" — taip savo naująją 
knygą apibūdina pats autorius, 
o knygos motto: "2mogui reikia 
iliuzijų, kitaip gyvenimas pasi
darytų labai nuobodus. Užtat 
pasakos buvo ir yra žmonių 
mėgiamos." (Prof. J. Balys) 
(Oscar Wilde sakinys, kad sva
jonės yra vienintelė realybė, 
įvairiais variantais jau yra kar
tojamas ne nuo vakar). Anot 
knygos autoriaus: "Et, kas da
bar per laikai... Pradingo ir lau
mės su laumyčiom, ir velniai su 
raganom, ir milžinai su nykštu
kais, ir užburtos karalaitės ant 
stiklinio kalno, ir "durneliai", 
kurie laužydavo žirgų kojas, 
kad laimėtų tokią karalaitę." 

« 

Prieš pradedant konkrečiau 
kalbėti apie "Širvoką", tenka 
pasisakyti dėl taško, iš kurio 
bus į šią knygą žiūrima. Grynoji 
kūryba ar, pasiskolinant muzi
kinį terminą, harmonizavimas? 
Prisimena Borutos "Baltaragioj sakiškų, nuotykių. Tuo labiau 
malūnas", kuris savo pobūdžiu1 JH galėjo pasitaikyti tokiam 
nėra visai negiminingas švaisto I šauniam kareiviui, kaip Petras 
"Širvokui". Tačiau, jau iš pirmo Širvokas. 

« t „w *̂ ™v*̂ Q̂ al maistą, vadinamą "cereal", ar antrą, ar net abi pirmosios 
kaip moterys. Dauguma moterų 
valgė kokį nors vaisių pusry-

dalies merginas, nes tuo visos 
dalys būtų surištos ne tik vienu 
Širvoko asmeniu, bet ir mažiau 
ar daugiau pasakišku veiksmu, 

čiams, o dauguma vyrų pusry
čiams vaisių nenaudojo. Vyrai 

atseit, būtų buvusi viena ištisa d v i f bf| gjHC» m ė S s t a r uP i a i 
c Z i +„• MAOh»wi maltą kviečių duoną, o moterų knygos fabula, o tai neabejoti-, * «• T n,iAt? 

J u. /..s švaistai 

žvilgsnio galima atsakyti, kad 
"Baltaragio malūnas" yra gry-

Bene stipriausioji vieta ne tik 
pirmoje dalyje, bet ir visoje 

noji kūryba, o "širvokas" — knygoje yra širvoko vidinė kova 
pritaikomoji, nors abi knygos 
stovi ant to paties tautosakinio 
pagrindo. Jei visa J. Švaisto 
knyga būtų tolygi jos pirmajai 
daliai, ją būtų galima vertinti 
tais pačiais kriterijais, kuriais 
buvo aptarta ir K. Borutos kny
ga. Todėl į kalbamą knygą č̂ a 
ir bus žiūrima, kaip J literatū
rinį harmonizavimą, nes ši są
voka mūsų atveju yra daugiau, 
negu stilizavimas. 

Pirmoji knygos dalis pradeda
ma Petro Širvoko gimimu ir 
baigiama jo sulaužytu smuiku, 

ir apsisprendimo jieškojimas 
tarp užgęstančios meilės Veru
tei ir įsiliepsnojančios Leokadi
jai, kuri Širvokui ilgą laiką bu
vo ir rodėsi nepasiekiama. Šir
vokas po įtemptos vidinės kovos 
ir visada prisimindamas savo 
tėvo išmintį, kad draugystė su 
ponais niekuomet neišeina į 
naudą mužikui, palieka ir jį my
linčią Leokadiją ir savo pirmą
ją meilę - Verutę, pasiduodamas 
rekrūtuosna. 

Kitos dvi knygos dalys yra ne 
kas kita, kaip skersinis Petro 

lyg simboliu jo nelaimingos' širvoko pjūvis per daugybę ne
meilės Verutei ir Leokadijai. 
Širvokas, kiek slapstęsis, pasi
duoda dešimtininkui ir rekrū
tuosna, tačiau šis Širvoko nuo
tykių laikotarpis rašytojo nebu-

tuvių liaudies pasakų. Tiek ant
roje, tiek trečioje dalyje nuoty
kiai yra palaidi, nesurišti ir be
veik nieko bendro su pirmosios 
dalies veikėjais neturį, nebent 

'NELAUKITE, N E S -
Rytoj Jau Gali Būti Pervelu! 

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
ki** neturėsite jokių nemalonumų. 

"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Borad of Undemriters" 

and MdAY Jnc. 
222 W. Adams St. Room 1043 

Telefonas CEntral 6-5208 

( I M K ALINIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 
MASSACHUSETTS FIRK & MARINE INSURANCE CO. 
iMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY 
LUMBERMAN'S INSURANCE COMPANY 
M1CHIOAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
COLUMBIA INSURANCE COMPANY 

^ . . • _ _ / / 

ERDVI IR PATOGI 
SENIAUSIA 

LIETUVIU BENDROVES 
K R A U T U V Ė 

4181-83 Archer A ve. 
Tel. Lfliayette 3-3171 
Brighton Parko kolonijoje' 

Dėl praktiškiausių ir geriausių Kalėdinių Dovanų visai šei
mynai — lankykite šią krautuvę. Rasite didesnį pasirinkimą, 
mokėsite maiiau. Apdovanota ypata bus pradžiuginta ir labai 
įvertins dovaną iš Progresą Krautuvės. Dėl mažųjų čia yra 
naujausių dovanų — žaislų-toys. 

nai būtų pakėlę knygos vertę. 
Kaip bebūtume atlaidūs, bet 
atskirų pasakų arba jų iškarpų 
sumontavimo į vieną vienetą 
negalėtume laikyti gryna kūry
ba. 

net 9 iš 10 pirmenybę atiduoda 
baltai duonai. Vyrai valgė apie 
50% daugiau mėsos, kaip mo
terys, taipgi daugiau daržovių, 
bet moterys valgo tris kartus 
daugįau salotų, kaip vyrai, ir 

giau, kaip vyrų. Antra, kare dau
giausiai žūsta vyrai. Tai irgi 
mažina jų procentą JAV-se. 
Pagaliau — moterys ilgiau gy
vena. Tos visos aplinkybės ro
do, kad ateityje moterų skai
čius vis darysis didesnis, kaip 
vyrų. 

Nešiojama televizija 
RCA išrado nešiojamą televi

zijos apartą, nenaudojantį lem
pučių, išskyrus tas, kurių pa
galba gaunamas paveikslas. Vi-

Spinduliai vėžio ligoje 
Gydytojai pastebėjo, kad spin

duliais gydant vėžio ligas — 
vieniems tai gelbsti, kitiems gi 
— ne. Be j ieškodamas to prie
žasčių dr. J. B. Graham nusta
tė, kad gydymas spinduliais tu
ri daug geresnes pasekmes, jei
gu spinduliams nejautriems 
žmonėms įleidžiama 
arba vitamino WL 

tormonų 

Bekalbant apie šią 
knygą, savaime kyla mintis: 
kam šioji knyga skirta? Vai
kams, jaunimui, suaugusiems ar 
ji yra "universali"? Jei jauni-

T «v«i«tn pusantro karto daugiau saldžio--sas aparatas tik truputį dides-
j . ovai^to „„««: nis už rašomąją mašinėlę ir su-sios, kaip vyrai. 

Atrodo, kad vyrai suranda 
daugiau pasitenkinimo valgyme, 
kaip moterys. Viešosios Opini-

mui Liuciferio filosofavimas jos Institutas Amerikoje ap-
yra visai nepateisinamas (180-j klausinėjo, kokia svarbiausia 
183 psl.), jei suaugusiems — ji žmonos savybė. Daugumos vyrų 
privalėjo būti vientisa, kaip atsakymas buvo, kad ji turinti 
vientisa yra jos pirmoji dalis. ! būti gera šeimininkė ir turėtų 

rašomąją mašinėlę 
naudoja tik dešimtadalį elek
tros jėgos, kaip normalaus dy
džio kambariuose laikomas te
levizijos aparatas. Nešiojamasis 
televizijos priimtuvas elektrą 
ima iš baterijų. 

Užšaldyti kraujo indai 
Vėžiui sunaikinus ar dėl kitų 

priežasčių sunykus, gydytojams 
kartais tenka pakeisti daleles 
žmogaus kraujo indų. Tenka to 
dol laikyti jų atsargas, kaip 
kad laikomos kraujo atsargos 
transfuzijoms. Galima laikyti 
šviežias, gyvas arterijas, net at
skirtas nuo kūno, bet skystyje 

j jos tepasilieka gyvomis tik ke
lias savaites. Daug ilgiau gali
ma išlaikyti jas staigiai užsal
džius. 

Šiaip "Petras Širvokas" skai
tomas labai lengvai. Stilius visai 
nepasakiškas, o vietomis net 
perdaug realistinis, neišmargin
tas jokiomis ypatingesnėmis 
puošmenomis, lygus ir vieno
das, neįkrintąs jokiais netikėtu
mais. Tikrovė su pasaka visai 
neblogai sulydyta. 

. . . . Širvoko nuotykiai pasibaigia 
prie dangaus vartų. Prie litera
tūros vartų pasilieka stovėti ir 
visa knyga 
kas". 

"Petras Širvo-

_ — . . n . 

Vakuotojo akys nakčia 
Žmogaus »kys, besiginda-; 

mos nuo artėjančio automobilio' 
šviesos, per tris sekundes gali| 
80% sumažinti savo lėliukės ir" 
taip saugotis nuo tų akinančių 
spindulių. Už tokios "užuodan-
gos" regėjimo nervas, esąs akies 
retinoje, gali lengviau prisitai
kyti prie pasikeitusios šviesos. 
Pravažiavus į akis šviečiančiam 
automobiliui, akys vėl prisitaiko 
prie tamsos, tik jau dabar ima 
pusę minutės laiko, kol akių lė
liukės reikiamai išsiplečia. Tos 
30 sekuidžių yra pavojingiau
sios. 

• . i • ' • 
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lt beats... 
as it smeps... os it chant 

Phone u9 today f or a home 
shovving—no obligation. 

YouU b e H a p p i e i 
w i t h a H o o v e r l 

JOS. I BUDRIK, Inc. 
3241 So. Halsted St. 

Chicago 8. III. 

Tol. Vlctory 2-9542 ir 
CAlujmet 5-7237 

didesnius negu vidutiniškus vi
rime talentus. 

• i ' ' 

Lagerkvistc novele 
Nobelio premiją laimėjusio 

Lagerkvisto novelė „Budelis", 
parašyta Hitlerio laikais, kelia 
susidomėjimo ir dabar. Neseniai 
ją išsivertė italai. 

• ' • 

Kodėl Amerikoj daugiau 
moterų? 

195Q metų surašinėjimas JAV 
parodė, kad šiame krašte yra 1,-
430,000 moterų daugiau, kaip 

^ i i v . ^ ' ^ P ^ : V ^ ^ S ^ ^ K s-^PS, .vc!?SPRsi- . -̂ ?SMalP*>. 

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

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemų įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 
» » ¥ 

ATLAS FUEL CO. atstovas 
4919 So. Paulina St. 

PRospect 6-7960 
m 

% Užsisakykite baldus 
tiesiai U lietuvių dirbtuve* 

»'aa mua galite nusipirkti įvairių ra 
•ių DtLiilua, oamu reikinenlh: **ldy 
rtų. baldus, namų reikmenis: salionc 
netub, miegamųjų aetun Ir kitus bal 
tUS. 

AHCIIEK A V E N W 5 
HJRNITURE CO. 

H»v. .JUOZAS KAZIKAlT'to 
4140 Archer Avenue 

Tel. LAfayette 3-351* 
t»rieS įsigydami baldus patikrlnkltt 
pau mus, gal jums bus ekonomiški**, 
užsisakyti tiesiai 18 mūsų dirbtuves. 
Jei pageidaujate. gaie»tm« -auoti u 
krariltaii 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

T A I S Y M A S 
LONOlNKS, VV1TTNA1IER. BULOVĄ 
Ir kt. šveicariški laikrodžiai tikrai 

žemomis kainomis. 
3166 W. 2Srd St. Tel. YA 7-0841 
DARBO VAL..: 9-2:30 ir 4-8 v. v. 
ft<fttadieniai» 10-2:30 ir 4-8 v. v. 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR 18 TOLIMESNIU 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
T a VVAlbrook 5-9209 

Vestuvines Nuotraukos 
Aukštos Rūšies Fotografijos 

Mūsų Specialybe 
Precin Photo Studio, 

Inc. 
EDVARDĄ* J. UL18. Sav. 

4068 Archer Aveune 
Telefonas VIrginia 7-2481 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas darbas. 
Aparatai nemokamai paimami Ii 

pristatomi J namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v. 
šeštadieniais; 8 v. ryto—10 v. vak. 
M. I U M K I S , 411* So, Francisco. 

Telef. Y A 7-10M 

Didžiausias Pasirinkimas 
HE PAGAMINTŲ ir MILVVAUKEE 

DKsRŲ 
ir mėsos pagal kiekvieno skoni. 35 rūSys deš-
ry. 75 rūšys sūriu. Laukite mušu. savaitgalio 
speeialybių WISCX)NSIN EARMS 
1336 VVaukcgan fy>ad Glenviev 
*« Atdara kasdiena ir sekmadieniais 

Suvynioti kaip puiklon dovanos 

ALBERTS numuša baldų kainas! 
tmonėa pasakoja, log buvo laikai kada ui doleri galima taura 

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

DfDfĄ 
•OTaV 

KAKTĮ - LOVA 
Sofa-Lova Miegojimui 

Sukonstruota U sunkiųjų spyruoklių 
ant plukau* darbo rėmų. Parinkta ii 
dirbtuvių kas spalvingiausią ir praktiš
kiausia. Jūs turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
iš pavaizduotų pavyzdžių. Sofos-lovos 
su aukštesnėmis atramomis. 

LIETUVIS STANLET RIMKUS, VEDĖJAS 

AMejų kainos po $OQ-
Nereikia įmokėti v O 

FURNITURE& 
APPLIANCEŠ' 

Z3U ROOSEVELT ROAP J į H J & i S ^ 
Atdara kasdien 9 iki 6, piruud. ir keiv. vak. Sekmadieni 11 r. iki S 

eua*ssja*aa**jp «na*M tjmmm 

S O P H i E BARČUS 
»š W O H stoties — Banga t30C 

PIRMAI), iki PENKTAD. 
8:i:» tki Š i t a vai. rvte 

«l-:&T.\l>. 8:30 iki v:30 ryte 
LlfcTl VI6KOS VAKARU* .OS 

Iš tos put stoties 1MRMAI)II;M< 
vakare nuo 7 iki H vai. 

RAD10 PROGRAMA 
7121 SO. UOCKAVKIJIJ ST. 

(Mitruiro at . III. IIF.mlork 4-'J4i:' 

(tiiiiiitiiiiiiiiiiiitmiiiiifim'tjHtttiiiii'if 

' MODERNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 
A. VaJeišaites ir 

'vri^aHflnaites-Lazauskienes 
3)30 So. Halsted St. 

riel. CAlumet 5-9339 
Priimami mokiniai: pirmad., antrad.. 
••(tMad. ir penktad. nuo 6 v. iki 8 v.v. 

'llllllllllllllllilKIIIIIIIIIIUIIIIHIIIlllllilIlI 
- • » — — • • • • — i ^ — ^ s s s s a a j a i a s s s j a s j s a s į • si ' 

PARDUODAME ANGLIS [R 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
PatarnMu.iame gerai ir pigiai 

Krautuve* atidarą nuo '» vai. ryto iki 
:•:::'• vakaro pirmudltmluis Ir ketvir
tadieniais. Kitais vakarais iki (> v. v. 

JNedollomis uždaryta visų, diena 

d^-y^iltl(*y^¥.¥¥¥.¥¥u 

Gaukit du lema uždarbiu* kasrraM 
liA<ikrinkit taupymui apsaugą 
Turčiui pioifft kai reikia 

f radėkil M t l • Frt4e1rR kiea aarita, 
kjuka aartka 

UNIVERSAL SAVINOS 
AND LOAN ASS0CIATI0N 

18H 80. HALSTET) STREET CHICAGO 8. ILLINOIS 
Telefanaa: HAymarket 1-2028 

f »!«ndoa: Pirmadieniais , antradieniais tor p e n k t a d i e n i a i nv> • rrta 
iki 4 valandai vakarą. Ketvirtadieniais nuo 9 ryte iki s vai. vakaro. 
Trciiudeniais uždaryta. Šeštadieniais nuo t vai. ryte iki S vai. p. a. 

STASYS FABIJONAI 
2H6 SO HOYNE AVE 

I ei. VIrginia "N7097 
io 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PKRKRAUSTYMtJS 
ir )\airiu dulkiu perkraustymutt 

Tiup j»al p»'iKiunelame ) usstenj 
NikiateUtM jvairau.s malnto. % 

Kreipti*: 
9AM SO. HALSTKD STREKT 

Te). DAnube 6-3245 

STATYBAI IR N AMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
V I S O K Į v A r s i v 
MEDŽIAGA 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS UTWINAS. Prez. 
3039 S<K HALSTED 91 . 

Tel. Vlclory 2-1272 
APKAINAVIM4 IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TKIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAŠTINE ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. tyto iki 6 vai. vakaro ir 
Šeštadieniais iki S vai. vakaro 

5 = S E = £ e = = 

Žurnalistikos Institutas 
GLOBOJAMAS 

LOYOLOS UNIVERSITETO, 

nuorganizuotas „Draugo" bendra
darbių klubo, remiant L. Rašyto
ju dr-jal, Skautams, Ateitininkams 
'r kit. organizacijoms. Paskaitos 
rra skaitomos ir diskusijos vyks
ta lietu vi u kalba. 
Direktorius 

Kuo. V. Baicrianavtrtur MIC 
Kuouiinuior iii. 

Prof. J. A. Zvedna 
:.HM4 So. Oakley Ave^ t hn*go, 111 

i'H.-ikaitoH vyksta antradieniais 
i II ketvirtadieniais Aušro« Vartg 

•uiKpijo8 mokykloje, prn ,.Drau
go" nuo « \ 30 m. iki 8 «al, 30 m 

PASKAITA TVARKARAŠTIS 
(Jinml/io J d. ti v :ui inin. V>mu-

las SvlrMlra skaito t»'in;i: LAetuvoh 
hitsytnlinaA toformavlinan ir sjarsl-
nimaa, 

«"ti»o<' lo - d. 7 v 
BabrauakiMi Hkaito 
Ir.i/.CH. 

Oruodiio 4 <i «i 
Dr. Pairas ilonlfcas »Ka'to tema: ne-
iii'svklin«ir.į .sudaryti SO('Siaf. 

QrUOdilQ 4 d. 7 v. i<l inin T. 
tirntMt MarkaMlM. s. ,1. paskelbia «••-
portažo konkurso rasultatua 

tti m. lifiitMlikta^ 
t»iua: NudfvttoH 

v. :JO milu pn»r. 

Diena Ateis, Kai Būsi linksmas Sutaupęs! j 
Tnigi, dabar pradekite taunyti šioje lietu* Sjfo I j 
vijkpje ištaigoje. BRIGHTON Savings ft ™ 
Loan noka 3% pelno ant jtisu sr«taup\i. 
K1#VUB>0 Uiupyiojn mileliai apdrausti iki $10,000.00. 

Rrijjlif011 Savinas and Loan Ass'n ;ii 
4071 Vreher \ v « . i \ I U U I I S n u o C'»iif«rnia Ava. 

Fli n.»d , A 

• 

n'rad.. 
i \ t « ^ i k i 

^HARI.KS ZEKAS, Sec'y 

OI'ISO VALANDOS: 
fenktad ir 8eftt Ttsdtad. 9:00 r 

4:30 p. p. K.tvi i tad. »:Oo 
y te 

ryt 
iki 12 
« iki 

• 

:00 
8:00 

v. d. 
vak. 

i! 
1 

/ 

• 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

DAIL. L. VILIMO KŪRYBA 
R. VIESULAS, Brooklyn, N. Y. 

Iš mūsų nemažos dailininkų 
šeimos, keletas jųjų yra įsikū
rę Rochestery. Kadangi mies
tas yra atokiau nuo mūsų 
spaudos centrų, apie Rocheste-
rio meno gyvenimą, palyginti, 
nedaug kas tesigirdi, nors čia 
nuolat, dirbamas kūrybinis dar
bas, dalyvaujama grupinėse pa 
rodose, rengiamos individuali
nes meno parodos, ir dažnai 
čia vietine amerikiečių spauda 
užbėga mūsiškei už akių savo 
atgarsiais. 

Antai, neseniai gal keliomis 
kronikos žinutėmis ar beveik 
patylomis praslydo dail. Alfon
so Dargio tapybos ir grafikos 
paroda vienoje Rochesterio ga
lerijoje, taip pat beveik nieko 
nežinome apie jo grafikos dar
bų^ pasisekimą u i Rochesterio 
ribų. 

Šiuo metu Rochesterio spau
doje plačiai aptariama dail. 
Liudo Vilimo individualine ta
pybos paroda. 

Nepretenduojant j išstatytų 
darbų išsamią analizę ar kriti
ką, norėtųsi trumpai aptarti 
surengtos parodos visumą ir 
stabtelti ties dail. L. Vilimo 
būdingais šio meto kūrybiniais 
bruožais. 

Kiek sekant mūsų svetur gy
venančių dailininkų kūrybinę 

Parodoje išstatyta keletas 
desetkų aliejines tapybos dar
bų, su mažomis išimtimis, su
kurtų paskutiniaisiais metais, 
kas rodo didelį dailininko kū
rybini atktyvumą. 

Palyginus ankstyvesniuosius 
dail. L. Vilimo tapybos darbus 
(pvz. "Procesija") su dabar 
parodoje dominuojančiais pas
kutiniojo laiko darbais, kur rys 
kiaušiu pavyzdžiu būtų išstaty
tasis tapybos ciklas "Metų lai
kai" — reiktų pastebėti perėji
mą iš spalvines, impresines kū
rybines plotmes į plokštuminę 
kompoziciją, formalinį ir ritmi
nį momentą ir su tuo susijusį 
ir atitinkamą spalvinį sprendi
mą. 

Ciklas "Metų laikai" (Pava
saris, Vasara, Ruduo, Žiema) 
patiekiami žiūrovui su didele 
ciklo vienuma. Pažvelgus deta
liau, labiau gal išsiskirtų "Va
sara" savo kompoziciniu, logiš 
ku kondensuotumu ir spalviniu 
sodrumu ir "Ruduo" — lais
va atpalaiduota ritmine kalba 
ir rudeniška elegija. 

Išeities baze šiam ciklui pa
imti gamtos, peisažo motyvai, 
patiekti žiūrovui semi-abstak-
čioje, dekoratyvinėje formoje. 
Reikia pažymėti, kad šis ciklas, 
kaip ir kiti naujieji dailininko 

Dulles - Fordhamo 
un ive r s i t e t e 

raidą, reiktų pastebėti gan bū- darbai, savo kompoziciniu spren 
dingas bent daugeliui iš jų reiš
kinys. Ar tai gyvenamojo laiko 
įtakoje ar naujos menines ap
linkos veikime, pas daugelį lyg 
jaučiamas tam tikras kūrybi
nių principų persvarstymas ir. 
ar tai iš dalies sąmoningas, ar 
darbo eigoje išplaukiantis, at
sistojimas prieš naujus uždavi
nius plastiniame mene. Tai aiš
kiai matome visoje eilėje mūsų 
dailininkų ir skulptorių darbų. 

Tokios mintys neišvengiamai 
peršasi ir dail. L. Vilimo paro
dą aplankant. Ir ši paroda yra 
senojoje patogioje rutinoje ne
sustingusio ir jieškančio žmo
gaus išdava. 

Dailininkas stovi prieš nau
jas formos ir spalvines proble
mas. Ir tai aišku ne iš atskirų 
ir įvairių bandymelių įvairio
mis kryptimis (kaip kartais 
vadinami "nauji jicškojimai"), 
bet iš aiškios parodos visumos. 
Dail. L. Vilimas šioje parodoje 
mums rodo savo jieškojimų 
vienalvte ir atbaigtą fazę. 

dimu stato didelius reikalavi
mus jo asmens kultūrai ir gali
ma laikyti didelio formalinio su 
brendimo ženklu. 

Su "Metų laikais" dail. I* 
dilimas išeina į mūsų dailės gy 
venimą savo naujomis tapybi
nėmis problemonėmis nešinas. 

Tie patys dailinii\kui naujai 
rūpimi uždaviniai kalba į žiūro
vą ir visoje eilėje kitų dabų, 
kaip, pavyzdžiui: "Malda", 
"Dievdirbys", "Žvejas", "Pie
ta", "Šokis", "Besimaudan-
čios", "Paskutinis patarnavi-

Archeologinis radinys 
Darant kasinėjimus po šv. 

Petro ir Povilo bazilika Romoje, 
surastas iš trečio šimtmečio 
užsilikęs užrašas tokio turinio: 
"Petrai, melskis prie Jėzaus 
Kristaus už krikščionis, palaido
tus arti tavo kūno". Pa/ašas 
rastas arti tos vietos, kuri ar
cheologų buvo nustatyta buvus 
šv. Petro laidojimo vieta. Tai 
dar labiau patvirtina katalikų 
tradiciją, kad šv. Petras pasku 
tinęs savo gyvenimo dienas bu
vo ir mirė Romoje. 

Nauji vaistai prieš džiovą 
Džiovos bakterijas gerai nai

kina streptomicinas. Tačiau gy
dytojai pastebėjo, kad bakteri
jos po tam tikro laiko įgauna 
atspaiumą prieš tą vaistą. 
Dabar, drauge su streptomicinu, 
vartojami ir nauji vaistai INH 
(isonikotiniškoji hidronizuota 
rūgštis) ir prieš šiuodu vaistu 
džiovos bakterijos beveik nebe

inąs" (nupirktas vienos Roche-, s t e ngia atsilaikyti. 
sterio meno galerijos), 

Nežiūrint tematinės atmos
feros skirtingumų — jie yra 
vienos aiškios kūrybinės pažiū
ros išvada, savo tapybinės plok 
štumos traktavimu, figūrinės 
kompozicijos sprendimu ir dai
lininkui būdingos inuotaikos 
vientisumu. 

Spalviniai dominuojantys yra 
šiltos spalvinės gamos švelnūs 

• 

kontrastai, primenantys fres-
kinį lengvumą. 

Kaip minėjome, su šia paro
da dail. L. Vilimas rodo savo 
tapybinių problemų pirmąją 
atbaigtą fazę, ir, žinant daili
ninko kūrybingumą, reikia lauk 
ti tolimesnės raidos savo tapy
binių formų jieskojime. 

Kūrybiškos sėkmės! 

Bayonnės, N. J., lietuvių Sv. Mykolo par. bažnyčia 
Išdekoruota dail. Jono Subačiaus. Viršum altoriaus kabo Svč. Dievo Motinos Žemaičių Kalva
rijos ir Aušros Vartų paveikslai. Prie altoriaus stovi parapijos klebonas kun. Mykolas Kemežis 

<? 

Eisenhowerio paskirtojo nau
jo Valstybės Sekretoriaus John 
Foster Dulles sūnus Avery yra 
įstojęs į jėzuitus ir dabar Ford
hamo universitete dėsto logiką, 
kosmologiją metafiziką. Jaunat
vėje Avery Dulles buvo tapęs 
visiškai netikinčiu. Kai Harvar
do universitete pradėjo stud5.- \ 
juoti Aristotelio ir Platono fily* j 
sofiją, susidomėjo jis ir šv. Au
gustinu bei šv. Tomu Akvinie-
čiu. Cia atrado naują gyvenimo 
prasmę ir grožį. 1940 metais 
atsivertė į katalikybę, nors visa 
jų šeima pasilieka presbiterio-
nimis, o tėvas, John Dulles, net 
yra vadovaujančiu asmeniu 
(protestantų) Bažnyčių Nacio
nalinėje Taryboje. Atsivertęs į 
katalikybę Avery įstojo į jėzui
tus. Savo atsivertimą yra apra
šęs knygoje "Testimonial to 
Grace". Pas jėzuitus baigęs filo
sofiją, pagal jų regulą, trejus 
metus profesoriaus, o paskiau 
studijuos teologiją, ir jeigu vis
kas eis, kaip galima numatyti, 
1957 m. taps kunigas. 

Mirė Maurras 
Prancūzų rašytojas ir žurna

listas Charles Maurras mirė 
lapkričio 16 d. Savu; laiku šis 
rojalistas buvo užsitraukęs in
terdiktą už reiškiamas mintis, 
nesuderinamas su krikščionybe, 
bet 1939 m., atsižadėjęs savo 
klaidų jis susitaikė su Bažny
čia. 

Išnaikina apgamas 
Rochesterio, Minn. daktarai 

Fr. Havens ir H. Lockhart nu
rodo, kad dėl išsiplėtusių krau
jo gyslelyčių prieš gimimą žmo
guje atsiradusieji ženklai gali
ma išnaikinti operacijos būdu, 
ar naudojant vadinamą "sausą
jį ledą" ar švytinant spindu

liais. 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAII 
Jau pats laikas pagalvoti apie ateinančias šventes ir apie 

savo artimuosius 
Lietuvių Prekybos Namuose jau dabar Jū* galite apžiūrėti ir 

užsisakyti {vairiausių praktiškų Kalėdoms dovanų, o mokėti 
už tas dovanas tik sekančiais metais 

^ s 

SP£££> QUE£N 

Mother-DaughterCOMBINATION OFFER 
2 S K A L B I A M O S M A S I N O S 

MAMAI IR DUKRELEI PUIKIAUSIA DOVANA 

WH. FOR 
ONLY 

Taip, dvi skalbiamos mašinos už nuostabiai žemą kainą 
tiktai ši šv. Kal&dų mėnesį 

MAMAI 
Amerikos rinkoje greičiausiai 
skalbianti plaunama mašina 
Speed Queen, su dvigubom 
sienom, su aliuminiaus agita
toriumi, su automatiškai re
guliuojamais gręžtuvais plaus 
Jūsų rūbus švariai ir greitai 
(7 pilni plovimai į vieną va
landą) ir tarnaus Jums be 
sugedimo pavojaus ilgus me
tus. 

DUKRELEI 
Speed Queen skalbiama maši
na, kuria galima plauti visus 
lėlių rūbus ir naudoti gręžtu
vus lygiai gerai kaip mamytes 
skalbiamoje mašinoje. Ištikrų-
jų, tai tikra skalbiama mašina, 
varoma kišeninės baterijos. 
Ateikite mama ir dukrele ir 
pamatykite kaip skalbia abidvi 
mašinos. 

Tik palyginkite mūsų be užsiprašymo kainas ir Jūs įsitikinsite 
kur jums geriausia pirkti 

$129.00 vertes puiki kabinetinė prosinimo mašina sutaupys 
daug sunkaus darbo ir brangaus laiko, tiktai už $39*50 

$229.00 šaldytuvui įvairių firmų ir dydžių tiktai už $ |89-00 
$24.00 vertes ant grindų pastatomos lempos už . . $|Q.50 
Už $149.00 parduodami 3 dalių mieg. kamb baldai, 

pas mus tik $89-( , ( ) 

Už $7tK).00 parduodami 4 dalių mieg. kamb. baldai, 
kurie New York baldų parodoje apdovanoti auk
so medaliumi už savo nepaprastai įdomų, o kar
tu ir paprastai patrauklu stilių, šį mėnesį par
duodami tiktai už $499- , ) ( l 

Už $49.00 parduodami rašomi stalai, walnut ir 
mahogony, pas mus tik $39 ( ) t ) 

Už $149.00 parduodama 3 dalių mieg. sofa, mieg. 
kčdė ir kojoms suolelis, įvairių spalvų, pas mus 
tiktai už $99-00 

Už $69.00 parduodami virtuvei 5 dal. chromo 
stalai pas mus sį men. $49-00 

Už $129.00 parduodami porcclano virimui 
krosnys tiktai $89 ()() 

Už $49.00 parduodami 1 kamb. gesiniai šildymui 
peoiai už $ 2 3 - 0 0 

Už $199.00 parduodami 2 dalių nylon frize svečių j 
kambario baldai, įvairių spalvų bei stilių, pas 
mus tiktai už , $ 149-0° 

Už $8.50 parduodami 9 x 1 2 Linoleum, įvairių 
spalvų, pas mus $4-50 

Už $129.00 parduodami.5 dalių valgomojo kamb. 
baldai, pas mus $ 9 9 - ^ 

Už $179.00 parduodami 7 dalių valgomojo kamb. 
baldai, pas mus •.. i « $ I29-00 

Už $149.00 p a r j o d a m a s rašomas stalas, reikalui 
esant laike kelių minučių pakeičiamas į valgo- « 
mąjj stalą 12 asmenų, pas mus $99-0^ 

MŪSIJ ytefcytmta iii* vnsttr lai, k<» Jft« • • • a i JMMlftlotĄ prieinamomis 
IM- lūkiu u>.»lprnš.vmu kainomis, vislia* ICHKVHIN t*tHoktJlmuiK. 
N*-.W-t>iU41.- H:IVO HUnklat ufldfl'foto pinigo voltui, IH-N snukiai atttal.so-

ma padarytu klaida. I'IIN IIIUH JŪH pirkHlte augfttoH kokyboa preke* 
u* žeinrHtH's UUIHUH u«>gu bet kur kitur Clilouffoje. 

PftKKYUA ATIDARYTA: ptrinadionialH Ir ketvirtadieniais nuo !» 
vai. ryto Iki t»:,'IO vakaro. ICIIOIMIH dlenoinin nuo Si vai. ryto Iki 6 vai. 
vakaro. Keknuull«nlaln nuo J I vai. ryto Iki f> vai. vakaro. 

SiluinuliopialH n'-Hka'touiH pardavimo taksu. HUlaupynltr. 

FURNITURE CENTER, INC. 
įmonės vedėjas JUSTAS LIEPOMS 

3222 24-26 So. Halsted St. Tol. Victory 2-4226 
^ — —— mmmm 

• 

• 

JUČUS SISTERS 
RESTAURANT 
IilKTUVI&KA VALGYKLA 

1608 W. 47th St. 
Arti Ashland Avenue 

Patiekia skanius lietuviukus ir 
amerikoniškus valgius. 

Atdara dieną ir naktį be 
pertraukos. 

DELFINO veneclftkų užuolaidų 
aptarnavimas. Specialios rūfties par
duodamos už žemiausią, kalną. Pri
tvirtiname, pataisome Ir nuvalome. 
lOlnamo ne tkur — n e m o k a m i a p -
Hkalf-ta v in ia i . 2132 W . E r l e Street . 
CAnal 6-6826. 

.Sutaupykite iki 40% KU 

Kalftllniu "I.ay-A-\Vay" (padėji
mo planu) 

D£L V I S O K U i I I K i K I M I 
• H H K M I M . 1 

V a i k y r ū b u 
VisokiŲ rūšių žaislu 
Moterų kojinSu Ir apatiniai. 

KREZER'S SALES 
31(19 N. C L A R K SI 

A t d a r a v a k a r a i s 

SKELBKITES "DRAUGE"! 

H U M P H R E Y 
"TENSION SEALED" 

GrožiH Ir patogumas per Ifttlsus mctuH. 
Aliiniino kombmacijOH žieminiai langai 
ir sietai. 

$$ SUTAUPO $$ 
pagrindinėj" kainoje, kure ir pataisymo. 
• Gražūs ••Sl^ader" rfimal 
• Self-storVrig, nesikeičia 
• Nauja "Tension Seaicd" konstrukcija 
• Pastovus 
• Padaromi pagal užsakymą 
• Lengvai darinėti 

Brangiau vasarą — pigiau žiemą 
Sutaupo lkt 35% VIHO šildymo 

Humprey Aluminum Comblnatlon 
\Vindows and Screcns 28" x &6" atida
rymas — už $22.96 įdeda 
Rūsio langai ir sieteliai d81 plieno langų 
24" x 16" — už $10.50 Jdeda 

(virš dydžio — 25c už lnčą aukšty 
ir aloty) 

Double-Hung langai dėl medinio rūsio 
r€mal 2 4 , , x l 6 " už $10.60 

(virš dydžio — 26c už inčą aukšty 
ir ploty) 

l'aveiksliniai langai alumino rėmuose 
lkl 100" aukščio Ir pločio $35.00 

101" lkl 110" $40.00 
111" lkt 120" $46.00 

Kitokio dydžio proporcingai žema kaina 
Custom-Fit Casement Sash and 

Porch Enclosure 

SENI LANGAI IŠIMAMI SU ATLYGINIMU 
Del nuostabiai žemų apskaičiavimų skambiu kitę: 

H. J. BEILGARD AND CO. 
9334 Normandy, Morton Grove 

Telef. 4636 

i 

K R O S N I M S ALIEJUS 
NO. 2 IR 3 

400 Gal. už sakymas | O 8 / 1 0 c už gal . 
1 L C. O. D. Kainos 

LI0N FUEL and į RANGE 0IL 
CAIumet 5-6475 

*1E£TAT 

4 &. 6 a. m. 
A t d a r a iki 4 
PRospect 6-2521 

the SILH0UETTE L0UNGE 
Andy ir Jose Sarna pristato 
AL JOHNSON PRIE VARGONŲ 

Gros jūsų mėgiamiausias melodijas — Penktad., 
šeštad., Sekmad. 
1831 W 51 st ST. 

Atsiveskite savo draugus 

TELEVIZIJOS BEI KADIO PARDAVIMAS itt TAISYMAS \k mwm mm 
II H (guallflect engi n e «r s' servfce) 

3120 S. Halsted Street - DAnube 6-6M7 

HT, ANTIIONY SAVINCK A LOAN ASS'N. 
IMI So. lOtli Ooilft, Cloero 50, III. 
JOSUPH r. GRIBAU8KAS. Sekretorius 

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS 
Šioje Bendrovėje, kur 
jūsų kaimynai taupo 
pelningai i r ' s a u g i a i 
nuo 1922 metų. 
D y k a i dovanėlės su 

naujom sąskaitom. 
Turtas $5,500,000.00 

X 
<{r 

Išėjo iš Spaudos — « 

ŠONUS PALAIDŪNAS 
1 

Vietoj 

Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krize 

šios knygos autorius vysku
pas F. J. Sheen prieš pora sa
vaičių pradėjo savo Televizi
jos programą per "Du Mont" 
stotį. Televizijos aparatų fir
ma "Admiral" šiai programai 
finansuoti paskyrė vieną- mi
lijoną dolerių. 
Lietuviškos knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savo 
skaitytojam pateikti šio .įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu. 

1,000,000 
D O L E R I Ų 

tik 

2 DOLERIAI 

Rašykite „DRAUGUI" 
2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, III. 

= 

\ 

file:///Vindows


^ 
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Kaip atrodo tas paslaptingas spachtelis? 
ALB. VALENTINAS, Chicago, 111. 

Spachtelis... špachtelio... špach- toja, ar siaurą ar platų špachte-
telj... špachteliui... Mūsiškėje lie- lį, bet svarbu ką dailininkas su 
tuviškoje spaudoje paskutiniu juo sukuria. Kritikai niekada 
laiku tas žodis gana dažnai neklausia kuo paveikslas pada-
linksniuojamas. Dėl vienokiu ar rytas: špachteliu, teptuku, na-
kitokių priežasčių, kartais net gu, ar pagaliau žuvies ašaka, 
kai kieno su tam tikru susįerzi- Priemonės visiškai nesvarbu, o 
nimu. Atrodo, kad kiti jau pra- svarbu kas padaryta, 
dės ir neklaužadas vaikus gąz- — Bet kodėl Jūs nedirbate ant 
dinti špachteliu... ! molberto, o ant tokio didelio 

Kartą vienas tautietis, susi- stalo? 
rūpinusiai krapštydamas pa-1 — Reikia fizinės jėgos. Jei 
kaus j , išsitarė: 'lopetėle paspausčiau, tai bet 

— Dyvinas dalykas! Dabar 
vis girdėti kalbų apie špachtelį, 
o aš neturiu supratimo, kaip tas 
keistas daiktas atrodo? Todėl ir 
tenka venf^ti įsivelti į kalbas 
apie meną... 

Tas mane ir paskatino aplan
kyti tą špachtelininką, daili
ninką Juozą Pautienių. Pačiam 
pasižiūrėti ir kitiems papasako
ti, kaip skinami keliai meno pa
saulin tuo špachteliu. 

Dailininką radau Ciceroje ]-
sikūrusį erdviose ir šviesiose pa
talpose ir bedirbantį prie savo 
naujausio kūrinio "Saulėlydis". 

įprasta dailininką darbo metu 
rasti bestovinti prie molberto, 
dešinėje rankoje su teptuku, o 
kairėje belaikantį didžiulę poli-
trą. Ir aplinkui visur būtinai dar 
turėtų būti nesuskaitoma dau
gybė teptukų, didelių ir mažų. 
Tačiau dailininką Pautienių ra
dau pasilenkusį ties savo kūri
niu ant didelio ir tvirto stalo. 
Aš jam tariau: 

— Tai atėjau pasižiūrėti to 
siaubo — špachtelio... 

— Malonu. Kad tai įdomauja, 
štai jums ir Spachtelis. 

Ir dailininkas parodė saujoje 
tokį metalinį daiktą apie 3 cen
timetrus pločio. Tiesa, tvirto 
plieno, gerai gali spausti ir ne-
lūžta. 

— Bet, atleiskite, mačiau, 
kad tokį pat daiktą turi ir ma
no šeimininkė. Kaip čia dab? 

išeina? Ji juo nieko nepiešia. c 
naudoja tiktai kambarių sie 
noms remontuoti... 

— Jūs visai teisus, misteri,— 
atsakė dailininkas. — Tai ir yra 
lopetėlė sienoms lopyti. Bet a* 
jums galiu parodyti ir tikrąjį 
špachtelį. 

Ir parodė tokį pat metalinį 
daiktelį su rankinėle, bet siaurą. 
Būtų panašus į peiliūkštį, tik nė 
katra pusė neaštri. Vartoti kai
po ylą — perplatus. 

— Kaip matote, — kalbėjo 
dail. Pautienius, — mano var
tojamasis nėra tikras spachte
lis, o tai yra iš tikrųjų lopetėlė 
sienoms lopyti. Norėčiau tik pa
sakyti tiek, kad nesvarbu ko
kias priemones dailininkas vr.r-

koks molbertas neišlaikytų. O 
jeigu nespausi — nelimpa da
žai. 

Ir čia pat mačiau kaip dirba
ma tuo paprastu, bet keistu 
daiktu. Juo paimama dažai nuo 
vienos stiklinės politros ir mai
šoma ant kitos. Paskui taip stip 

giau ar mažiau, vartoja Spachto- Ka ted ros t e b e s t a t o m o s 
lį kaipo pagalbine priemonę, j Britai sūdė jo milioną dolerių 
Kaip dail. A. Varnas, K. Zo- Liverpoolio katedros statybai. 
romskis, Šileikis ir kt. Iš jų kai 
kurie net ištisai špachteliu yra 
atlikę savo kūrinius. 

— Bet Jūs ilgo!cą laiką, rodos, 
buvote nutraukę ryšius su me
nu? 

Statybos darbai 
nauju tempu, 

dabar vyks 

ASTO-SOLUTION 

dail. 

Naujausias, moksliškas "fungaclde" 
nuo kojų lAsutlmo, "i lng\vorm". ek-

• žemos Ir nuo kitu odos Ilgu vlrsu-
Taip..., — keistai šyptelėjo ;tiniu organu, Oarantuota arba pini-
J. Pautienius. - - Net dvi- gu l W*MnamL parduodama vinuo.se 

dešimts penkerius metus buvau 
3U menu "susipykęs 

tas 
Bet juk tai yra labai r#.,CWe*g»i 

Druff Htoies arba sldukHe iiMAkytnua 
tnnlHii 11.0(1 
A.sto Prug' Products 
821 IOast\vood Ave. l II i IMU.-. 

atsitikimas. 
— Tikrai tai labai retas. Lan

kydamas Kauno Meno Mokyklą, 
prieš 30 metų lankiau ir dail. 
A. Varno meno studiją. Esu la
bai dėkingas dailininkui A. 
Varnui už tuos tapybos pagrin
dus, kuriuos man jin įkvėpė prieš 
trisdešimts metų. Mano pasą
monėj ir šiandien tebėra gyvi 
prisiminimai Varno spalvų. 

Dailininkas išėjo kažko kitan 

lOnelosod pleaso flnd $ 
orders of Asto-Nolutlon. 

for 

Name 
Artdress 
City . . 

. . . . . . . . . . . . . • « • . . . . . . . . 

Stato 

riai spaudžiama drobėn, kad da-1 k a r n b a r i n P o k a i b } tęsiau toliau 
žai kaip vien reikiant trykšta 
pro abi lopetėlės puses. Spau
džiant išgaunama spalva. Bet 
ką jau įspaudei — tai ir amen! 
Nebeišimsi. 0 jei jėga nespausi 
— dažai visai nelimpa. 

— Dailininke, Jums primeta
ma, kad Jūs paišote tik peisą-
žus... 

— Tai neatitinka tikrenybei. 
Na, tik jau pasižiūrėkite ir 
pats. 

Tikrai, tarp darbo kambary 
esančių daugelio paveikslų, žiū
rinėjau naujus darbus: "Pabė
gėliai", "ftienpjūviai", "Kai
mas" "Paplūdimys" ir kt., kur 
daug įvairių figūrų: žmonės, 
arkliai, karvės, jaučiai ir t. t. Iš 
buvusios paskutinės parodos be-
pastebėjau porą darbų, visi kiti 
nauji. Jdomu, kad daugelis figū
rų yra mažesnės, negu pats 
spachtelis. Kaip tai padaroma 
tokiu "griozdu" — dailininkas 
man čia pat parodė. 

— Dailininke, reiškia, daug 
dirbate. 

— Taip, dirbu daug. Be darbo 
ne ką tepasieksi, šituo būdu, 
kuriuo aš dirbu, yra tik mėgi
nimai. Vieni yra pavykę geriau, 
kiti prasčiau. Galvoju, kad var
todamas savo lopetėlę, ateityje 
pasieksiu ir geresnių rezultatų 
Niekada nenoriu pasakyti, kad 
mano darbai yra geresni už ki
tų. Aš esu tik patenkintas susi
radęs save ir savo priemonėmis 
eisiu pamažu toliau, mėginda
mas surasti vis ką nors naujo. 

— Ar tiesa, dailininke, kad 
Jūs esate špachtelio išrodėias, 
kaip kai kas mėgina primesti? 

— Neteisybė, spachtelis yra 
labai senas dalykas. Jau prieš 
keletą šimtų metų špachtelį y-
ra naudoję žinomieji italų ir ki
tų tautų dailininkai. I r mūsiš
kiai kai kurie dailininkai, dau

sų jo simpatinga dukrele Tere
sėle. 

— Sakyk man, ar tėvelis iš-
tikro ir neturi nė jokio teptu
ko?, — klausiu dukrelę. Mat, iš 
moterų greičiau visas paslaptis 
sužinosi... 

__ Neturi. Ak, tas tėvelis! 
Sykį mudvi su mamyte rengia
mės virti pietus. Žiūrim, kad nė
ra peilio. Jieškom, jieškom, o 
peilio kaip nebūta! Aš įeinu pa
siskųsti tėveliui, agi žiūriu, iis 
su virtuvės peiliu paveikslą pai-
y 

so... 
Tikrai, menas neturi ri^ų! 

Pirkite tikslai nuo savininko. Pol-
tono parduodamas 2 miegam. mOrl-
nlM Minias; 7 metų senumo; "bay" 
langas gyvenamam kamb.; uždaro
ma verandų: užuolaidos; ahimlnial 
/.lamintai langai ir sieteliai; didelis, 
mt'džiuolns sklypus; ifttisas rūsys: 
guzu iipftlld.; 1 V4 autom, gai-ožas; ar
ti mokyklų, susisiekimo; galite tuo
jau užimti. $ 14.900. 244 R. 143rd St. 
Dolton UH, 

DftMIGStO namų savininkams. Tu
rėkite Jūsų senus s iuvamas masinas 
pataisytas arba elektrines padarytas 
prie žemiausios kainos. Mes Jdedame 
visas dalis - stalo modelius ar ne
šiojamas masinas. Darbas garantuo
tus. Tlm's Se\ving Maehlno Kepalr, 
213 I^ike St. VVaukegan, III. ONtarlo 
1-0888. Atdaru nuo » vai. Iki 5:30 
vai. _ — — • • » - — _ . _ _ _ _ _ _ 

DftMESIO, ftelmlnlnkPs! Veneciš
kos užuolaidos išvalomos Ir pertaiso
mos, taip pat Veneciškas užuolaidas 
gulima užsisakyti. Mes paimame ir 
pristatome. Lake Shore Avvnlng Co. 
210G Orand Ave., VVaukegan, 111. 
Telef. DElta 6-2639. 

PIRKITE APSAITCJOS BONUS! 
_ _ _ _ _ 

• 

ŽIŪRĖKITE 
KasYraMosiįPirkėjaiii 
Geriausi Žmones, kaip, 
eiliniai taip ir profe
sionalai iš arti ir toli 
lanko 

, METRIKIU 
FARM FOOD C0.1 

KRAUTUVE 
Str. 

DĖMESIO, 
NAMŲ SAVININKAI! 
Carpentry Remodeling! 

Pastogėse ir rūsiuose butai 
Garažai ir namai statomi pagal 

užsakymą už žemiausias kainas! 
Prekiaukite tiesiai su dailyde 
kontraktorium. Nemokami ap
skaičiavimai. Mieste ar priemies
tyje, šaukite HOllycourt 5-1566 
arba Dovvners Grove 406-M. 

L & G SALES C0. 

1804 West 
Arti Wood S _ . 

VYKIAUSIA LIETUVIŠKU 
VALGIŲ BCSTINE 

# ^ 

(/o u ha v e GOOD reason 
to fra </e /n Your O/c/ 
%iev/s/ON... 

$fIr ___ it t_« uUvuioo foa'v beea 
*_i__l for. It will |lv« you t_« best 
fco«_-U r^oėptloo wh«r«rer you fcve. 
And ooly Sylr aula TV b u HALOLIC UT? 
«_• _ - - _ _ ( Aram* ©f toii, oool Hght 
•rouad tb« Mtir* pieture. Sylvania TV 

TlM AALINOTON bMt buy t_ TV.. .SI- U .»_J«bUwltbbuUt.l_UHFr#cepUo_l 
Inob mabo|a_y TMNT tabU modai wit_ 

"SOT* Chaaaia. Ar_J. "*̂  
• _ U w i t . l K _ h 4 . _ H * _ - , _ , . _ . , 

Alu, ln btondm ~tylv_i»l_ Trad.mo.k 

COMI M...ASJC MOUT OUR AJAJ-ZMG TRADI-IN OFFERS! 

ROOSEVELT FURN1TURE COMPANY, Inc. 
L I E T U V I Ų KBRUTUVE 

2310 West Roosevelt Road, Chicago, 111. 
Atdara pirmad. ir kervirt. vakarais iki 9:30 valandą 

Atdara sekmadienį nuo 11 iki 4:30 vai. p. p. 

9 D _ 

= _ ^ J 

COOK'S ADDING 
MACHINE 

APTARNAVIMAS 

• P A I i m ' O D A M K • PASKOLI
NAME • A P l i F J f l A M K 

Talaymo apt_rn_vlmM sudėjimo 
mašinų Ir nja.šinHhi medžiaga. 
Paklauskite apie mūsų " D E F E R -
R E D l'AYMENT IR LAY-AWAY 
PLANM 

GRaceland 7-0412 
3125 N. OLARK ST. 

" — — — — - — - - " - — — — — — • — — — " — " 

N A M A I 
EMERSON • A D M I R A I J O. E . 
• HAIi l i lORAFTERS • ZEN1TH 

ir kitų lldll'byBolų 
TELEVIZIJOS APARATŲ 
Didel i nuolaida už jūaų senaJl 

aparatą. 

WASHING MACHINES & 
APPLIANCES 

Atsllankykito apžiOrCtl n\ū»ų gr&ių 
ISstatymą. Paslnaudoklto mūsų „laya-
way" planu KalCdoma. 

S526-28 S. Halsted St. 
Atdara kiekvieną vak. iki KalSdų 

Atdara sekm. 12 iki B» vai. popiet 

G. LeRoy Lehr 
Modernios patalpos 

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

I -Eli K FUNERAL HOME 

6040 No. Pulaski Rd, 

POrtsmouth 7-7676 

DCMESIO, SAVININKAI 
Šaukite mus šiandien nemo

kamam apskaičiavimui garažų 
pastatymui pagal užsakymą; 
Jrengimui palėpėje ir rūsyje 
butų; stogų apdengimui, apmu
šimui sienų, verandų pertaisy
mo. Nereikalinga įmok€ti — 3 
metus išsimokėti. ENglevvood 
4-3624. Mes aptarnaujame 
miestą ir priemiesčius. 

• i • _ — m m m — m • _ _ • i 
BEAL ESTATE 

Kaina $20,000; $8,000 grynais 

PIRKITE TIESIAI I š 
SAVININKO! 

DidelS rezidencija prie kampo. 4 
mieg. k., ..don", natūralus židinys. 
Geros kokybfis konstrukcija; auto
matiškas aliejinis apfilld.; žemi mo-
kcHolai; didelis kampinis sklypas 
Tuojau galima užimti. Savininkas 
verčiamas parduoti nebrangiai, nes 
iftvyksta 1S miesto J naują darbą. 
Skambinkite arba matykite savininką 
— tol. Cary 2101 arba atvykite — 
kampas 

W. Main & Prairie S t 
Cary, 111. 

Geriausios rūfties 

NURKAI-MINK 
Atneša geriausias kainas 

Mnaų 8tew_rt I'asteln vlrftljo birželio 
1fl-tos, 10r»2 Ifipardnvinią New York. 

Auetlon (i | $J»«. 
Vidutinis patinas — $64.24 

fti kaina yra aukščiausia kuil kada 
noru buvo mokama ui Stewarl Pa-
stels. išsirinkite dabar sau veUrtsi ift 
mfisij geriausių rflSlų: 

STEVVART PA8TELS • CARRIERS 
• PAŠTE „S SAPPHIRES • STEVV
ART SAPPHIRES • AT,Et!TIANH 
MTEVVART Pl.ATINUM • BREATH-
OR-SPRINO PLATINUM STAND
ARD D ARK. 

RnSyklte, saukite Kenosha | « _ 4 l l 
arba aplankykite: 

SODLINK 
Mink Ranch 

R. R. 1, Box 784 
KENOSHA, VVIS. 

Dfl ilgo, naudingo gyvenimo apsilankyKiir i 

Woodlawn Health t Massage Salon 
Atskiri .salionai vyrams ir moi/ rims 

SCIF.NTIFIC SVVEDISH MASSAGF, & RFDDCING 
Mineralines Vonios — Physio - terapija 

Modernus, sanitariškas patarnavimas 
(iraduate Masseures & Masseuse 

rm FAST f»3rd ST. 6253 F.BERHART AVE. 

Atdara Kasdien 
V Ir* lf> motu 

Ir sekmad. 
patyrimas 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimii 

SPii, 

CHRISTMAS TREES ! 
Ben Lipman 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 8-3439 

Dėmesio savininkai, gaukite mflsu 
kalnas pirmiausiai 

ALMON & SONS OONTRIJOTION 
CO. 

Taisymo, pertaisymo visų rūsių lan
gus, grubius arba užbaigtus. sl<*nas 
apmufta, stogą uždeda, pastogSJe Ir 
rūsy jronglame Imtus-

<X>mmodoro 4-7010 

SIENOMS - GRINDIMS 
Pagrasinkite savo virtuve ir 

prausykla su: 
DftMESIO SAVININKAI t 

Mes sutelkiame VIHIIS medžiagas ir 
darbininkus pilnam pertaisymui vir
tuvių ir prausyklų. Taip pat kanali
zacijos reikmenių ir alyvą ir gazą 
krosnims. , 

PfiITMBINO & HF.ATINO, SUPPI/V OO. 
6040 W. CFRMAR ROAI>. RFR\VVN, I M 

Saukite dPl nemokamų apskaičiavimų 
OUnderson 4-(>6(»R Atdara pirmad 

VVESTERH 

• PLASTIKU • PIJF.NP 

• ASPHALT • GUMA 
• VTNYIi 

ft k et vi r tad. vak. 

DĖMESIO ŠEIMININKES! 
Rkalt)lamos marinos ISnnomuoJa-

mos ai $4.00 } n»5n. 
Pilnai pataisomos visokios skal

biamos masinos u | prieinamas kal
nas. "Coln metei" masinos Jtaisomos. 

Tcl. VIctory 2-1011 

E. and J. 
MOTOR SALES 

Come in and convince yourself that you 
will not find better automobiles at lovver 
prices. 

' HERE ARE A FEW USTINGS: 
50 Buick River ia . . $1,795.00 
98 Rocket - 49 Oldsmobile 

Sedanet te . . . . $1,395.00 
76 - 46 Oldsmobile 

Sedanet te $595.00 

E. J. MOTOR 
SALES 

E D M U N O JANICKI and 
JOSKPH K1JAK, Owners 

2929 W. Lawrence 
Tel. JUnlper 8-8071 

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

AR TAI BUS DVIRATIS 
ŠIOM KALĖDOM? 

stRVlCE 
A1RWAY RADIO AND 

TELEV1SION CO. 
PATYRĘ TECHNIKAI 

• STEVVART WARNER 
• HALLICRAFTERS 
• TRAVLERS 

M Mok*. 
For Economical Service Call — POrtsmouth 7 2985 
3740 W. 63rd St. CHICAGO, ILL, 

<f 

% 

ŠIS 18X22 GARAŽAS * $910 
UŽBAIGTAS SU: 
• 4" Concrete slab, 3' apron 
• 16" ) vlrSų pakeliamom durim 
• 3 ftt-ftių stiklų langais. GSlPms dP?.«" 

Ir lantflnčmls. 
• Pastogėle vlrfi „servlce" durim 
• Šešiakampiu ..shingled" stogu 
• Jvesta elektra 
$20 J mėnesj • 6 metai lssi.mok6Jlmul 
Mes finansuojame • Jokio |mokCJimo 

Garažus statome bet kokio dydžio. — Bet kur. 
Saukite HUdnon 3-0976 

F0RDHAM C0HSTRUCTI0N C0. 
^ _? 

K IRK VIEKO PENKTADIENIO 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 } vakarus nuo Harlem 

Judy W11H«. Prop. LYons S-9836 
p 1 1 — — — 

TJGA priverčia pardavimą. Pirkite 
stačiai nuo savininko! Oroitas užė
mimas. Tikrai pinigu Uždirbimo nuo-
«jivyb5. 

Poilsio rojus — apstatytas namas, 
tikis, vasarnamis prn; St. Jt>seph 
River. arti Uenlon Harbor; talpnu3 
10 kambarių namas, karfttu vandeniu 
apSildomas. Taip pat 8 kamb. name
lis, 4 kamb. namelis, valgomasis ir 
šokiams salC, daržlnS. 12 akru me-
džiuotas parkas. Kaina $25,000; 
$10,000 {mokėti. Mr. Mead. U.S. No. 
31, R. No. 3. Renton Harbor, Mich. 
Tol. 6-4775. 

Pamatykite mūsų pasirinkimą ir pasi
naudokite mūsų Kalėdiniu 

"I.AYVVAY P L A N U " 
Our Business is Bikes 

S C H W I N N 
SALES & SERVICE 

SNIEGO PLŪGAI $125.00 
Jacobsen Power Mowers 

S C O T T ' S 
619 TENTH STREET 

.. North Chicago, Illinois 
DElta 6-3435 

L B 6 N ' S TELEVISION 
ENGINEERING SALES 

Mes pataisome ir aptarnaujame visų iš-
dirbysuu ir modelių televizijas. Prideda
me dalis ir atliekame darbą kuo geriau
siai. Darbas garantuotas. Kaina prieina
ma. Atdara kasdien ir šeštadieniais nuo 
9 iki 9 vai. vak. Tel. GLadstone 5-5296 

2025 N. MANNHEIM ROAD 
Melrose Park, Illinois 

DfiMESIO BIZNIO firmos ir profesijos 
vyrai! Gražiausiai suvyniojimo dovanų 
aptarnavimas ir dovanų parinkimas atlie
kamas jums. Demonstracijos pildomoi — 
miestiečiai ir užmiestiečiai pra?omi atsi
lankyti. Padarykite planus dabar! 

Saukite: 
GRaceland 7-3303 

DĖMESIO, SAVININKAI! B. F. 
Franeis — kanalizacijos meistras. 
Nemokami apskaičiavimai. Nėra pri
valumo. Tinkamai greitai kanalizaci
jos Ir fiildymo aptarnavimas. Perdir
ba, naujai padaro. Lengvas ifimokėjl-
mas. Turi lfidtmą- ir apdrauda kana-
li/.aeijos ekspertai. 2915 W. 63rd S t 
Telef. Orovehill 6-2920. 

DĖMESIO SAVININKAI! 
šaukite mus šiandien del jūsų visokių ap
šildymų problemų! Gaziniai — Angliniai 
— Aliejiniai pečiai jdedami. Išvalome — 
Pataisome Rynas ir "downspouts"! 
Mes aptarnaujame miestą ir priemiestį. 

KEmvood 8-1150 

Geros Kuokybes Valykla, visų drabužių, 
kilimų, užuolaidų, lovatiesių. Nemokamas 
paėmimas ir perdavimas po 5 vai. vaka
ro. Pataisymai visų medžegų. 

SOPHIE'S CLEANERS 
Mr. and Mrs. Yuskis, Prop. 

1B11 SO. ALLPORT 
ARetey S-7690 

Dėmesio Namų Savininkai! 
PRACTICAL BUILDERS 

Specialistai — Bendras remomavimas — 
Krautuvių priekai — Pastogėje ir rūšy
se butai — Stogų dengimas — Sienų ap
mušimas — Virtuves ir Vonios. Žemiau
sios kainos. Nemokami apskaičiavimai. 
Visas darbas garantuotas. Pilnai apsi
draudė. DIckins 2-2968 

DSmesio Biznieriai Vyrai! 
KONTRAKTORIAI ir DAKTARAI! 

Suburban Secretarial Service! 
Atlieka visokiu rusiu telefono aptarnavi
mą, buhalterija, taksų darbus, diktapho-
no, mašinraščio ir "public Stenographic 
— notary public". 205 N. Harlem Ave. 
(prie Randolph St.) Oak Park, Illinois 
EUclid 6-1145 • Valandos nuo 9 iki 5:30 

DAMBItO, televizijos savininkai! 

Mos pataisome ir nptnrnaujam* viso
kių ISdlrbysėlų ir modeliu. šaukite 
kasdien Ir sekmadieniais. 24 vai. ap
tarnavimas. Leiskite BROADV1KVV 
T. V. SRPvVICK pataisyti jūsų tele
viziją gerai už prieinamą kainą. 

Pl lmor 8-0666 arba Fl lmor 3-6761 

I'„K18AKYK1TF .IfSV ROMYTL'S 
^Ainairs ANKSTU 

Speciali žema kaina ••Freezer" sa
vininkams! 

Romyti gaidžiai apdaryti ketvir-
tad., penktad.. Seštad.: 4-«ss namas 
Šiaurėj nuo Joliet ant Austin. Sche-
rerville. 

šaukite: Dyer 461 B. 
Atvažiuokite Šiokiadieniais arba 

sekmadieniais. 

J DEKITE sa vo pinigus VVisconalne 
j biznius gausiam pelnui! Mes turi
me geriausiu pirkinių: viešbučių, ta
vernų, restoranų, garažų, gazolino 
stočių. Namų visokių dydžių! flklų 
Ir vasarviečių. Rašykite arba pama
tykite Cllntonvtlle Sales Corp., Clln-
tonvlllo. VVlsconsln. žaukite: 2289. 

Jautienos pusSs arba užpakaliniai 
ketvirtadaliai urmo kainomis! Pir-

THE BURD GRAY 
HERB C0., INC. 

Žoles d81 tulžies akmenų, inkstų ak
menų, ir kitokių ligų. Patvirtintos 
prekes — verta iSbandyti. 

Pakeliai po — 
$1.00 — $2.00 — $3.00 

$1.00 — $2.00 — 3.00 
Užsisakykite tiesiai nuo 

139 N. PINE 
Arba Saukite 

Mflnsiield 6-3171 

Dėmesio turintieji gazo leidimus! 
Leiskite mums pakeisti prie* Š a l t o j dabar dėl jūsų „Deep Freoze 

plieno ..Svvlft select" arba „prlme" jautle oro atCjlmą. Nerūdijančio 
dūmtraukio jvedlmal. Krosnys, kana
lizacija, skardos darbai, gazo pakei
timai. 

KAST MAINE S H E E T METAL 
WORKS 

VAnderbllt 4-2434 

_x*<__^6<_^>^<_>«o<r_>o0<r_ <e»<__w 
AR TELEVIZIJOS APARATAS 

SUGEDO? 
Saukite KEystone 9-4800 

Taisome visokių firmų bei modelių apa
ratus. Pilnai ižvalome, reguliuojame ir 
patikriname. Reikiant įdedame naujas 
dalis. 

$2.50 jei prisiminsite apie $} skelbimą 
^'Pieture tubes" perkeičiamos 

1 metams garantija 
17" pieture tube . . $25.95 su įdėjimu 
19" pieture tube . . $28.95 su įdėjimu 
20" pieture tube . . $32.95 su įdėjimu 

COMMUNITY T V 
SERVICE 

> « « < _ > < K 2 > « 0 < _ > « K r > < K _ > H < i > * 

na. Mes specializuojame* paruosime 
šviežios mėsos ir laukinių paukščių 
d61 jūsų „freezer" namuose. 

KANDLKK FOODS 
7404 Irvlng Pk. 

GLadstone 3-6028 

Dėmesio Namų Savininkai! 
AR REIKALINGA JŪSŲ NAMĄ 

TAISYTI? 

Galite gauti kombinuotus aluminum 
žiemines duris ir langus, Insulbrick 
siding, įrengti butus pastogėje ir rū
syje, dengti stogus, "tuckpointing", 
dailydčs darbą, dažymą, cemento pa
matus, garu valyti, namus pasverti. 
Jokio [mokėjimo, nuo 3 iki 5 metų 
išsimokėti. Saukite Financial 6-5371 
nemokamiems apskaičiavimams. 

SEAL MASTER HOME 
IMPROVEMENT CO. 

203 N. VVabash Ave. Chicago I 
j . . . , & * 

http://vinuo.se
http://�_Uwit.lK_h4._H*
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS 
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G Y D Y T O J O D I E N O S 
Dr. J . MAZILIAUSKIENft, So. Boston Mass. 

Gydytojo profesinis darbas 
y ra be galo įdomus, tačiau ir 

žmogus nebegali gyventi. Pa
prašė pašaukt i žmoną ir duk-

pilnas įvairiausių nuotykių, ku relę, su kuriomis atsisveikino, 
rie ir j am pačiam ne kartą pa- apgailestavęs, kad tu r i j a s pa
lieka gilaus įspūdžio, Cia pri- B*tl neaprūpintas materiališ-
simena viena darbo diena ligo- k a i - Atsisveikino ta ip pa t jaut -
^ g ^ riai KU l igon ine ^e.&onalu ir 

Šioje ligoninėje kar tais tek
davo bendrai dirbti su vienu 
daktaru, kilusiu iš Lietuvos. 
J o tėvas, lietuviškas žydas, ne
buvo linkęs verslams, dėlto nu-

t ikrai net rukus mirė... 
Tos pačios dienos vakare tu

rėjome kitą įvykį, kuris vi
siems padare gilaus įspūdžio. 
J au kuris laikas gydėsi čia vie

no. 
Neseniai j am buvo padaryta 

vidurių operacija ir atrodė, kad 
viskas eina \ gerą. Tačiau tą 
vakarą j am staiga iš burnos 
pradėjo veržtis kraujas ir vel
tui buvo visos gydytojų pas
tangos j am padėti. Pagaliau, ir 
bandymas kraujo transfūzijos 
buvo tuojau nebeįmanomas, 
nes venos pasidarė sukritusios. 

Gydytojams besidarbuojant, 

. nas vidutinio amžiaus vyras, 
atpirko nedidelį ūkelį Vilniaus d a ž n a i l a n k o m a s s a v o t r i j u s e . 
k raš le ir bandė ramiai ūkinin- ^ ^ U a l ų b a ž n y t g l e S k i e b o -
kauti . Tačiau ūkininkauti jam 
labai nesisekė ir jie turėję ten 
daug vargo. Pagaliau, viską 
pardavę, atvyko čia, į Ameri-

Šis dak ta ras (dr. Polander) 
ka r t a i s pasakodavo, kokį sun
kų jis gyvenimo kelią yra ėjęs 
ir čia, kol, pagaliau, turėda
m a s jau 40 metų amžiaus, pa
baigė medicinos mokslus. Šiuo 
metu jau jis turėjo 15 metų 
praktikos, tačiau buvo visų lai 
komas neturtingu, ir į ligoninę 
ateidavo ne tiek gydyti savo 
privačių ligonių, kiek asistuoti 
operacijoms ir tokiu būdu už
sidirbti daugiau pinigų. Buvo 
labai kuklus ir su visais malo
nus žmogus. 

Tą dieną abu asistavome vie 
nai didelei operacijai. Pačiame 
operacijos viduryje pamatėme, 
kad j is sukrito ir neteko są
monės. 

Žinoma, operacijos nesutruk 
dant, kito personalo j is buvo 
paneštas toliau ir kitų daktarų 
gaivinamas. Atgavęs sąmonę, 
jis pats patikrino sau pulsą 
ir tarė , kad su tokiu pulsu 

amžinybę, darė visiems labai 
gilaus įspūdžio, nors toje ap
linkoje buvo daugiausia ir ne
t ikintys arba nekrikščionys. 

J am mirus, atsistojusios to
liau ramiai ap tarė ir tvarkė 
laidojimo reikalus ir t ik išei
nant, kada pareigos jausmas 
jau šiek tiek atsileido, visos 
t ry s sukliko graudžiai verkti... 

Lėšos išradimams 
• 

Šiais metais JAV vyriausybė 
skyrė ar t i $542 milionus įvai
riems tyr imams ir išradimams 
finansuoti. Daugiau kaip pusė 
šių lėšų buvo panaudota išradi
mams, liečiantiems kraš to sau
gumą, žemdirbystės departa
mentas (ministerija) savo išra
dimams tepanaudojo W/o iš tos 
sumos. Pagal įvairius mokslus 
— ši suma buvo ta ip išleista: 
fizikos mokslams $255 milionai, 
biologijos, medicinos ir agrikul
tūros mokslams $70 milionų, 
socialiniams mokslams $17 mi
lionų. 

Poetų kongresas 
Ispanijoje įvyko poetų kon-

Knyga apie Tibetą 
Amerikiečiai iš italų kalbos 

išsivertė F. Mataini knygą apie 
Tibetą, an t raš te "Secret Tibet". 
Veikalas 306 puslapių. 

52 metų motina 
Medicinos žurnalai skelbia, 

kad vyriausio amžiaus moteris 
kuri da r susilaukė kūdikio, ži
noma turėjusi 52 m. amžiaus. 

^ : ^ , 

TELEVIZIJŲ IŠPARDAVIMAS! 

buvo pašauktos ir jo netoliese presas, kurio at idaryme daly-
Madndo universi teto; 

SEETHISINOUR STORES! 

$g4S 
No. DR 3 

Compl»t» trlb wHh 
itobf» and f f s r t t , . . . . 
ImporUd ComK- «turaa 4 lt. »har» d*Ull. 
At'notlva eolorlni. Unuiual tV9«* — • • • » » 
w>th *»t«r IUĮ. »h«ph«rd wlth kaialPM. »he«# 
wltb Mttoa »ool fl**c«. «U Box*d with »>p*r 
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Dtcomtft in Ru*tic Volor* %rith 
a Colortd Backgrouni 

I I I OUR l INF 0F CHRISTMAt AND 
IVCRY 0CCASI0N CARO* 

f h o M MoaMIa 2-51S6 
Vt aec4pt C.O.D. Mail or Phoni Oritr$ 

TvfO S*or«: 

gyvenančios seserys. Atėjusios 
žvilgterėjo į savo brolį, kuris 
geso, kaip žvakė, nieko jos dau 
giau nebeklausė ir nebepaisė, 
ką gydytojai darė, tik puolė vi
sos t r y s an t kelių ir, įsmeigu
sios žvilgsnius į dangų, pradė
jo be galo karš ta i melstis, kal
bėti maldas prie mirštančio: 
"Viešpatie, j is j au ateina pas 
Tave — pasigailėk jo ir priimk 
pas Save... Mes išpažįstame jo 
nuodėmes ir medž iame . . . " 
ir t. t. 

Jų maldos plaukė iš tokio 
gyvo tikėjimo, taip sąmonin
gos, be jokio susijaudinimo, vi
są laiką žvilgsniu į dangų, ne-
bejaučiant kas darosi aplinko
je, tik lyg kokioje ekstazėje 
kalbantis su Dievu ir Jį mal
daujant tiesiog dangų verian
čiais žodžiais... Toks gyvas ti
kėjimas ir toks ka rš tas verži
masis maldoje į Dievą, kad 
pagelbėti broliui, kuris mūsų 
visų akyvaizdoje jau žengė į 

vavo ir 
rektorius Lain Entralgo. 1 

dorinusiai išplauname J 

DĖMESIO ŠEIMININKES! 
20<#> sutaupote vartojant nnlH'j 

"tasli X* oarry" planą. Slapius atiduo
dame arba gražiai. išdžiovintus skal
binius Ir marškinius. 

MIETiLER HUOS. LAI'NDRY 
2139 s. Califorola A ve. 

6:45 rvto lkl 7:00 vakaro — kasdien. 
Sefttadėnials nuo 6:45 ryto iki 5:00 v. 

2,000 iįetų! Daugiau negu du šimtai tūkstančių dolerių 
vertes televizijos prekių parduodama žemiausiomis visame, 
kraš te kainomis pas Budriką. 1953 m. modeliai: Dumont, 
Philco, RCA-Victor, Admiral, Zenith, General Electric, 
Magnavox ir kitoki. 

Savininkai, šaukite mus dabar 

E A G L E P I C H E R 

ALCO 
Alumino kombinacijos 
ŽIEMINIŲ IR 
SIETELIŲ LANGAI 

Ct Alumino šitros 
• Apmušimas., stogų dengimas 

Nemokami apskaičiavimai 
F H A IŠMOKĖJIMAS 

NU-SEAL 
WINDOW & SIDING CO. 

W. G. Peter , Mgr. 
Šaukite: 

ROUND LAKE 6-1462 

21 S W. Madisoa St., 29 N. Diarhtn 

JIMMY'S 
PIZZERIA 

6926 S. Stony Island Aveniic 

MUseum 4-7556 

FEATURING 

Italian Cuisine — AU Home Cooked 
"You've Tried the Ręst — Now Try the Best!" 

PIZZA • ITALIAN SANDWICHES • LASAGNE 
SPAGHETTI • RAVIOLI DINING ROOM SERVICE 

SPECIAL ATTENTION TO TAKE OUT ORDERS 
Delivery Service 11 a. m. \p 3 a. m. 
Your Host — JIMMY CLEMENTI 

Labai gražus iiiahogany console televizijos 

se tas su dideliu paveikslu už $ 1 2 0 ^ 

Už l 2 1 / 2 col iu^etą jūs mokėsite t ik ta i $68-00 

<? ^ 

L 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
REKORDAS • • 

* Įsteigta Chicagojc 1905 metais. 
* Nuo 1905 metų ši bendrove pergyveno karus , 

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

* Augštus dividendus išmokėjo visada be perstojimo. 
* Par t rauks im jūsų pinigus iš kitur, jei atneši te 

savo banko knygutę . 

• n n i 

*?&**j*\wmM 

Nelaikykite — pradekite taupyt i šiandien! 
i ' " • "V. mitmmmmmmmmmmmm^mmt^mmmmM — — — • — — I ' • > — • • • « •• • '•'•• ' wmiiiWMiianiiW>i . 

IŠTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai, 
po pietų, Ketvlrtadleniaih nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro, Trečiadieniai** visai neatidaroma. 

ANO 1 0 A N ASSOCIAT ION 
2202 W. Oirmok Rd. • Cnicogo S, ft l 
JOHN J. KAZArUUSKA^lW'Tsi VI rglola 7^7/4/ 
• . _ . SŽ„ .„y- - -JP 

16 colių paveikslus televizijos se tas už . . . ; . . . . $ 0 0 . 0 0 
17 colių paveikslas console TV setas tik už $ - J TTO.OO 
21 colio paveikslas TV setas už J H g JJ.00 
Labai gražus 21 colio console, mahogany 

kabinetas, — su viskuo už SOftft.OO 

J u s gausįte T. V. kėdę dykai, Įmokėti t ik 1 0 % , 
Lietuviškos kalėdines a tvirutės su lietuviškais 
pasveikinimais po 5 C ir P° 10c» gaunamos pas 

JOS. F. BUMIK, Inc. 
3241 So. Halsted Street 

Tel. VICTORY 2-9542 ir CALUMET 5-7237 
Krautuvė atidarą nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vakaro pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais. Kitais vakarais iki 6 vai. vakaro. 
Nedeliomis uždaryta visą dieną * 

Pas Budrtka tfazo ir elektros bllos užmokamos be jokių ekstra 
mokesčių. Gaunama American Express Money Orders 

t = 
Budriko Radio Valanda kiekvieno ketvirtadienio vakarą nuo 6 

iki 7 vai. vakare iš VVHFC radio stoties, 1450 kilocycles 
^ : 

4S& 

ttįffe 

> KS/i 
i 

* tftfi%+\ępfw&ę?s J 

PIRKITE TIESIOG NW> 
MR. NF.LS0N 

— Nav in inko — 

Si. Casimir MonumciK 
Company 

39I4 West IHth Strest 
Vienas Blokas nuo Kapiniu 

TMdžlaufita* Pamlnklanu 
Planų Pnslrlnkiman Mlf^it* 

Telef. CEdarcre«t 3-63 3 S 

» 

» 

Apie mūsų žemę 
Mokslininkai apskaičiuoja, 

Dantys sulaukus 45 m. 
Veteranų Administracijos 

kad žemės svoris gali siekti! dantų klinika Chicagoje ir llli-
tokio skaičiaus tonų: 6,595 sujnois Universiteto daktarai išty-
18 nulių. Žemės paviršius t u r i ' rė 5,144 vyrus ir atrado, kad pu-
197 milionus kvadratinių mylių, vsė iš jų buvo netekusi visų sa-
kurio 7 1 % sudaro vanduo, o 29 vo dantų. Daugiausiai jie buvo 
% sausuma. Augščiausia žemės iš t raukt i ar tai dėl kaulo, a r 
vieta y ra Everesto kalnas, tur įs! dantų smegenų ligos, a r tai dėl 
29,140 pėdų. Giliausia vieta! to, kad kaikurie gydytojai ran-
vandenynuose y ra Mariana Gel-Ida reikalingu iš t raukt i visus 
mės, turinčios 35,640 pėdų gilu- dantis begydydami ar thr i t i s Ii-
mo. Nuo 2emės paviršiaus iki 
jos centro y r a apie 4,000 mylių. 

gą. Mokslo žurnaluose pasigirs
t a protesto balsų prieš tokį 

Nuotolis nuo Žemės iki Saulės' sveikų dantų t raukimą nesant 
y ra apie 114,650,000 mylių. Že
mė skrieja apl ink saulę 18 Vi 
mylių greičiu per sekundę. Apie 
save Žemė sukasi l,0o8 mylių 
greičiu per valandą. 

Naujas vaistas apmarinimui 
Gydytojai vis jieško tobules

nių vaistų operuojamų ligonių 
apmarinimui. Vaistų y ra daug, 
bet norima ras t i migdančios 
dujos, iš kurių nebūtų sprogimo 
pavojaus ir kurios neturėtų blo
gų padarinių sveikatai. Geriau
sias šiam reikalui pasirodė vais
t a s dujų pavidale ksenonas. Jo 
truputėlis y ra ir ore. Šiuo metu 

pakankamo reikalo tai daryt i . 

Naujas įrekordavimo 
aparatas 

RCA išrado naują įrekorda
vimo aparatą, kuriuo galima į-
rekorduoti kalbą, muziką ir t t . 
J i s t ė ra tokio didumo, kaip ci
garečių dėžutė. Juo įrekordavus 
paskiau galima gauti tą garsą 
prijungus šį aparatą prie radi
jo. 

Universiteto televizija 
Marąuette universitetas Mil-

vvaukėje ruošia televizijos pro-
jo gavimas y ra perbrangus, kad gramas, kurios nuo gruodžio 13 
būtų galima platesniu būdu chi
rurgijoje vartot i . 

d., šeštadieniais, bus transliuo
jamos per WTMJ-TV stotį. 

i 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. \VESTERN AVE. 1410 S. 50th RVE. 
CHICAGO, ILL. CICERO' ILL 

GRovehilI 6-0142 
HEmlock 4-2644 
TOvvnhall 3 2109 

Jotui F. Eudeikfc 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I U S 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Aveniu 
TeL Y A r d s 7-1741-2 ir B I s h o p 7-9481 

4330-34 South Calilornia Avenue 
Tele fonas B I s h o p 7-9719 
AMUULANCK DIENA IR NAKTĮ 

t ,* 

LIŪDESIO VALANDOJ 
šsukitt 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpubllc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau jūsų namu. 

vK [ lt, i . 

'•« i • •.. v-

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS Ut^TUVIŲ 
LAIDOTU VIV DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Aintniljmsii patarnavi-
IIMW y r a telklamaH 
dieną Ir n a k t i. Rol> 
kale šaukite 
mus. 

Mv> turime ku|»ly<Hiu> 
ICO. -^ - IH IK IO dHlyHe 1 r 

v i H O M v t'lii«va#i*v 

tuojauH I»;UHI 

uaujaiu. 

i r 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 Weat 23rd PLACS Tel. VIrgima 7-6672 
10756 S. MICHIGAN AVK. PUlteian 6-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
650 VVOM IHth STREET Tel. SEeley 8-5711 

ALFREDAS VASAIYIS-VANCE 
1446 South GOth AVE., CICERO, ILL. Tel. OLvmplc 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET 710 W. I8th HTREET 

Telephone YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10H21 S. MICHIGAN AVĘ. Tel. COuimodure 4-222H 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 i L1HJAN1CA AVE. Tel. kAru> 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
33li> k Lll DANICA *AVE. Tel. Y Arda 7-1138—1130 

JULIUS LIULEVI6IUS 
134tf S. CAMI ORNIA AVE. Tel. LAIayette 3-8572 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 

, 

1646 WEST 46th STREET Tel. YArds 7-0781 

...c 

97811 

/ 
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DAIL. T. ZIKARO PARODA 
Pasikalbėjimas su jaunuoju skulptoriumi 

BRONIUS ZUMERIS, Australija 

Melbourne atidaryta dailinin 
ko Teisučio Zikaro darbų paro
da. Paroda vyksta paties daili
ninko bute — 8 Royalty 8 t , 
Clayton, Melbourno priemies
tyje. Parodos proga dailininkas 
sutiko pasidalinti keliomis min 
timis su "Draugo" skaityto
jais. 

Kaip sekėsi, miela* daili
ninke, kurti ir iš. kur ėmėte me 
d/.iago* savo kiirybai? 

~ Kuriu atliekamu laiku. 
Dirbu fabrike dienomis, o va
karais ir savaitgaliais pasišven 
eiu kūrybai. Kartais praleidžiu 

I)a:l. T. Z;karas Jr . 

prie darbo ištisas vakaro va
landas. Laimė, kad turiu žmo
ną, tai ta atitraukia išnaktose 
nuo darbo ir nuvaro miegoti, 
kitaip užsimirščiau, kad ryte 
laukia fabrikas. Kaip kada fi
ziškai fabrike išsisemiu, kad 
negaliu parėjęs tiesiai įsijungti 
į darbą. Turiu pailsėti, nes ma» 
no menas tenka iškalti akme
nyje, o įveikti granitą dažnai 

— Koks visuomenės susido
mėjimas paroda? 

— Buvau nustebintas atsi
lankiusių skaičiumi. Nelaukiau 
tiek gausiai, tam nebuvau pa
siruošęs. Teko sudaryti atski
ras grupes, kad visi galėtų pri
deramai parodą aplankyti ir 
visiems galėčiau suteikti atitin 
kamus paaiškin mus. Nežiūrint 
ilgų distancijų, lietuviškoji vi
suomenė mane aplankė tolima
me užkampyje Melbourne. 

-
Nežinau, ar visiems buvau 

suprantamas ir ar visi mano 
kūrybą suprato. Tikiu, kad 
kiekvienas žmogus yra indivi
das ir jo vertinimas yra indi
vidualus. Tačiau yra tiesa, kad 
mano darbai yra skirtingi, ne
gu mano tėvo. Mano darbai yra 
modernūs. Aš dirbu šių dienų 
ir šio lako dvasioje. Moderniz
mas šiandien yra įvairiai su
prantamas ir jvairiai vertini
mas. Tikiu, kad plačioji lietu
viškoji visuomenė mano dar
bus vertins įvairiai. 

Su laiko dvasia 

— Aš laikausi principo, kad 
kiekvienas kūrėjas turi eiti su 
laiko dvasia. Mes iš praeities 
mcko.nės, o dabartyje x kuria
me. Mūsų darbus vertins atei
tis — žinoma, jeigu mes būsi
me jos verti. 

Vienas mano parodos lanky-

» 

reikia ne mažiau raumenų, kaip t o J a s ' kruopščiai apžiūrėjęs 
dirbant fizini darbą. 

Kurti aš jaučiu pareigą ir 
troškimą. Tik kurdamas patei
sinu sa"vo buvimą. Dažnai fab
rike pagalvoju — kuriam tiks
lui aš čia ištisas dienas dirbu? 
Atsakymą randu — savo kū
rybai. Fabrike dirbu, kad tu
rėčiau materialini pagrindą sa
vo kūrybai plėtoti. 

darbus, trumpai pareiškė 
moderniški, bet jie visi lietu
viški. Teisingai pastebėta. Aš 
kuriu laiko dvasioje ir tos dva
sios aplinkumoje, bet kurda
mas aš negaliu niekas kitas 
būti, kaip lietuvis. Mano Rū
pintojėlis nėra itališkas Maje
stotas, ar vokiškas Galiūnas, 
bet paprastas kenčiantis lietu-

Dail. Zikaro Rūpintojėlis 

viskas Rūpintojėlis, kuris savo 
paprastumu slepia savo didybę 
ir lietuvišką dvasią. Jis yra 
kenčiantis lietuviškas, papras
tas Rūpintojėlis. 

Čia aš, atsakydamas į pir
mąjį klausimą, turiu pažymėti, 
kad mano darbai yra lietuviški 
ir lietuviškoje dvasioje yra ma 
no kūrybos dirva. Toje dva
sioje, kuri šiandien tėvynėj per 
sekiojama ir uždaryta Į kalėji
mą, o tremtyje pamažu, su jau 
nąja karta, tirpsta. Tėvynėje 
menininkas neturi to papras
čiausio ir kartu brangiausio 
turto — laisvės. Jis yra užda
rytas J kalėjimą, kalbant dva

sine laisvės prar.me. čia, trem
tyje, mes turime kovoti su kas 
dienybe, tačiau turime kūry
bos ir pasirinkimo laisvę. Tik
tai gaila, kad šitą laisvės do~-
vaną mes ne visi tinkamai 
įvertiname ir ją tinkamai pa-
naudojame. Daugelis iš mūsų 
3itą dovaną išeikvoja niekais. 
Vienas k tas, tačiau užsispyręs 
dirba ir š| tą atsiekia. Tiesa, 
tremtyje nustojome daug kū-

| rybos galimybių, tačiau užsi
spyrus galima kaip kurias ga
limybes susikurti, šiandien mes 
esame išblaškyti. Netur me me
no kritikų. Negalime sueiti tar 
pusavyje | artimą kontaktą. 
Tačiau, dirbant daug šitų 

trūkumų ' nugalima pasiryžimu 
ir užsispyrimu. 

Tremtyje mes esame tiktai 
;tam, kad dirbtume ir kurtume. 
Tuo bent iš dalies mes pa
teisiname savo tėvynės paliki
mo kaltę. Toliau, ir pati pri-

j auganti lietuviškoji jaunuome-
Į nė reikalinga kultūrinės lietu
viškos meno paskatos. Tačau 
aš nežinau, ar pvz. Australijoje 
išaugusi jaunoji lietuviškoji 
karta supras tą tėvynės ilgesį 
ir ar jiems bus toks gyvas vi
dinis dėmesys gmtajai žemei, 
kaip kad mes turime — suabe
jojo dailininkas, kurio trejų me 
tų sūnelis linksmai žaidė šalia 
savo tėvo ateljės. 

Parama 

Nutraukęs dailininko tylą, 
vėl užklausiau, ar jis gavęs 
moralinę ar medžiaginę para
mą iš šaltos? 

Kraujo transiuzijos 
Dr. Carl V. Moore medeciniš-

kame žurnale rašo, kad JAV-se 
per metus padaroma apie 3 mi-
lionus kraujo transfuzijų. Ka
dangi pasitaiko klaidų nusta
tant kraujo rūšį ar ją atžymint 
buteliukuose, tai nuo tų klaidų 
dėl transfuzijų miršta kasmet 
apie 1,000 amerikiečių.-Bet daug 
didesnio skaičiaus žmonių gyvy
bė išgelbėjama tik dėka trans-, 
fuzijų. Gydytojas daro išvadą, 
kad transfuzijas reikia praves
ti atsargiai ir be reikalo jų ne
daryti. 

Putinas pasaulines poezijos antologijoj 
BERNAKDAS BRAZIMHONIS 

— Medžiaginės paramos ne
gavau niekur nei cento. Tačiau 
jos nė nejieškojau. Kiekvienas 
tremtyje turime pakankamai 
savų rūpesčių ir visi gyvename 
tokiomis pačiomis bėdomis.' Mo 
ralinę paramą daugiausia jau
čiau iš buv. Dailės Instituto 
(Freiburg i. Br.) kolegų. Mes 

švažiuodami į įvairius kraštus 
pasižadėjome dirbti tiek, kiek 
pajėgsime. Toliau vieni kitus 
pasiraginame laiškais ir pata
rimais, čia, Melbourne, padrą
sinantį žodį ne kartą gavau iš 
architekto 2emkalnlc. Melbour
ne gyvenantis dail. Adolfas Vai 
čaitis man dažnai patardavo 
arba kartu pagvildendavome 
vieną ar kitą problemą. 

— Ką manote daryti ateity
je, kokius turite planus? 

— Mano tikslas dabar yra 
didinti savo darbų skaičių. Da-
bar esu susitvarkęs ir turiu pa 
kankamai reikalingos medžia
gos, tai tikiu, šitas reikalas eis 
lengviau. Būdinga, kad, pavyz
džiui, norėdamas pradėti dirb
ti, negalėjau visoje Australi
joje rasti akmeniui tašyti įran
kių. Iš Europos išsirašyti — 
neleido ekonominiai sumetimai. 
Tačiau, ir čia man nusišypsojo 
laimė. Kartą, bejieškodamas 
tinkamo akmens pas vieną se
nuką australą, prie kapinių, 
aptikau visą maišą reikalingų 
senų įrankių. Pasisiūliau nu
pirkti. Senukas sutiko, ir visus 
įrankius nusipirkau po šilingą 
už kiekvieną. Senas maišas, ži
noma, buvo veltui. Tokiu būdu 
.įsigijau svarbiausius savo dar
bui įrankius. 

Anglų kalba leidžiama poezi
jos antologijų serija "A Little 
Treasury" ką tik pasipildė nau 
iu, dideliu, 900 su viršum pus
lapių tomu "A Little Treasury 
of VVorld Poetry". ftis, septin
tasis, tomas apima poeziją ir 
jos autorius nuo seniausių am
žių iki šių dienų. Jame randa
me Egipto, Babilono, kinų, heb 
rajų, graikų ir romėnų kūry
bos vertimų. Salia didžiųjų tau 
tų poetų, seniai užsikariavusių 
sau vietą pasaulinės poezijos 
panteone, prancūzų, vokiečių, 
ispanų, italų, jūsų, antologijoje 
jau randame ir kūrybos tų 
tautų, kurios iki šioiiai angliš
kai kalbančiam pasaulyje buvo 
nepastebėtos. 

Mums, lietuviams, didelis 
siurprizas, malonumas ir garbė 
šalia pasaulio poezijos nemirtin 
gųjų rasti ir vieną lietuvį — 
Vincą Mykolaitį Putiną. Puti
nas atstovaujamas eilėraščiu 
"Užgeso žiburiai", išverstu Lon 
dono Universiteto rusų ir slavų 
literatūros profesoriaus VV. K. 

Matthews. Vertimas ne tik tik 
sliai perduoda eilėraščio turinį, 
bet ir gerai parodo jo grakščią 
formą. Putino puikuį foto nuo
trauka įdėta greta Adomo Mic
kevičiaus, Lermontovo ir Puš
kino. Tos draugystės jia tikrai 
vertas, bet ne kaip slavas, o sa 
vo talentu ir savo kūryba. Tai, 
matyt, įvertino ir antologijos 
redaktorius Hubert Creekmore, 
tarp 64 parinktųjų autorių, pa
rodydamas ir lietuvių * poeto 
veidą. 

Simboliškai skamba Putino 
eilėraščio žodžiai "Užgeso ži
buriai" pasaulinės poezijos an
tologijoj. Kad žinotų pasaulis, 
kaip ten, komunistų vergijoj, 
užgesus laisvės žiburiams, poe
tai miršta, paimti už gerklės, 
kaip prievartaujama kūryba, 
verčiant ir tą patį Putiną di
džiausiame žmonijos kalėjime 
giedoti "himnus" žiauriausiam 
tironui, niekšingiausiai ideolo
gijai ir daugiausia kraujo pra-
liejusiai santvarkai. 

Kaip mtinėjau, praturtinęs 
savo darbų skaičių numatau 
vėl suruošti parodą. Tačiau — 
šį kartą jau ne vien tik lietu
viškai visuomenei, bet ir aus
trališkai. Tam tikslui bandysiu 
gauti savo parodai kurią nors 
Melbourno miesto meno galeri
ją. Toliau gal pavyks visiem* 
Australijoje gyvenantiems lie
tuviams menininkams suruošti 
bendrą parodą. Tiktai gaila, 
kad lietuviai menininkai yra 
dideli individualistai ir kiekvie
nas vis mano Kitaip. Tačiau tas 
planas gal irgi pavyks. 

— Ką galite aplamai pasa
kyti apie lietuvių kultūrininką 
veiklą Australijoje? 

— Negalėčiau tuo tarpu nie
ko pasakyti, nes jau keliolika 
mėnesių visą savo laisvalaikį 
sunaudojau tiktai savo kūry
bai ir užtai teisėtai susilaukiau 
priekaištų, kad atitrūkau nuo 
visuomenės, lačiau, ką galima 
padaryti, kad aplinkybių ver
čiamas turėjau taip pasielgti,— 
susirūpinęs pabaigė darbštusis 
dailininkas. , 

Mes turime palinkėti miela
jam dailininkui suruošti dar ne 
vieną parodą Australijoje ir 
Bėkmingai darbuojantis sulauk
ti to laiko, kada, tolimoje Aus
tralijoje gim£ kūriniai, puoš 
ne Melbourno, bet senojo Vil
niaus meno galeriją. 

Spygliai ir dygliai 
Redaguoja L. ŽITKEVIČIUS 
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI Tad remiantis žmonių negin-
čytinais kalbos faktais, turime 

SPAUDOS BANDITAI 
Daug kas labai piktinosi ir 

vis tebesipiktina tokiais spau
dos-individais, kurie, užuot pa
sisakę savo pavardę, slepiasi už 
kokio slapyvardžio ir iš pasalų 
plunksna bakstelia savo prieši
ninką. Rimtieji kolegos tų sla
pukų nepakenčia, šmeižikais ir 
kitokiais vadina, o vienas pro
fesorius juos pavadino visai a-
merikoniškai: spaudos bandi
tais. 

Mano įsitikinimu, taip baisiai 
vadinti tuos žmonelius nėra tei
singa. Kodėl tik jųjų akyje ma
tyti rakštį, o savojoj — nieko? 
Juk ar mes visi nesislapstėme 
ir visaip nesidangstėme ? Se
nesnieji mūsų žmonės slėpės 
nuo caro ir slaptai smuko per 
sieną Amerikon. Paskutiniais 
laikais visi buvo priversti slėp
tis nuo bolševikų, kad neįkištų 
kalėjiman ar neišvežtų Sibiran. 
Reikėjo slėptis ir nuo nacių, 
kad nepagautų Reicho darbams 
ar kariuomenėn. Paskui visaip 
reikėjo dangstytis nuo Unrros, 
kad nepalaikytų naciu, ir nuo 
Amerikos konsulo, kad nevadin
tų komunistu. Net ir čia, Ame
rikoje, argi nereikia nevienam 
iš mūsų slėptis nuo senų pažįs
tamų, atėjus į lietuviškas pa
maldas su nauja žmona, kad tie 
seni draugai susitikę stačiai ne
paklaustų, ar Lietuvoj bei Vo
kietijoj likusios žmonos jau be
ne mirusios? 

Tad kas gi čia tokio baisaus, 
jei koks plunksna - graužis ne
nori išstatyti savo lengvai pa
žeidžiamų akių prieš kokį galin
gą vykdomųjų veiksnių ar vi
suomenės veikėją. Paprastas 
savisaugos instinktas, ir tiek. 

O dėl banditų — tai ką gi? 
Kada jų nebuyo ir kur jų nėra? 
Senesniais laikais banditai už
puldinėjo pirklius ant kelių. Da
bartiniais laikais jų pilni mies
tai, netrūksta nė mūsų Chicago-
je. O tokioj Rusijoj banditai 
liuksiškuose Kremliaus rūmuose 
valgo ikrą ir tik šaiposi, jei kas 
bando juos pagąsdinti. Vienas 
jų atvažiuoja net New Yorkan, 
užsilipa į UNO tribūną, ir kad 
kas nors nendrinį kriukį jam pa
rodytų... Mūsiškiai spaudos ban
ditai — tik peliūkščiai, palygi
nus su tuo kremliškiu tigru. 

Žodžiu sakant, vyručiai, kiek-
vienas nori gyventi, kiekvienas 
verčiasi, kaip išmanydamas, net 
ir tas mūsų spaudos banditėlis. 
Jeigu jis Tamstos garbei, ger
biamas visuomenės ar politikos 
Veikėjau, prisitaikęs užvežė, — 
ką gi, reikia pasisaugoti, nerei
kia vaikščioti tamsiais keliais. 
Jeigu tokį banditpalaikį kada 
Tamsta nučiupsi, tai, žinoma, 
jis turės savo atsiimti, nėr kal
bos ! Jei dar išneš po to savo gy
vą kvapą, tai greičiausia į spau
dos pusę nė pažiūrėti nedrįs. 

v Nebanditas 

"Literatūros Lankai" Juliaus 
Kaupo lūpomis klausia: Kodėl-
gi mažo talento rašytojai hero
jiškai žengia per fabrikinę pil
kumą, nepalūždami, kaip talen
tingieji, kovoje už kasdieninę 
duoną ? 

Spygliai ir Dygliai atsako: 

lietuviškai sakyti: Smetonos 
valdymo metai buvo smetoningi. 

Kalbininkas 
< ' — 

MERGAITE IR AVINAS 
Mergužėle šviesiaplauke, ne-

TodAl ' tad b ū t ų ' k a n i prbašyH t X S S ^ ! L S S S i S 
"Literatūros Lankų" puslapius. 

Ten pat Julius Kaupas rašo: 
Nenoromis seka išvada, kad vi
dutiniškoji ir tikra kūryba ne
gali tarpti toje pačioje kultūri
nėje temperatūroje. Ne dėl to, 
kad nebūtų sukurta vertingų kū
rinių. Jų pasirodė visa eilė, ta
čiau jie liko kažkaip nepaste
bėti ir, neįvertinti, paskendę vi
dutiniškumo jūroje. 

Todėl dabar klausia Spygliai 
ir Dygliai: Kuris kūrinys buvo 
užmirštas ir prigėrė vidutiniš
kumo jūroje ir kuriam kūriniui 
prigėrėliui reikėjo atiduoti tą 
premiją, kurią gavo neužmirštas 
"Daktaras Kripštukas praga
re"? 

Torontėnas 

KALBOS KERTELE 
Kaip vadinti Smetonos valdy

mo metus? Šituo klausimu mū
sų raštuose ir Šnektose yra di
delis nevienodumas ir nesutari 
mas. Vieni rašo ar sako: Sme
tonos diktatūriniai valdymo 
metai. Kiti: Smetonos priespau
dos metai, Smetonos įotalitaris* 
tinio valdymo metai ir t. t. O 
bolševikai Smetonos valdymo 
metus vadino, savaime aišku, 
kruvinais ar kraugeringais me
tais. L 

Kaip bus tikrai lietuviškai? 
Žiūrėkim, kaip žmonės, lietuviai, 
šneka. Jie gi taip šneka ir sako: 
tada ir tada buvo lietingi metai, 
vargingi ar laimingi metai. 

man kaukia devyngalviai slibi
nai! 

I r tąsausi treti metai su tuo 
sopuliu giliu. Paskendau akyse 
tavo ir išplaukt nebegaliu. 

Suvyniojo mano dūšią garba
nėlės, kaip linai, ir panorau pa
sivogti tavo juoką amžinai. 

Du kartus jau nužydėjo tau 
daržely žolynai, — bet ar my
li, ar nemyli, tu ir šiandien ne
žinai. 

Tik tekėti užu kito sau širdy 
paketinai, tardama, kad eiles ra
šo paskutiniai avinai. , 

P. Natas 

' i i 

• Kas laimės rinkimus? 
Spygliai ir Dygliai išpranašavo 
teisingai. Liepos mėnesio pa
baigoj, demokratų konvencijos 
metu, jie rašė: "šiandien Chica-
goj vyksta konventas — respu
blikonas bus prezidentas." 

• "Vilnis" rašo: "Jungtinių 
Tautų organizacijos posėdyje 
Čekoslovakijos delegacija iškėlė 
griežtą protestą prieš Amerikos 
kišimąsi į vidujinius tos šalies 
reikalus. Bet mūsų delegacija 
bando tą praleisti juoko formo
je." Spyglių nuomone, tai pati 
tinkamiausia forma atremti kad 
ir griežčiausioms sovietinių pro
testų formoms. 

• "Laisvė" (bimbininkų or
ganas) kalba apie raudonėdžius, 
ragangaudžius, raudonbaubiz-
mą... Gražūs tai žodžiai. Svar
biausia, kad jie visur tinka: ii 
sekant pasaką, ir skelbiant po
litinę naujieną... Mes pabandė' 
me jieškoti šaltinio, iš kurio 
"Laisvė" semia tokius žodžius. 

Ir ką gi radome? Ogi kitus žo
džius panašuolius: raudonodžius, 
ragangaidžius, raudonbimbizmą. 
Ką gi ėstų raudonėdžiai, jei ne
būtų raudonodžių! Nereikėtų 
ragangaudžių, jei nebūtų stali-
niškai giedančių ragangaidžių. I 
Su kuo kovotų raudonbaubiz-
mas, jei nebūtų raudonbimbiz-
mo! 

• Laikraščiai skelbia: neg
rė dainininkė Pearl Bailey ište« 
kėjo už balto muzikanto Louis 
Bellson. Gaila vyro. Ne dėl to, 
kad jis gavo juodą pačią, tik 
dėl to, kad jis jos* penktasis. 
Kas gali lažytis, kad nereikės 
jai šeštojo, septintojo ir t. t.? 
Blogiau, negu toj dainoj: "Man 
vieno bernelio mažai, mažai. 
Penki, šeši — tai būt gerai." 

• Dypukai greit natūrali-
zuojasi bei asimiliuojasi. Štai 
naujausias pavyzdys. New Tor
to Miss Subway šiuo metu iš
rinkta estė Luule Kutą, vos tre
jus metus tegyvenanti Ameri-
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SPYGLIADYGLINE 
KRONIKA 

• Visi Lietuvos rašytojai 
šiuo metu kovoja už taiką. "Ta
rybų Lietuvos poetai savo eilė
raščiuose apdainuoja kovotojų 
už taiką žygdarbius visam pa
saulyje ir šviesų žmonių gyve
nimą Tarybų šalyje" — sako jų 
atstovas Vytautas Sirijos Gira. 
Sekdami tarybinių poetų pavyz
džiu, ir vcies atiduodame taikai 
savo duoklę: spausdiname B. 
Pavabalio eilėraštį "Taika ir 
meška". Rašytojai, sukruskim: 
savo kūryboje daugiau skirkim 
vietos pavaizduoti "taikiam ta
rybinių žmonių; statybos dar
bui"! Tarybiniai rašytojai tos 
statybos pavaizduoti turbūt ne
moka ar neįstengia, kad dažnai 
gauna velnių nuo savo viešpa 
čių. 

BALYS PAVABALYS 

TAIKA IR MEŠKA 
Rašyk, brolau, peticiją — 
Šnekėk taikos vardu! 
Pakišk parašęs tyčia ją 
Po Stalino padui 

Tikėk taika sovietine. 
« Jieškok jos, kur nėra. 

Girk valdžią, tik ne vietinę. 
Da zdravstvujet! Ura! 

i 

Pamirštum gai ir taktiką 
Ir kauktume i vilku. 
Tiktai neleidžia praktika. 
Žinai, kad ne laiku. 

Tad būk šiandieną aktorium 
Ir bliauk taikia avim! 
Paskui važiuosi traktorium 
Arba jisai tavim. 

ko j . Ką neš jai tolimesni metai? 
Karjerą, pinigus, vedybas, iš
siskyrimus, nusivylimus... Tokia 
šios asimiliacijos logika. Duok, 
Dieve, mums būti klaidingais 
pranašais! 

• Aleksis Rannit "Dirvoj* 
rašo apie A. Škėmos "Giesmę": 
"Toji "Giesmė" yra be jokių a-
bejonių šedevras ir prašoka lie
tuvių literatūros ribas." Mes 
nežinome — gal ir Šedevras. 
Viena tik aišku: A. Rannitas 
prašoko lietuvių kritikos ribas. 

• Vlado Būtėno eilėraščiai 
"Nuėję plotai" išleisti rankraš
čio teisėmis. Ar barti autorių už 
vidutiniškumą, ar už kuklumą? 
Greičiau už kuklumą. Knygutė 
tuo įdomi, kad nė vieno eilėraš
čio nėra peiktino, kai tuo tarpu 
jų neišvengia viršum vidutiniš
kumo ribos ctovį poetai. (Vidu* 
tiniškumo terminas — išrastas 
ne mūsų, o tų, kurie stengiasi 
"atstatyti normalią vertybių 
gradaciją".). 

Teisme 
Moteris gynėja: "Ponai pri

siekusieji, aš tiek esu įsitikinu
si kaltinamojo nekaltumu, kad 
tuojau po jo išteisinimo aš pa
siimu jį sau už vyrą. 

Kaltinamasis: "Prisipažįstu 
kaltu..." 

Beveik mate 
Prokuroras: "Ar Tamsta tik-

rai matei, kaip tasai žmogus 
buvo nušautas?" 

Liudininkas: "Taip, beveik 
mačiau, tik lekiančios kulkos 
tiksliai negalėjau pastebėti. 

Milionierių vaikai 
— Mano tėvas turi tiek pini

gų, kad nežino, ką su jais da
ryti. 

— O mano tėvas tiek turi, 
kad nei mama nežino, ką su 
jais daryti. 
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