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Vincas Krėve "Draugo" skaitytojams 
v •' 

VYTAUTAS SEIRIJIS, Philadelphia, Pa. 
"Draugo" bendradarbis, ne-, — Ar jaučiatės tinkamai Ne

drįsdamas patsai kalbėti apie( tunių tautos įvertintas? 
prof. Vinco Krėvės, didžiojo lie
tuvių tautos rašytojo, darbus ir 
gyvenimą, laukiančius plačių ir 
issamiy studijų, jo 70-jo gimta
dienio išvakarėse kreipėsi į pro
fesorių su keletu klausimų, j ku
rios jis sutiko atsakyti. 

— Niekad nieko apie tai ne
galvojau ir nuomonėms — giria 
ar peikia — nepridaviau jokios 
reikšmės. Niekad nerašiau dėl 
garbės. Man nerūpėjo nei premi
jos, nei pagyrimai. Rašyti pra
dėjau todėl, kad norėjau iškelti 

Pranas Kozulis 

Budelio pasilinksminimas 

— Kaip jaučiatės, p. Profeso-| Lietuvos vardą. Man esant stu-
riau, ir kokia yra sveikata? į dentu, rusai didžiuodavosi savo 

praeitimi. Kartais būdavo sun-Man yra ruošiama Lietuvių 
Bendruomenės pagerbimo aka
demija, bet į ją eisiu, kaip j 

APLINKUI vien geltoni kūnai tįso, 
lyg lapai vėtros numušti. 
Žinau: aušros nebesulauksiu 
ir veido jos nebematysiu, 
nes jau prarijo visą džiaugsmą 
ilgiausia Sėmėje naktis. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
Meno paroda Clevelande. New i Prof. Vaclovas Biržiška jau žurnalistikos Institutu susi-

Yorko, Clevelando ir Chicagos' kaip reikiant įsikinkė į Lietuvis domėjimas yra didesnis negu 
dailininkų grupė jau susitarė | kosios Enciklopedijos darbą, nu buvo tikėtasi. Studentai uoliai 

Kažkas kantriai manęs ui durų laukia, 
darbštus, įgudęs ir numetęs juodą kaukę, 
įvirsta pro duris. 

ku, kad aš negaliu jiems pakišti 
savo tautos didelių darbų. Pa
norau iškelti Lietuvos praeiti ir 

savo pakasynas. 70 metų - ge- ė m į a U 3 i r a . .# „ , a i k n e , 
ras laiko galas Ir š.s skaifms fUkM neiinoj0 k a d k u r i u P a . 
jsak.a, kalba, kad gyvent, ike , i a u iiojp a d ž i o j e n e t 
nedaug. Ta.p pat primena kad n e ž i n o j a U | k a i , i e m a n e ž m o . 
pavasar, teks ats.sve.kmt. su n ė g a t s i l i i a G a u d a v a l l t i k 
darbu un.vers.tete T.esa sve.- k a t a ] i k l e i d ž i a m ą . . ^ ^ ^ 
kata skųsfs negabu. Jauč.uosi d i n a n { i a m a n o . .S a rū n ą" , 
v.sa. gera. .r tv.rta., tač.au gal ^ ^ n e p a 8 i t a i k y d a v o j o k i u 
galėčiau š.ek t.ek nus.skųst. m & n o d a r b v e r t i n i T i k j . 
ak.m.3. Jos retkarcm.s susiu- L i e t s u s i t i k a u T i r 
buoja. Esu patenkmtas .r dabar- £ ^ fc k a d . , § a r ū n a 9 , . 
tinem.s gyven.mo sąlygomis, ^ s d i d e l ė s y e r t ė g d a r b a 3 E g u 
mėgstu darbą. Bet pneS akis , a i k o m a s 
stovi nauji rūpesčiai. Reikės . . , I . . r. v 

-. J . ~ pats niekad tokiu nesijaučiau ir 
j ieškotis naujo pragyvenimo - . . . , . J 

į .. . , . &J, galvojau, kad mano lygio auto-
šaltinio. šiuo metu bandau . J . , . , . . . . . 

nų yra labai daug, kurie su laiku 

Tikri ir aiškūs dunksi žingsniai, 
ir šviečia žiburiai žvairi. 
. . . tai budelis atėjo pasilinksmint. 

u 
^ 

miniatiūra 

klausinėtis, ar nėra mokyklų, :š žmonių atminties išnyksta ir kuriose amžiaus riba profesūrai t j k m o k s l i n i n k a i 
butų neapnbota. k. šiol dar p a n a g r i n ė j a . 
nieko gera nepavyko susižinoti r © J 
Esu tokio būdo, kad nemėgstu — Kaip, p&ne Profesoriau, su* 

siradote tokį puikų "Padavimų" 
stilių f 

— Iš kur tasai stilius — neži
nau. Rašydamas apie ji negalvo
jau. Bet greičiausiai jis bus ki
lęs iš mano senelės, iš kurios y-
ra šie padavimai užrašyti. Jinai 
panašiu stilium pasakodavo. 
"Bobulės vargų" senelė kaip tik 
ir yra mano senelė, iš kurios 
užrašiau ne vieną minėtų pada-

NESAKAU, kad gyvenimas tuščias, 
nors ivJaimė praeitų akla: 
spindulys atsidaužęs sulūžta 
nepajudintam vyno stikle. 

Jaučiu — bus jau laikas man grįžti 
į priblėsusį sapną atgal. 
Nėra ten valdžios — tik plati 
vos įžiūrima uždanga plyšta 
prieš drugių ir balandžių bangas. 

Šviečia akys, lyg rudenio naktys, 
miega gulbės giliam vandeny — 
paskutinis jau vabalas baigia prasmegti 
skradžiai žemę pro krūmo šaknis. 

Į viską ranka jau numojau 
ir pripiltas taures sudaužiau — 
užmik ir sapnuok, laimingoji: 
Šiandien sapnas už viską gražiau. 

^ 

dėl meno parodos atidarymo 
Clevelando mieste, šioje paro
doje matysime eilę seniausių ir 
jauniausių lietuvių tremties dai 
lininkų. Meno parodai ruošti 
komisiją sudaro profesorių* Ig
nas Malinauskas, dail. K. Žilins 
kaa ir skulptorius Raulinaitis 
ir pagalbiniam darbui pakvies
ti "Dirvos" redaktorius Ga džiū 
nas, Lietuvių Bendruomenės at 
stovas, žurnalistas V. Braziulis. 
Radijo valandėlės vedėjas Stem 
pužis daro viską, kad numaty
toji paroda praeitų su geru pa
sisekimu ir gerai reprezentuotų 
mūsų menininkų darbus savųjų 

(ir kitataučių akyse. 

Parodai ruošti Komisija, pa
gerbdama mūsų dailininkus pir 
mūnus — profetsorių Adomą 
mūnus — profesorių Adcmią 
Galdiką, nutarė nusiųsti jiems 
asmeniškus kvietimus dalyvau
ti Clevelando meno parodoje. 

Clevelando Lietuvių Klubo 
patalpose — teatro salėje — 
numatyta išstatyti apie 120 kū
rinių. 

sistatęs sau maždaug 100 darbo lanko paskaitas, kuriose pasi-
valandų savaitėje. Ryšium su rodo vis nauji lektoriai. Numa-
enciklopedija skuba atbaigti ir tomą, kad paskaitos baigsis 
kitus savo veikalus: visų pirma prieš Kalėdas. Gaunama nema
nau ją redakciją senosios lietu-1 žai laiškų, kuriuose prašoma 
viškosios bibliografijos, kuriai 
prisirinko daugybė naujos me 
džiagos. Jau ir su Aleksandry 

paskaitas spausdinti ir pradėti 
žurnalistikos kursą susirašinė
jimo būdu. Tas klausimas svar-

nu prieita ligi 1000 puslapių ir stomas, bet susiduriama su 
artėjama prie galo. Tai nieku nemažais sunkumais, 
nepavaduojami belkuriam litua
nistiniam darbui veikalai, kelių D a i I- K- ŽUinskas, vienas iš 
dešimčių metų kruopštaus pro- gabesniųjų Lietuvos Meno Mo~ 
fesoriaus darbo vaisius. k v k l o s auklėtinių, kuklioje sa

vo ateljė Clevelande, be įvairių 
j **r# Kozu- savo Vokietijoje sukurtų pei

lis — naujas s a ž U t t u r i i r v i e n ą k i t ą i š Lįe-
LRD narys, tuvos atsivežtą gamtos vaizdą, 
Paskutiniąja- k u r n l 0 S mano išstatyti Cleve-
me rašytojų \anfo parodoje. Piešia ir naujus 
s u važiavime d a l y k u s . 
Chicagoj Lie , 
tuvių Rašy- Aleks. Arminas (Venaciįus 
tojų Draugi-! AliSas) daugiau atsiduoda kū-
jon priimti 4 r v b a i ' tvarko savo naujai pa-
nauji nar ia i . , r u o S t^ l e i d i n* "Cascata Crista-

'lina". Rašo iš Brazilijos, kad 
tas kraštas pergyvena di
delius ekonominius sunkumus, 
didelis dolerių badas ir jaučia
mas ūkinės krizės pavojus. 

P. Kozulis " D r a u g u i " 
malonu skai 

tytojus "supažindinti" su nau
jaisiais LRD nariais. Sako
me "supažindinti", nes iš 
tikrųjų du jų jau ir Lietuvoje Dail. K. Žoromskis savo pa

iki Iškaitantiems buvo žinomi, o ki~ skaitoje Žurnalistikos Insitute 
šti ti du, jaunesni, iškilo jau tremr katino uedvti menišką intuici-
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VINCAS KRĖVĖ 
prašyti kitų pagalbos. Pirmiau
sia stengiuosi savo reikalus 
pats sutvarkyti. Jei nepavyksta, 
tik tada jieškau kitų paramos. 
Esu dėkingas prof. A. Senn'ui, 
kuris man parūpino kvietimą į 
Pennsylvanijos Universitetą ir 
kuris taip pat šiuo metu mano 
padėtimi pakankamai rūpinasi. 

— Kurį savo gyvenimo laiko
tarpį, darbą ir veikalą prisime
nate mieliausiai ir geriausiu 
laikote ? 

— Kalbant apte gyvenimo lai
kotarpį, mieliausiu tektų laiky
ti jaunystę. Tačiau man yra 
brangiausias tas laikas, kada 
dirbau su lietuviškuoju jauni
mu. Mokykla man visada buvo 
prie širdies, tačiau nei Rusijoje, 
nei dabar Čia, Amerikoje, ne
jaučiu tokio pasitenkinimo, ku
rį jaučiau tarp lietuvių studen
tų. Tada žinojau, kad dirbu lie
tuviams ir Lietuvai ir dirbau 
todėl, kad mėgau tą darbą, o 
šiandien dirbu tik dėl duonos. 

Be kūrybos niekad gyventi 
negalėjau, negaliu ir dabar. Ra
šau atliekamu laiku , nuo uni
versiteto. Tačiau nežinau, kuris 
mano veikalas šiuo metu man 
pačiam atrodo geriausias. Ra
šant visuomet atsiduodavau vi
sa siela ir stipriai pergyvenda
vau. Bedirbdamas prie "Skir
gailos" buvau toks piktas, kad 
net žmona susirūpino, kas su 
manim pasidarė. Kol rašai, es
ti gera ir miela, bet kai veikalą 
baigi, atrodo, kad atsisveikini 
amžinai su žmonėmis, su kuriais 
labai artimai gyvenai, ir, regis, 
jau niekad jų daugiau nematy
si. Tačiau kai prasideda spaus
dinimas, kai reikia taisyti ko
rektūras, viskas tiek įkyri, kad 
tuo metu į veikalą nenori nei 
pažiūrėti. 

leidau, vokiečių cenzūra tiek ap
karpė, kad daugiau nedaviau. 
Išbėgdamas visų apysakų vieną 
egzampliorių palikau pažįsta
miems saugoti, o kitą pasiė
miau. Bet šis Austrijoje žuvo, 

m , 7 J xt ' kai man pavogė mano vieną dė
vimų. Taip pat galvoju, kad čia - drabužiais ir minėtais 
daug įtakos turėjo liaudies] , vX. m .... . aM 

r* i AM : I rankraščiais. Tunu vilties, kad 
dainos. Esu jomis domėjęsis iri _. . ... ., .x 
išleidęs ju rinkini. Tada tik s j l j ^uvo je hkęs egzempliorius .S-
savo mamos užrašiau apie 200 
dainų. Mano kūrybos pagrindi
niu tikslu buvo perdavimas gry
no, nesugadinto lietuviško liau
dies kūrybingumo. Stengiausi 
tai atlikti su didžiausiu tikslu
mu, taikydamas ir stilių. 

— Kada susilauksime "Dan
gaus ir žemės sūnų" antrosios 
dalies? 

— Šį veikalą pradėjau dar 
jaunas būdamas ir galiu sakyti, 
kad esu visai prie pat galo. Tu
rėtų būti iš viso trys dalys. An
troji dalis jau visai baigta, ta
čiau dar tik pusė jos perrašyta. 
Bet spausdinti šio veikalo nesi
rengiu. Gal tik Lietuvoje, ar ka
da po mano mirties. Bijau, kad 
jo nesupras, ir šis klaidingas 

i 

— Kaip profesorių paveikė 
tremtis f 

— Pasitraukimas iš Lietuvos 

jau. Net negalėčiau pasakyti, ar 
mėgščiau dažniau iš namų išeiti. 

Meno paroda bus atidaryta 
lapkričio 29 d., ji truks 
gruodžio 7 d. Parodai ruošti ti du, jaunesni, ISKUO jau iremr katino ugdyti menišką 
Komisija numato į atidarymą | tyje, gražiai užsirekomenduo- j ą > iJcuri p a u ė s įkomponuoti pa
kviesti ne tik žymesniuosius j darni savo išleistomis knygo-1 ^ 1 ^ 1 ^ įr antraštes spaudos 
mūsų visuomenės veikėjus, bet ^ i s 
ir kaikuriuos draugiškai nusis 
tačiusius kitataučius. 

J. Blekaitis, kalbėdamas žur-
Kol kas niekas i svečius ne- n ^ t į ^ Instituto apie teatrą, 
kviesdavo, tai>-liet nešinau, ar p a 2 y m ė j o > k a d t e a t r a s y ^ 2 i ū . 
neatpratau nuo^žmonių, o paga- J a k t s bendravi-
liau senesni žmonės dainiau, ^ „ j . . . . i7.-....._.7_ 
mėgsta namuose pasėdėti. 

— Kaip, Profesoriau, žiūrite 
į šiandieninį mūsų politinį gy
venimą? 

—Skaitau ne tik visus nau
jus leidinius, bet ir laikraščius, 
tačiau mūsų vidinių politinių 
kovų perdaug nepervertinU. Da*? 

— baisus įvykis. Tik pabėgus bartinis susiskaldymas yra blo-
atrodė, kad dar teks grįžti, bet; gos organizacijos pasėka. Pa-
dabar jau tos vilties neturiu, 
nors tikiu, kad daug kas grįš, 
-tik jau ne aš. 

(Minėjimo metu, profesorius, 
dėkodamas už sveikinimus, pa
reiškė: Pirma galvojan, kad 
jau niekad man neteks grįžti 
Lietuvon. Tačiau visi sveikinu
sieji man linkėjo grįžimo ir kal
bėjo su tokiu giliu įsitikinimu, 
kad aš vėl atgavau viltį ir esu 
tikras, kad dar pamatysiu gim
tą žemę). 

Čia jaučiuosi esąs svetimas. supratimas gali Įžeisti kataU-'N e U k t a r p a m e r i k i e č i U ) m i r 
kus. O ko nors įžeisti niekad t ]ietllviUt I S a u g 0 n a u j a k a r . 
nenorėjau. Lygiai kaip nema- t a Q A m e r i k a j a u m j s ^ ^ 
niau nieko įžeisti su pirmąja i t a į Vfc ik ia A t s į r a d o n a u j į 
dalimi. Lai guh rankraštyje. Tai i d e a l a i ? . a l v o s m L M e s > 
bus mano vieninteliE; palikimas | s e n e s n i e j i n e t a i i t a i y i s . 
dukrai, nes kitokio turto netu 

mas, bendras kūrimas. Naujau 
šiais laikais — veikalas tėra tik 
medžiaga sukurti speiktaklį, 
tuo teatras atpalaiduojamas 
nuo literatūros hegemonijos. 
Amerikos teatre jaučiamos per-
stiprios sumaterialėjimo įta
kos; čia dažnai publika ateina 
pasijuokti, kai pamato scenoje 

puslapyje. 
S. Lauciaus, rašytojo, gyve

nančio Anglijoje, sveikata vis 
nėra pasitaisiusi ir jis negali 
stoti į pastovų darbą įstaigoje 
ar įmonė£^|a£iau plunksnos 

Pranas Kozulis, gimęs 1917 
m. baladžio 4 d. Rokiškio vis., 
Vyžeičių km., 1937 m. baigė Ro 
kiškio gimnaziją, paskui tar
navo Lietuvos kariuomenėje ir 
8lMdiJaV°, J'1"""181"01- K 8 . T ' ^ P a s i r y š neuimMti. vėliau Vilniaus universitete. 
1942—44 m. mokytojavo savo Ant. škema, gavęs darbą 
gimtojo kaimo pradinėje moky New Yorko "Statler" viešbuty-
kloje, iš kurios išėjo į Vietinę je, nepamiršta ir kūrybos pa-
Rinktinę ir bendru keliu atsidū šaulio. Netrukus išeis jo knyga 
rė Kanadoje, kur Toronto mie
stelyje darbuojasi, laisvu laiku 
rašydamas eiles. 

Poeijos4 pasaulį Pranas Ko
zulis išvydo 1936 m. "Ateities 

riu. Be to, šiuo metu kiekviena 
leidykla, spausdindama veika
lą, mano autoriui daranti malo
nę, o jokių malonių nenoriu. 

1*1 mano darbas yra gilių stu
dijų vaisius. Gal jis ir prasilen-

kam pasiduodame. Vyresnis 
žmogus suakmenėja, ir labai 
sunku jį pakeisti. Dabar susiėję 
žmonės kalba tik apie uždarbį, 
apie tai, kas pirko namą, auto
mobilį, ir kas dar ne. Žmogus 

galiau, jeigu kiltų karas, gyve
nimas gali nueiti visai kitu ke
liu, negu galvojame. Lietuvoje 
likusiuose tautiečiuose įvyks 
psichologinis pasikeitimas, ir 
šalį išlaisvins tik ten palikusi 
jėga. Jeigu tokios jėgos pačia
me krašte nebus, po karo būsi
me tik prekybos ir derybų ob
jektu. Tačiau dabartinė politinė 
veikla užsienyje taip pat turi 
reikšmės. Ji neleidžia pasauliui 
pamiršti, kad tokia Lietuva y-
garbingos asmenybės darbai. 
Tačiau jokia akademija nepa
jėgs atlyginti už tą įnašą, kurį 
prof. V. Krėvė yra davęs lietu
viškajai kultūrai. ' 
mijoje. Si akademija praėjo to
kioje nuotaikoje, kokią tik su
gebėjo sudaryti Philadelphijos 
lietuvių visuomenė. Gausūs 
sveikinimai iš visų laisvojo pa
saulio kraštų ir skaitlingų lie
tuviškųjų organizacijų, pavie
nių asmenų ir profesoriaus bi
čiulių, bent maža dalele parodė, 

pu teatro paskirtis būtų nus-
kaidrėjimas, šventiškas, pakili
mas. Menas nėra menui, bet 

"šventoji Inga", leidžiama Chi-
cagoje. 

J. Vaišnys, SJ, Žurnalistikos 
Institute kalbėjo apie augštą 
moterystės tikslą ir paskirtį, 
primindamas laikraštininko pa 
reigą budėti šeimų moralės pa
laikyme ir ugdyme. 

kvailesnį už save, kai tuo tar-' gpįnduiįuose", taip sakant, Ber 
nardo Brazdžionio globoje. Pe
rėjo per "Naują Romuvą", 
"Aidus" ii* kitus žurnalus o 

menas yra žmogui. Tetras turi ' 1 9 5 0 m b a l a n d ž į0 1 d. Toronte I I>aU. A. Varnas be peisažų 
būti kultūros nešėjas, o ne i š l e i d o p i r m ą i r k o l k a g ^ ^ piešia šiuo metu ir portretus, 
stabdytojas. Daugiau suprati- t i n j e i i e r a š č i ų rįnkinį "Dulkės 1 Dabar pradėjo piešti pabėgusių 
mo ir meilės teatrui, kurs yra e ž e r e „ K o z u l i s p u i k i a i v a l d o 

viena iš žmogiškos kūrybos rū- eilėraščio formą, o poezija gy-
šių, o žmogiškoji kūryba yra v a i r į d o m i s u g r e t a v i e n a g k i . 
dieviškosios kūrybos atspindis. , t o einančiais rimtais ir links-

įmais ar nerūpestingais moty-

vertinamas tik pagal jo pinigi-'kiek augštai yra vertinami šios 
kia kai kur su Evangelija, bet |nę. Net ir buvę vienos padėties ra ir kad ją šiandien žiauriau

siai kankina sovietinis okupan
tas. 

jame jokiu būdu nepaneigiu; asmenys, net draugai, šiuo metu 
Kristaus dieviškosios buities, o j nenori nieko bendra turėti su 
priešingai, ją stengiuosi iškelti. 
Pats esu gilus krikščionis ir vis
ką remiu krikščioniškuoju mok
slu, nors gal nedrįsčiau vadintis 
dogmatiniu kataliku. Kas aty-
džiai šį veikalą skaitys, tasai 
pats įsitikins. Spausdinti duo
siu tik atskiras ištraukas, bet 
ne ištisą veikalą. 

tais, kurie menkiau uždirba, 
skurdžiau pragyvena. Žiūrima 
ne gabumų, ne išsilavinimo, in
teligencijos, bet uždarbio dy
džio. Nors ne visi pasidavė šiai 
ligai, bet, visdėlto, didelė dau
guma. Tiesa, anksčiau, kai gy
venau pačiame Philadelphijos 
mieste, vienas nesijaučiau. Daž-

_ . . . . ... „ „ n a l sueidavau su prof. Puzino, 
Dirbu ir prie apysakaičių. Kai D r V a a i l i a u s k o > M £ k o l a i * i ų , y . 

nuo vokiečiu Lietuvoje slaps-Į Maciūnų, A. Salių Šeimomis, 
čiaus, buvau parengęs ištisą 
rinkinį. Kai vieną knygelę iš-

nors su platesne lietuviškąja vi
suomene didesnio ryšio neturė-

Prof. V. Krėvė šiuos pareiš
kimus "Draugo" skaitytojams 
sutiko duoti labai mielai ir kal
bėjo su dzūkišku nuoširdumu, 
su kuriuo jis prabilo ir Lietuvių 
Bendruomenės spalio mėn. 19 d. 
suruoštoje jo pagerbimo akade
mijoje. 

Savo gyvenime aš pažinau 60 
genijų. Iš jų 55 buvo religingi 
ir likusieji 5 bent gi gerbė re
ligiją. — Gladstone KRYŽIUS su KOPLYTĖLE 

vais. Tiek forma, tiek turiniu 
išsiskiria iš kitų savo kartos 
poetų, su jais nesigiminiuoda-
mas, bet nuo jų ir nepriklau
sydamas, jiems neskolingas. 

Prof. O. Gaiva Žurnalistikos 
Institute kalbėdamas apie pro
pagandos esmę, pabrėžė, kad 
šiam amžiui tipiška propaganda 
yra totališka, kuriai panaudo
jamos visos priemonės. Propa
ganda perteikiama visiems pri
einama kalba, ji remiama au
toritetais, stengiamasi veiks
mus suderinti su propagandos 
žodžiais. Propaganda turi būti 
pritaikyta tautos charakteriui. 

"Broliai Domeikos", L. Do
vydėno premijuotasai veikalas, 
fotografijos būdu perspausdin
tas "Terros" Chicagoje. Šios 
antros laidos išleista 1,000 eg
zempliorių. Knygos viršelis pa-
jtiaudotas iš pirmos laidos. Vei
kalas turi 259 puslapius. 

Romano konkursui "Drau
gas" gavo septynis romanus. 
Komisija jau turėjo vieną po
sėdį ir dabar jos nariai atsidė
ję skaito atsiųstus konkursui 
veikalus. 

žvejų kapitono L. Kublicko 
portretą. 

Skulptorius V. Raulinaitis, 
gyvenąs Clevelande, yra sukū
ręs keletą naujų kompozicijų, 
kurias išstatys parodoje. 

Prof. I. Šlapelis piešia Mar-
ąuette parko ir kitų apylinkių 
gražius rudens vaizdus. 

•• . 

Nauja Merton knyga 
Savo veikalu „The Seven Sto-

rey Mountain" išėjęs į pirmau
jančių amerikiečių rašytojų tar 
pą autorius Thomas Merton, kon 
vertitas ir trapistų vienuolis, iš
leido naują knygą „The Sign of 
Jonas", kurioje jis nupasakoja 
savo gyvenimą viename iš sun
kiausių — trapistų — vienuoly
nų. 

Knygos Europoje 
Austrų žurnalas „Die Warte" 

skelbia, kad 1951 metais Austri
joje išleista 3,409 knygos, Švei
carijoje 3,601, Vokietijoje 17,-
616, Prancūzijoje 11,850 ir D 
Britanijoje 18,066 knygų. 

Afrikos kaleidoskopas 
Afrikos misionieriai, vadina

mieji Baltieji Tėvai, jau išlei
džia ketvirtą filmą apie Afriką, 
pavadintą „Afrikos kaleidosko-

|pas". 

* 
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Vai an del" e su įninku 
St . B a r z d u k a s a p i e a t e i t i n i n k u s , B e n d r u o m e n ę i r r a š y b ą 

Šį sekmadienį Chicagoje kai- — Jūs aktyviai reiškiatės 
bės Jdomus svečias iš Clevelan- ateitininkų judėjime, tad įdomuj 
do — Stasys Barzdukas. Tai su- kada į jį įsijungėte ir ką gero 
valkietis iš Meškučių kaimo, Ma- jame radote? 
rijampolės valsčiaus (gimęs 
1906 m.) . Baigęs V y t Didžiojo| k e t v i r t o j k l a s ė j 1 9 2 0 m. taigi 

„netur įs" nei laiko, nei energi- nimo pastangos veržtis \ Ame^č iau visos ligšiolinės pastangos jos ir j iems t ada pr i tarė ir mūsų Ofiso uietona. ™*™*į,!"188* 

nori šunį mušti , tai ir lazdą ran
da. Bet šitokie ateitininkai nie
ku nesiskiria nuo tų, kurie t a ip 
pat „nenori" niekur priklausyti 
ir šalinasi nuo betkokio viešojo 

I darbo. Jei dar galime šiems dau 
giau atleisti , tai tokie ateitinin-

Ateit ininku tapau būdamas k ų n u s i t e i k i m a i jau padvelkia 

universitetą jis lietuvių kalbą m^jĮ m ^ ^ \ J K ^ ^ ^ Z ^ S 71 
literatūrą dėstė Tauragės moky- J ^ į l a i s v a m i r n e p r i k l a U B 0 - , Paklausome organizacijai, 
tojų seminarijoje, Prienų ir Aly m a m gyvenimui. Tautoj buvo 
taus gimnazijose, vėliau buvo d a u g pasiryžimo ir entuziazmo. 
Alytaus gimnazijos direktorium. g i t a n u o t a i k a gyveno ir moks-

Tremtyje dėstė lietuvių kalbą l e i v i a i Marijampolės gimnazijoj, 
ir l i teratūrą Eichs tae t to lietu- k u r m a n t e k o m o k y t i s . Ateiti-
vių. gimnazijoje, kurios vicedi- į n i n k ų judėjimas tada čia buvo 
rektoriumi buvo dvejus metus, j m a s į n į 3 įr be galo gyvas. Dau-

švietimo Valdybos Vokieti jo-, g u m a a n a r į ų buvo veiklūs, pa tys 
je buvo pakviestas augštesniųjų traukėsi į darbą. Tada į kokią 
mokyklų inspektorium lietuvių; v a l d y b ą patekt i buvo garbė ir 
kalbai ir l i teratūrai . I Ameriką pasididžiavimas, %o ne bausmė, 
atvyko 1949 m. ir dabar dirba k a i p k a d y* a j a u g i a i s laikais, 
vagonų taisytojo darbą New T a d a lankėme susirinkimus, ra-
York Central geležinkelių kom-; š ė m e r e f e r a t u s bei rašinėlius, mo 
panijoje Clevelande. kėmės eilėraščius, leidome laik-

1930 m. vedė ta ip pat mokyto- raštelius, ginčijomės bei kri t ika-
ją Albiną Kazlauskaite, 'uodu vome, vaidinome, sekmadieniais 
augina t r i s vaikus — Arvydą,' eidavome į kaimo jaunimo susi-
A u š r ą i r G y t į . I r inkimus, dainavome ir t.t . Si-jrios visuomeniškumo principas 

B e m o k y t o j o r i« rbo S t B a r z - ! t o k s a t e i t i n i n k ų j u d ė j i m a s m u m s r e i k a l a u j a v i s u o m e n i n ė s v e i k l o s . 
dūkas bendradarbiavo ir lietuvių be galo daug davė: ne t ik gilino; Mes priklausome organizacijai 

jos. Pasiteisinti y ra nesunku, r ikos Universitetus, tobulintis 
nes, kaip sako mūsų patarlė, kas stovyklose ir kt . 

— Jus matome Lietuvių Ben
druomenės organizatorių eilėse, 
taĄ pasakykite, kaip lietuvių 
visuomenė sutinka Lietuvių Ben 
druomenės idėjąt 

ją suvienodinti nedavė norimų!kalbininkai. Todėl* reikėtų su-» 
vaisių. I r Amerikos lietuvių ras t i organą, kuris sukviestų 

Stasys Barzdukas 

Lietuvių Bendruomenės gi
mimas yra didi ir graži idėja — 
kas gali būti didingesnio už or
ganizuotas visų lietuvių" pastan
gas išlaikyti lietuvybę, ugdyti 
taut inę kultūrą ir padėti savo 
Tauta i vėl laisvę a tgaut i ! Kaip 
visoms didelėms idėjoms, taip ir 
Lietuvių Bendruomenei ant tvir
tų kojų atsistoti reikės daug dar 
bo ir laiko. Jos pasisekimas pri
klausys nuo tų darbų, kuriuos ji 
pajėgs atlikti . Kai visi pamatys, 
kad ji reikalinga ir naudinga, ją 
ir rems. I r tie, kuriems ji dabar 
atrodo dar svetima, kurie į ją 
žiūri su nepasitikėjimu, kurie 
y ra abejingi bei atšalę. Todėl jos 
vadams tenka didelė atsakomy
bė. Lietuvių Bendruomenei pri
klauso visi lietuviai, t ad labai 
svarbu ta ip pat, kad ji išlaikytų 
ir demokratinį bei kultūrinį sa
vo pobūdį. f 

— Jūs taip pat domitės mūsų 

spaudoje (laikraščiuose bei kny 
gose) vienos rašybos nematome. 

Visi suprantame, kad ta i nėra 
gera. Visoks palaidumas tur i nei 
giamos įtakos, nesudaro išimties 
ir rašybinė netvarka. Tad ką 
reikėtų daryti rašybos vienybei 
pasiekti ? 

Vieniems atrodo, jog reikėtų 

mūsų kalbininkus, o jie, mūsų 
laimei, visi dabar y r a Jungtinė
se ^Amerikos Valstybėse. — 

— J. D. 

"Nobelio premija" muzikai 
Iš Helsinkio pranešta, kad 

DR. AL RUKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Suomija nuo 1953 m. pradės kas 
įsakančio autori teto išleistų! met skirt i didelę tarptaut inę mu 
tam tikrą potvarkį, ir būtų baig zikos premiją, kuri bus pavadin
ta. Aš pats š i ta priemone neti- t a didžiojo Suomijos muziko 
kiu. Juk Lietuvoj turėjome Švie- Jean Sibeliaus vardu. Premiją 
t imo Ministeriją, kuri buvo įsa 
kiusi vartot i vieną rašybą, ta
čiau reikalas nebuvo sutvarky
tas . Ne tik kiti, bet ir pati švie
timo Ministerija savo aplinkraš
čio griežtai nesilaikė. I r negalė
jo laikytis, nes pa ts gyvenimas 
reikalavo kaikurių pakeitimų, 
be to, Rygiškių Jono 1922 m. 

sudarys 1% milionų suomių mar 
kių (daugiau kaip 30,000 dole
r ių) . 

Nuta r imas skirt i muzikos pre
miją buvo praneštas Vihuri fon 
do, kuriam vardą y ra davęs lai
vų meklerius ir mecenatas An-
tii Vihuri. Fondo valdytojai ta
čiau pabrėžia, kad planai dar t e 

gramat ikos rašyba neapėmė v i s ų ' b ė r a paruošiamoje stadijoje i r 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis; pritaiko akinius, 

kcif-la stiklus ir rėmus. 
4701 S. Damen Ave., OMcago, M. 

Kaukite — VA. 7-7881 
Priima: vakarais 6 iki 8, ftefttad. 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus 
i g - • • — • - -1 • - • • 

Tel. ofiso CL. 4-0258, rez. Y A. 7-6388 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CUlRURGfc 

4845 8o. Ashland Ave. (kamb. 211) 
Vai. 12-3 ir 6:30-8:S'o p. p. 

Trefi. ir 6ešt. 1-4 p. p. 
Rez. 4420 So. Talmati Ave. 

Tel. ofiso YA. 7-0564, re* MI J-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4710 So. Ashland Avenue 
(antras augfitas) 

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

spaudoje. Lietuvoje yra rašęs 
Ateičiai, Gimtajai Kalbai, Nau
jajai Romuvai, Židiniui, Lietu
vos Mokyklai, Lietuvai, Rytui, 
XX Amžiui, t remty — Aidams, 
Žiburiams, Amerikoj rašo Drau
gui, Darbininkui, Aidams. 

Vokietijoj mokyklos reikalui 
parašė „Lietuvių kalbos grama
tiką" ir kar tu su ki ta is „Lietu
vių kalbos vadovą". 

Priklausė (ar tebepriklauso) 
Ateitininkų Federacijai . Lietu-

bei tur t ino mūsų asmenybes, bet 
buvo ir taut inio bei visuomeni
nio darbo mokykla, kuri skatino 
veiklumą, mokė pamilti verty
bes*, prat ino dirbti bei aukotis. 
Todėl ateitininkų organizacijai 
esu už daug ką dėkingas. 

— Ko pageidautumėte ateiti
ninkams dabar? 

—Esame ne namie, tad turi-

atvejų. 
Geresnis kelias, rašybos vieny

bei pasiekti būtų mūsų kalbinin
kų susi tar imas. Tokių atvejų, dėl 
kurių reikėtų susi tar t i , juk nėra 
daugiausia: augštas — aukštas, 
pjauti — piauti, jieškoti — ieš
koti, vistiek — vis tiek, ka&in-
kas — kažin kas, turbūt — tur 
būt ir kt. Jei susi tar tų kąlbinin-

kurios inteligentiškumo princi- kalba bei jos kultūra. Kalbos 
pas reikalauja iš mūsų atl ikti in- praktikoje svarbų vaidmenį vai-
teligentų pareigas — rodyti ke- dina rašyba.. Ką reikėtų daryti, " ~ ~ n i t l J4 *«"»yw» ; »«ii „ae-
lius, vadovauti, gaivinti ir t.t. Su kad pagaliau visi prieitume prie ^ E L r t f f l f f i ™ ™ * ™* 
liūdesiu reikia konstatuoti fak "**>*» * * * * * * „Lietuvių kalbos vadovą , ku-

kai — kiti jų klausytų. Šitų „dė

tą, jog j kaikurių ateitininkų 
sendraugių (kaip apskri tai į ei
lės mūsų inteligentų) namus j au 
neranda kelio lietuviškas kultū
ros žurnalas, net pa ts organiza
cijos organas. Šitokie reiškiniai 

me daugiau rūpesčių bei pare i - ' j au kalba ne apie mūsų inteli-

vienodos rašybos? 

kad valdytojai kol kas susilaiko 
ką nors smulkiau painformuoti. 

Šis fondas jau ir anksčiau sky
rė premijas bei stipendijas rašy
tojams, mokslininkams ir meni
ninkams Suomijoje. Kai tik bu
vo nu ta r t a skirt i ta rp taut inę 
premiją ir už nepaprastus įna
šus muzikos srityje, buvo nori
ma premijai duoti Sibelijaus var 
das. Anlii Vihuri apsilankė pas 
pa t j kompozitorių, dabar gyve
nantį Jarvenpaa, prašyt i jo 
sutikimo. Sibelius tuojau sutiko 

gų. Geras y ra dalykas tobula or-
~T.. * _ Į , . . „ . . ganizacme santvarka, bet ii tė ra 

viii Kalbos Draugijai , Lietuvių f . ' J • 
tik rėmai. Svarbiau pats paveiks Kalbos ir Li tera tūros Mokytojų 

Sąjungai, Naujosios Romuvos 
Bičiulių Sąjungai, Lietuvos Šau
lių Sąjungai, Lietuvių Tremti
nių Draugijai, Lietuvių Kultūros 
Fondui, Raš to Klubui ir kt. d rau 
gijoms, eidamas jose ta ip pat 
įvairias pareigas. 

Laukdami šio mielo evečio 
Chicagoje, kreipėmės į jį su ke
letą klausimų: 

las. O jo grožis ir vertė priklau
so jau nuo pačių narių. 

Turime veiklių ateit ininkų i r 
dabar. Jų vardus matome spau
doj ir lietuviškoj kultūrinėj bei 
visuomeninėj veikloj. Bet nema 
ža šiandien y r a i r tok ių ' a te i t i 
ninkų, kurie formaliai priklauso 
organizacijai, o gyvena tik sau. 

gentiškumą, bet apie nuinteli-
gentėjimą. Tai jau prisideda ne 
t ik prie ateitininkų, bet ir aps
kri tai prie viso mūsų kultūrinio 
gyvenimo negalavimų bei s tag
nacijos. 

Iš visos širdies norėčiau, kad 
šito nebūtų. Kas savęs netur t i 
na, nieko i r kitiems duoti nega
li. Atei t ininkas savo Tautos gy
venime turė tų būti ka ip s tyga, 
kuri tuoj suskamba, kas t ik ją 

n a m e y ra pate ikta visa reika-
— Lietuvių rašybos byla iš linga medžiaga. Aš jaučiu, kad ir nepaprastai džiaugėsi planais, 

tikrųjų y r a jau labai sena. T a - : galėtų būti pr i imta su mažais at- kurie, kaip j i s tikisi, turės dide-
spalviais vadovo sistema, nes lės ta rp taut inės ir kultūrinės 
jos pagrindai juk buvo priimti i reikšmės, 
dar Lietuvos Mokslų Akademi- J. Ls. 

Dr. Donald F. Alexander 
KOJŲ SPECIALISTAS 

1347 So.' 5Cth Ave.. Cicero 50, III. 
iVlrf. OLympio 8-8200 

Prteinimo valandos: r i rmaa . ir ant-
rad. nuo 2 iki 5 ir 7 iki 9 v. vak 
Ketvlrt. nuo 10 v. ryto iki B v. vak 
Penktad. nuo 10 vai. ryto iki 6 v. v 
ir nuo 7—9 vai. v. Soštati. nuo 1 v 
iki 4 v. p. p. 

SkeMites "Drauge" 

Daug kas teisinasi darbui j au paliečia. Sveikintinos ateit , j au i 
Televizijos 

t i \Vs\ i^- $ n ' e 9 a s " Dumblas - Slapi Keliai 
* * * , DABAR TAMPA JŪSŲ VA1R1AV1M0 PAVOJAIS! 

i 
• 

Sutik juos šiuo žiemos vairavimo sau gumų 
NIEKAD PIRMIAU - *** trys tuk* 
tančiai griebinačių neslystančių pirštų 
kiekvienai padangai — saugiai jus la i ; 
ko kada kitos padangos tur i slysti ir 
sukt is — leidžia jumg važiuoti, kada 
kitos mašinos tu r i kelio graibytis . Ge
riausia visametine padanga, kokia y r a 
žiemos vairavimo saugumui niekad pir-
miau negalima. 

- niekad anksčiau negalimu I 
MES TAI ĮR0D0M - P** bet kurią 
jūsų maty tą a r jums žinomą padangą. 
Mes galime jums duoti įrodymą, kuris 
jus nustebins. 

VEIKITE IR APSIŽIŪRĖKITE HM-
DIEN — pirmiau nei žiema jus užklups 

Patogios Išsimokejimo Sąlygos 

Padarykite Vienintelį Jūsų Padangų Pirkimą Daugeliui Mėty! 
WMD and SCHAEFER TIRE COMPANY, Inc. m i 
2140 $0. VVESTERH AVE. TEL. CLIFFSIDE 4-7611 * ' M 

"You.s For Botter Tire Service" 

, . .Hims vlsncftw apsimokės pirkti tele
vizijos a|>aratą iš patyrusios, sąžinin
gos krautuvas»— ls 

BUDRIKO, 
kur n l užlaikoma » patyrė mecha
nikai" ir kur Tclcv/lljos parsiduoda 
geriausių iMlrbysclų nauji modeliai 
su pilna garantija: 

i, j 

R OVA l 

MAGNAVOX. ADMIRAL, GEHK-
RAli ELKOTRIO, l»HllAX), H. C A. 
V1CTOR, l H ' M O y r ir pačios geriau
sios su B l DRIKO lelbellu. 

Kaina nuo |1»9.50 už didelis mle-
ros paveikslą ir aukščiau. 

Priimame mainais j ū s ų radiją, 
gramafoną, armoniką, pianą Ir duo
dame didelę nuolaidą. 

LENGVAIS IfiSUKOKftJlMAIS 

Keletas bargenų Išmainytų, 
perdirbtų T. V. Setų: 

Motorola 7 ool $39.95 
Stromberg-Carlson 10" $49.95 
RCĄ-Vlctor 10" u i $59.96 
Sparton Console 10" už ...* $59.95 
RCA-Vlctor 10" Console . . $«9.95 
16" Console TV už $119.50 
17" Table TV už $148.50 
17" Corisolo už $150.50 
20" Table TV už $109.50 
21" Consolo TV už $189.50 
A.dmlral Phonograph, Radto ir . . 

TV kombinacija $1.19.50 
Eloktr. pUonografai po $19.95 

Mažos radlos po $19.96 ir augSč. 
Jolgu jūsų TV setas novelkia, pa

telefonuokite Vieton- 9-9549, Budrl-
ko mechanikas Jums sąžiningai su
taisys. 

JOS. f, BUDRIR, Inc. 
8241 SO. HALSTED 8T. 

Krautuvą atidaryta pirmadienio ir 
ketvirtadienio vakarais iki Vdlumos. 
Nedellomls uždaryta. 
I II II I Į . Į • • ' 

Budriko Radijo Valanda loldžlama 
kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo 
tt iki 7 vai. vak. ls stoties WHFC, 
1450 kllocycles. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

s S 

Tol. oftM) H K 1-ftKbtt, re * PK. <U73%i 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Blvd. 

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

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

~ DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Iii!.-.!; So. Malš ini S t r e e t 
k a m p a s MarquWo*Kd. ir Halsted St. 

Vai;i 7—9 Uasdtaną. seStad. 3—6, 
Tel.: Ofiso WE. 6-2811 
Namų WA. 6-2990 

Tel. ofiso VI. 7-0588. rcz. R E . 7-7808 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cermak Road 

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

Šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
ltc/i<l. 3241 W . Outh r i , . \ ( i : 

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2824 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Ąntr. 1-f). treg. \v ęcSt. pagal sutarties 
Ofisas ir rezidencija — YArds 7-8626 

DR. G. J. HYLAITIS 
Vidaus, vaiku, nervų gydytojai 

DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgai 
4038 So. Archer Ave, 

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

deštad. 1—6 p. m. 
~ r - - - * - - • • - • • - • i i , Į i _. j . 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: (Išskyrus šeštad. Ir sekmad.) 
Nuo 1 lkl 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
šeštad. priima tik pagal susitarimą. 

ltezid.: 10838 So. Wabash Ave. 

Tel. ofiso VI. 7-0600. rez. VL 7-7308 
DR. BR. GAIŽIŪNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spee. moterų Ilgos Ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer ir Call/ornia Ave. 

VAL..: 2—4 ir 6—9 v. p. p. 
išskyrus sekmadienius. 

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

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

75G We»t S5th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta gatve) 

VAU 1—4 ir 6:30—8:80 p . p . kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

. . šeštadieniais 1—4 vai. 
lRez. 3247 S. KMfcltAUJ AVE. 

Tel. ofiso F I 3-0000, buto GO 1-0100 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
MllLBOfcl PAItK, 1LL. 

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

Ofiso GRovehlll 6-4020 
. Rezidencijos HUltop B-1560 

Dr. Alexander J. Javais 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2428 We*t Marąuette Rd. 

VAL. 2—4, p. p. ir nuo 7—9 V. vak. 
Trečiad. Ir fteStad. pagal sutarti 

X. . . . 
i • « i m I I " i • ">i • " • 

PLATINKITE "DnAUGĄ" 
m § ^ > n — Į M W W i • • » •——»»» '» M ••••••» • 

• 

Tel. ofibo PR. 8-8838. rez. RE. 7-9199 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

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

GRovehlll 6-1695 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—13 ir 7—9 v. v. pagal 

BUsKarlma lftskyrus trečiadienius 
2422 \V«'st Marquette Rd. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso tcL Itl l iamc 5-4410 

Kr/h I. Ulrf. GRovehlll ft-0617 
Vaandos: 1—8 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti 

DR. STRIK0L 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
4645 So. Ash land Ave., Chicago 

VAL. nuo 2—4 Ir 8—8: trečiad., Šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 
Tel. ofiso Y A 7-4787, re*. PR. 6-1930 

Jei neatsilieps vlrSmin6ti telefonai, 
šaukite Mlduay 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELP*A 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spcc. chirurgines ligos 
DR. E. TALLAT-KELPSA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 West 16th Street 

Vai.; kasdien 5-8 p.p.. »ešt. 2-4 p.p. 
Tel. Ofiso TO 3-0050 Re*.: RO 2-2387 
Jei neatsiliepia saukit CUntral 6-2284 

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

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ilgos 
6255 South Western Avenue 

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

sekmadieniais uždaryta 

Ofiso Ir huto 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. 

Rūtas 1832 So. IJMli Ct. 

Telefonas RElianco 5-1811 
DR. VYALTER J. KIRSTUK 

PHYSICIAN and SURGEON 
(LUOTUVIS GYDYTOJAS) 
3925 We«t 59th Street 

VAL. 2—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutartj 

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

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

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

Butas 1004 So. 40th Ave. 

Qfiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR OHIRURGfi 

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

Trečiadieni tik susitarus 

Tel. ofteo YA. 7-6667, rez. RE. 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KV1KČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

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

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 \Vosl 261 h Street 
Vai. antrad., ketvirtad. ir šeštad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tel. Ofls. liA 1-I31G; Re*. <Ul 7-8315 

Tel. ofiso GR. 6-6899, 1»R. 6-4732 
DR. A. MACIŪNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS* 
2423 West 63rd Street 
(kampas «8 ir Artesian) 

VAL. 3---4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
Treč. Ir šešt. 2—4 p. p. Sokm. uždar. 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 Weat 71»t Street 
(prie Californla Ave.) 

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

Susitarimui skamb. GRo. 6-1821, 
i*i r>eH»Hiliepi» — VFneennea fi-89«)0 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 West 24th Street 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
YARD8 7-9778 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 
Buto — WAlbrook 6-6691 

DR. A. VAUS-LAB0KAS 
MOTERŲ UGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—*-4 v. p. p . 
Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-8150 

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

2420 Wes t M a r ą u e t t e Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj 

Tel. ofiso CA. 0-0257, re*. PR. 6-6650 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezld. 0600 S. Artesian Ave. 

VAL.vi 1 v. r, iki 8 p. p.; 6—9 v. v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metu. patyrimas 

Wį& 
IVI. YArds 7-1820 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso 
t«ii as ir akink; dirbtuve 
756 West 35th Street 

VAL. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8. t re
čiad. nuo 10—12; Šeštad. 10—8 p. p. 

Egzaminuoju Pritaiko 
Ąki.i Akiniu-

DR. J. J. SMETANA, IR. 
OPTOMETRISTAS 

AK1V SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL. pirmad., antrad., ketvirtad., 
penktad. 9:30—12; 1:30—8 v. v. 
trečiad. uždaryta, Sefttad. »:30 Iki 

12; 1:30 lkl 5 vai. vak. 
(Ana i 6-0523 Platt Bldg. 

Telefonas OLympio 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

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

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

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Prifimimo valandos pagal susitarimą 

4008 Archer Avenue 
Truputj } rytos nuo Californla 

Tel. YArdS 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71st St. 
Priėmimo lalkaa pagal susitarimą 

Telefonas Ollovehtll 6-6765 

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

6322 South VVestern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
Telefonai GRovehlll 6-M44 

' 
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šeštadienis, lapkričio 8,1952 8TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

LAISVĖS ALĖJOJ NERAMU 
J. KUZMICKIS, D. Britanija 

"M* neiudom, mes tik *i- buv. Susisiekimo Ministerijos 
nam««. Esame nfpulti w pa-i valdininke gražuole Lyda Pet-
*alų Šimteriopai stipmnio.; riūnaite. Nors Lyda visų, net 

paties Adamonio, kuris savo me
tu ją idealizavo, laikoma išdavi
ke ir žemai puolusia moterimi, 

j bet ji vaidina Konrado Valenro-
Tremtis tol turi savo orierina-jdo vaidmenj ir, savo suktumo 

lią prasme ir paskirti, kol trem- pagalbą, padeda Adamoniui iš 
tiniai atsimena kraštą, kuriame kalėjimo pabėgti. 

Tik tokiu būdu galime ir gin» 
B. Daubarą* tis" — 

1 — 

gimė, gyveno, kūrė, valstvbe 
tvirtino. Kai tremtiniai asimi
liuojasi, susilieja su naujų kraš
tų piliečiais ir visas viltis sude
da j naują "tėvyne", jie net nu
stoja teisės vartoti skaudų trem
tinių vardą, kuris tuo metu pra
deda darytis jiems nepatogus ir 
nemielas. 

Tremtinių kūryba yra jų gy
venimo, svajonių ir atsiminimų 

Adamonį kurį laiką globoja 
Ramutė Gubaitė savo brolio ko
misaro, išvažiavusip j S. Rusiją 
tobulintis, namuose. Su Lyda jis 
nesimato, nes ji žino, kad "mes 
visi, visa dabartinė mūsų karta, 
sergame vėžiu — juodinti tuos, 
kurie ką nors pradeda veikti 
pirma negu mano 
psl.). 

Kalėjime1 už neatsargiai įdėtą 

a aa 
t * 

atspindys. Vienas dainuoja anie pistoletą l;;ikomos ir Adomonie-
namus, į kuriuos "iš pasaulio nė su dukrele Danute. Jų išlais-
vieškelių visų gris visi ėję Vieš
paties valia ištikimai" (Bem. 
Brazdžionis) arba apie svaigią 
melodiją, "kaip girgžda mūs kai
muose svirtys" (H, Radaus
kas) ; kitas, pasigavęs novelę ar 
apysaka, samprotauja, kad 
"valstybė, kuri savęs negina, 
neverta laisvės" (A. Baronas) 
arba atkuria giliomis mintimis 
retušuotą tėviškės vaizdą ir su 
R. Spaliu sako: "O, tėviške, po 
tavo ežerus, upes, akivarus, miš
kus ir šilus, pro šventadienio so
dybas, vakarojantį jaunimą — 
visoj didžioj kelionėj aš gėriau 
tavo nuodus ir praradau save, 
nes tavo sielą aš nešioju, tavom 
akim regiu pasaulį ir atminty 
tik tu, o miela..." ("Didžiosios 
Atgailos"). 

Nenusibosta tos dcinos ir a-
pysakos, niekad neįkyri jos. 
Jaunimas, kuris pradeda bręsti 
ir savo tėvu žeme spmoningai 
domėtis svetimame krašte, mie-

iiiiriHi 
"Ir mums atrodė, kad...pamatė
me tiesą, pažinome, jog visa bu-

.,! (jįtĮvo apgaulė: tavo šeima, mano 
'draugystė, principai, moralė" 
(62 psl.). Adamonio santykius 
su Lyda galima buvo pavaiz
duoti kiek kitokioje šviesoje, 

vinti\7danes^arnVvokTe¥ų ^ a d ypač bręstantis jaunimas 
puolimas pakeičia situaciją, i * *>klor ž a l o s * a l ė t u š i a k n W 
Kai ji, karui ūžiant eina žiūrėti, s k a i t v t l -
kaip būtų galima išleisti į lais- Kiek neįtikėtina ir Lyda, nors' $33,037 ir tai yra 43-čia premi 
yę Adamonienę su dukrą, parti-j panašią davė ir V. Alantas "Pra- ja už nuopelnus medicinoje, 15 

Lekiančios bombos "su 
smegenimis" 

Amerikoje daromi bandymai 
su lekianėiomin bombomis, į ku
rias yra įmontuota „elektroninės 
smegenys". Radaru pagavusi tai 
kinį, bomba automatiškai nu
kreipiama į jį ir sekdama garsą 
ar šilimą, didesniu greičiu, kaip 
garsas, būtinai pataiko į, saky
sime, priešo bombonešį. Tik ją 
dar galima suklaidinti įvairiais 
prietaisais ir nukreipti kitur. Da 
romi tolimesni bandymai. 

Aklojo apysaka . 
Aklas rašytojas John Haward 

Griffin parašė apysaką „The De 
vii Ridės Outside". Tai psicho
loginės išpažintys vieno meninin 
ko, kurs nuvyksta į benedikti-

šių metų Nobelio premija už pats VVaksman, o kitus 10% pa- JJ vienuolyną Prancūzijoje stu-
mediciną suteikta amerikiečiui sidalina Schatz ir kiti prio išra- &^J^°^?° giedojimo 

dimo prisidėjo. 

Amerikietis — Nobelio laureatas 

fesorius Forth Worth konst rva-
torijoje. 1951 m. vasarą jirj at
sivertė į katalikybę. 

dr. S. A. Waksman, 64 m. am
žiaus, dirbančiam Rutegers uni
versitete. Jis yra vienas iš išra
dėjų streptomicino. Po Kocho jis 
yra pirmas gavęs premiją už ko-

,vą su džiova. Jo premija siekia 

zanai ją sulaiko, pasityčioja iš 
jos "darbelių" sovietams siau
tėjant -*r sušaudo. 

Adamonis, kuris pats akty
viai veikia partizanų tarpe, jau 
per vėlai susitinka Lydą. Ji jam 
ištaria paskutinius laisvos Tė
vynės džiaugsmo žodžius: "Pe
trai, kodėl aš turiu grįžti amži
nybės sapnan, iš kurio trumpa
laikis Laisvės Varpo skambėji
mas buvo mane prikėlęs"... (113 
psl.). 

Pasirodo, kad dar tą pačią 
dieną Adamonienė su Danutė iš
vežtos į Rusiją. 

B. Daubaras baigia: "Dabar, 
po keliolikos metų, kai Adamo
nis prisimena paskutinį Lydos 
šūktelėjimą ir švinines jos aša
ras, ... jam gaila tik tų bejėgės 

nes 

savo ribas ir galimybes. 
B. Daubaro "Neramu buvo 

Laisvės Alėjoj" kūrinys prime
na anglų nuotykių knygas savo 

mą padalinti vienas iš garsiausių pasaulio , .*. , , . . . , .. , . , . .y . . skaičius parodys kiek valandų mikrobiologų. Jo išrastas vais- .. • m -. , 
praėjo nuo mirties. Tačiau per
spėjama, kad reikia imti dėme-i 
sin oro temperatūra, ar lavonas 
buvo su šiltais drabužiais, rie
besnio žmogaus kūnas netaip 

liau skaito tokius kūrinius, nei | merginos švininių ašarų, 
įvairius stovyklinius pergyveni-1 taip verkia palikti prie ežero 
mus su vyraujančia nuobodulio gluosniai ir, galbūt, vieniši, pa

mesti ir skriaudžiami vaikai de
gančiame kaime" (113 psl.). 

3 — 

ir beprasmiškumo tematika. 
Ne tik pagyvenusiam miela 

prisiminti savas kraštas; jauna
jai kartai r ražus kūrinys apie 
Tėvyne cal—kaip meile ir krau
ju pasriuvusi partizano daina, 
kaip namuos likusios motinos 
rauda. 

Negalima tvirtinti, kad Tėvy
nės motyvo tematika išsemta 
mūsų beletristikos. Ji galbūt 
perdaug apleista, kai mes jau 
išmokome vykusiai aprašinėti 
nacių ar anglosaksų buitį, kuri 
vist iek nčra art ima paprasto 
ska'tvtoio širdžiai. Jis nori savo 
krašto vėjų ir raudos, audrų ir 
skausmo/ kovų ir pergalės. 

2 — 
B. Daubaras mūsų šių dienų 

tremties literatūroje nėra nau
jas. Jį jau skaitėme, gyvendami 
Vokietijoje, kada jis kokiame 
Haffkrugo žurnale norėjo suįdo
minti skaitytoją pintais nuoty
kiais ir aktualia tematika. 

Neseniai Lietuvių Namų Ben
drovės leidykla Londone išleido 
B. Daubaro nedidelę (113 psl.) 
"Neramu buvo Laisvės Alėjoj" 
knygą, kurią pats autorius pa
vadino apysaka. 

B. Daubaras tame savo kūri
nyje kaip tik skaitytoja nukelia 
į Lietuvą pirmosios sovietų oku
pacijos metu, kada "darželiuose 
ir miesto palangių medinėse dė
žutėse žydėjo gėlės, lysvė9e 
nepaprastai greit leipo saločių 
kelmeliai, šaipėsi ankstyvieji ri
dikėliai" (5 psl.), o kalinamų ir 
persekiojamų lietuvių galvose 
"blaškėsi palaidos mintys, tarsi 
žiemos pūgoje benamiai alkani 
šunys, beviltiškai jieškodami 
svetimuose kiemuose užuojautos 
ir prieglobsčio (30 psl.). 

Inžinierius Adamonis, gilus 
patriotas ir veikėjas, suimamas 
ir kalinamas Kauno ir apylin
kės kalėjimuose. Kai jo žmona 
siunčia jam į kalėjimą maisto 
ir rūbų siuntinį, mažoji dukrelė 
Danutė, atsiminusi jėgos galią, 
slapta, įkiša pistoletą. Tardyto
jas Gatkovas, vedąs Adamonio 
tylą* intymiai bičiuliauja tu 

garo pošvaistėse" (plg. Kristi- ta suteikta amerikiečiams. 
ną). Konradas Valenrodas gali Premija bus įteikta gruodžio 

.. _ . A ,. r.-,*: J, H/V J ™ / txr i snių Fahrenheito. Gautą skirtu-
įmponuoti, gyvenime gali būti mėn. 10 d. Prof. VVaksman yra * , .. . .v K A, 
įvairių netikėtinumų, tačiau ir 
Konradai, ir netikėtumai turi 

tas išgelbėjo daugelio gyvybę ir 
atnešė nemažą honorarą jam pa
čiam ir universitetui, kuriame 
dirba. Jam talkino tame išradi 

iZ^^SįS'^JTfiiS.1™ Prof' A ' Schatz^ Išradimas ^ į ^ š ą l Z 
šio kūrinio idėia turbūt bus ta, įu v o

x Padarytas 1943 metais, 
kad, ginantis nuo priešų, nešis- P n e š t r eJ e t* met l* Prof' W a k s 

kaitytina su jokiomis — mora
linėmis, garbės, žmoniškumo — 
priemonėmis. A. Barono veikė- S a s prieš bakterijas, kurios at- nos mieste (Kuboje), išrado laik 
jai apie tai turėtų gal ir kitą s i l a i k o Pr ieS streptomiciną. Pa- rodį, prie kurio pritaisius garsi-
nuomonę. Kitokią nuomonę gali S a l i a u dr' Waksman išrado ir nį filmą, laikrodis ne tik žodžiu 

trečią vaistą — viseosin, taip- pasako valandas, bet ir kitus da
gi padedantį kovoje su džiova, lykus, pvz., kad jau laikas val-
Už išrastus vaistus 10% gauna gyti, gulti ir t.t. 

rankraščių. Giliai nusakytos to 
menininko pagundos kaimelyje 

» V n * L O i r & ims asketiniai pergyvenimai, 
Kaip Ilgai bUVO negyvas f apie kuriuos jis patiria vienuoly-

Amerikos Mediku Draugijos ne. 
žurnalas patiekia tokį būdą nus-| Autorius jau 5 metai kaip ak-
tatyti — kaip seniai miręs at- las. Pirma jis buvo muzikos pra
rastas lavonas: reikia išmatuo-j ••: r , 
ti jo temperatūrą. Gautą laips
nių skaičių atimti iš 98.6 laip-

iJžaiHakykne baldu* 
tiesiai ia lietuviu dirbtuve* 

ra» mus galite nusipirkti Įvairiu rū-
ų baldus, aamu relkmentfc: saldy

bių baldus, namų reikmenis: aallono 
•tetų*, miegamųjų setui Ir kitus bal
ius. 

ARCHER AVENUE 
tflTRNITURE CO. 

Ha v. JUOZAS KAZIKA)T<M 
4140 Archer Avenue 

Te). LAfayette 3-351* 
*MftS Įsigydami baldus patikrinkite 
pas mus, gal jums bus ekonomiškiau 
•ižaisakytl tiesiai t* mūsų dirbtuves 
Jei pageidaujate, gaieslrrc duot1 ir 

• ••"Ūla n 

man ir prof. H. Lechevalier iš
rado neomiciną, kuris naudin-

Kalbantis laikrodis 
Išradėjas D. Delgano, Hava-

turėti ir skaitytojas, ir j ieškoti 
kitokių galimybių. 

Kaip vertintinas B. Daubaro 
kūrinys, atsimenant mūsų trem
ties paskirti ir didelius rašyto
jų uždavinius? 

B. Daubaras turi gražių bele
tristo savybių. Jo kūrinio intry-
ga vykusi, nuolat auga, tempia
si, kol atomazgoje nelauktai at
neša visai netikėtą sprendimą. 
Jis neperkrauna savo kūrinio 
aforizmais (kurie dabar taip 
madoje), netęsia bereikalingų 
pasakojimų ir akciją vykusiai 
rutuloja. 
"Tial kiek dirbtini jo veikėjai 

ir sunkiai įtikėtinos kai kurios 
situacijos (pvz. Adamonio pa
bėgimas), tačiau atsimint ina, 
kad auton'ir pats turėjo progos 
pasėo'.'t sovietų kalėjime ir ka
linio gyvenimą bei tardytojų 
"kultūrą" gerai pažįsta. 

Pats Petras Adamonis trupu
tį permaza charakterizuotas, kai 
jis autoriaus parinktas idealiu 
veikėju. Tą jo idealumą, be to, 
gerokai aptemdo buvę santykiai 
su Lyda, kuri juos taip aptaria: 

Literatūriniu atžvilgiu knyga 
neiškyla savo svoriu iki kitu 
autorių tikrai vertingų kūrinių 
Bet autorius, atrodo, ir nebuvo 
pretenzingas. Jo tikslas buvo 
kai ką pasakyti apie būdus ir 
priemones, vargstant svetimų 
okupacijoj, kai gyvenimo verty
bės iš esmės perkainojamos. 

Linkėtina B. Daubarui ir to
liau rašyti. Bet ne tik rašyti: ir 
kurti. Dažnai vienos intrygos 
maža; reikia dar ir dažų, nuo
taikos, tikro meno. Reikia į-
temptos kūrybinės sielos. 

• ' • • i 

ALBERTS numuša baldų kainas! 
pasakoja, Joc buvo laikai kada u i doleri galima boro 

pirkti daug daugiau kaip šiandieni Todėl mums tikrai malonu pa
lūkėti šiuos baldus, kurių kainas neįmanoma padvigubinti, šiomis 
kainomis, kurios buvo -anais garais laikais". Užeikite šiandien pas 

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

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemų įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 
^F ^P ^F 

» 

ATLAS FUEL CO. atstovas 
4919 So. Paulina S t 

PRospect 6-7960 

•OFA 
HAKH - IX) V A 

Sof a-Lova Miegojimai 
Sukonstruota ii sunkiųjų spyruoklių 

ant puikaus darbo rėmų. Parinkta ii 
dirbtuvių kas spalvingiausią ir praktiš
kiausia. Jūs turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
Iš pavaizduotų paVyzdzių. Sofos-lovos 
M aukštesnėmis atramomis. 

LIETUVIŲ PREKYBOS 

Abiejų kainos po $ 9 Q . 
Nereikia iraokeU O O 

LIETUVIS 8TANUBT KURKUS, VEDtJAS 

Alfoitl FURNITURE& 
APPLIANCES 

2318 ROOSEVELT ROAD n * ^ H T A ™ . 
Atdara kasdien 9 iki 6, pirtnad. ir ketv. vak. Sekmadieni 11 r. iki I 

TELEVIZIJOS B E I R A M O P A R D A V I M A S id TAISYMAS į. m ipsion mm 
H H (guallfled englneers' servlce) 

3120 5. Hatsted Street • DAttube 6-6*97 

_ -

* ŪGIAI IR PELNINGAI ! ! 
ĮĮaj Mečiau* Uetuiriat patidid m«> taupoma pinlfut | Chicsgo Saring* and U>an Anocistion, kuri yra proporciomdiai viens B 

smarkiausiai>MHĮ|i taupymo įstaigų visoj Ckicago|. Pss mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10.000.00 by ao 
Agcncy of thc United States Government. 

Ghicago Ssvings suviri 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingi ir mandagu patarnavimą. Ji 11 anksto neprižada, bet 
'faads Umoka sukit* dividendą. 

MOŠŲ TURTAS SIEKU ARTI DEŠIMTIES MILIJONU DOLERIŲ (fl0,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 

Daugelis lietuviu jau Įsitikino, kad veltui laiką galSti, vaikš
čiojant po Įvairius "amžinus" Išpardavimus, neapsimoka. 
Nei viena Chlcagos baldu prekyba ir net urmo sandelis nepa-
slulins pirkėjui aukštos kokybes baldus ar kitus namų įrengi
nius už tokias prieinamas kainas. 
Mes prekiaujame tik žymiausiu fabriku ir firmų gaminiais ir 
darome viską, kad klientas pirkęs mūsų jmonėje vieną kartą, 
netik jis pats liktų nuolatiniu mušu įmones lankytoju, bet ir 
visiems savo prieteUams mus rekomenduotų. • 

IS kelių Slmtų klientų per paskutini menes) mes neturime nei 
vieno nepatenkinto mūsų patarnavimu. 

PALYGINKITE MCSŲ KAINAS. 
Linoleum grindims, Įvairiu spalvų, 9x12 tiktai už $ 4.50 
Kilimams valytuvai rankiniai , $ 7.50 
Matracai įvairių dydžių, spalvų, vatiniai tiktai už $ 9.50 
Metalines lovos. įvairių dydžių ir spalvų tiktai už $ 9.50 
Ma+racai springsiniai, geros konstrukcijos. įv. spalvų.. $ .19 50 
Dulkių, siurbliai elektriniai, metų garantija., tiktai už $ 19.75 
Vaikiftkos lovutSs įvairių spalvų $ 19.00 
Sūrimos minkfitoa kėdes, įv. spalvų, patogios poilsiui.. $ 19.00 
Vaikams vežimėliai, geriausių fabrikų nuo $ 29.00 
Gesiniai pečiai apšildymui vieno kambario . . tiktai už $ 23.00 
Apšildymui pečiai slielumi 2—4 kamb.. dov. prining. $ 49.00 
Lempos balto nr bronzop metalo ant grindu pastatom. S 16.00 
Knvgoms spinteles su stik. dur., walnut, mah. ir blond $ 29.00 
R a š o m a i stalai su stalčiais ir užrakinimu įv. stilių . $ 39 00 
Rašomieji stalai extra dideli $ 59.00 
Virtuvės chromo stalai ir 4 krėslai, nedegamu viršumi $ 49.00 
Skalbiamos masinos, porceliano vidumi, 5 metų garant. $ 89/K) 
VMmui pečiai, gas range, porcelan tiktai už $ 89.00 
Trijų dalių miegama Pofa, mieg. kėdė" ir tumba. iv. sp. $ 99.0A 
Studio couch, iv. spalvų tiktai už $ 49.00 
Kilimai, gražiausiu spalvų, pusiau vilna tiktai už$ 39.00 
Kilimai įvairiu firmų, spalvų. 100 % vilna. . . , , tiktai-už$ 69.00 
7 dalių valg. kambario baldai, kieto medžio tiktai už . . $ 99.00 
9 dalių valgomo kambario valdai, moderniš. stil iaus.. $169.00 
3 dalių miegamo kambario baldai nuo $ 99,00 
3 dalių miegamo kambario baldai europietiško stiliaus $149.00 
4 d«llu miegamo kambario su dviem pavienėm lovom $179.00 
2 dalių svečių kambario baldai šilkais su medvilne1 $ 99 00 

2 dalių svečių kambario baldai 5 metų fabriko garant. $149 00 
3 dalių svečių kambario minkšti baldai Nylon $189.00 
Dldella pasirinkimas šaldytuvų, įvairiu elektros |rcnorlmu Ir daug 
kltq namams reikalingų prekių, viskas lengvais i&slmokejlmals be 

jokių nuošimčių trims mPiiesiams 

Prekyba atidaryta: Pirmadieniais/ ketvirtadieniais 9 v. ryto iki 9:80 
vai. vakaro. Kitomis dienomis 9 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro. 
Sekmadieniais 11 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. 

Sekmadieniais nekaitome pardavimo taksų, 
taupysite. naudokitės proga, su-

Prekybos vedėjas JUSTAS I/IKPOMS 

FURNITURE CENTER, INC. 
ĮMONfiS VEDfiJAS JUST. LIEPONIS 

3222-24-26 SO. HALSTED ST. 
Telel. VICTOBV 2-4226 

= ^ 

6234 South Western Ave* Ghicago 
JOHN PAKEL, President 

Phone GRovehffl 6-7575 

LIETUVIŠKA IŠTAIGA Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą diena. Šeštadieniais 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 
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N E L A U K I T E , N E S -
Rytoj Jau Gali Būti Per vėlu! 

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar Šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintu jums polisą per mūsų kompanlgą. Nelaimei išti
kus neturėsite jokiu nemalonumu. 

"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Borad of Undenrritera" 

0 1 Al m and MeKAY, Inc. 
222 W. Adams St Room 1043 

Telefonas CEntral 6-5208 
GENERALINIAI AGENTAI Siu Kompanija: 

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CXX 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
PHOENDC INDEMNITY COMPANY 
LUMBERMAN'S INSURANCE COMPANY 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
COLUMBIA INSURANCiE COMPANY 

^ 

! / 



' 
S 

/ 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLtNOlS 
/ 

=s 
i • i Šeštadienis, lapkričio 8, 1952 

Religingumas ir laisvė 
Rišdamas religingumą su lais

ve autorius pabrėžia: 
— Jei žmogus laisvas, nes su

kurtas Dievo paveikslan, tai kiek 
vals tybėje . — Įgimtosios teises verte.—Civil izaci jos p r a s m e žmonėse bus atkurtas Dievo pa 

1 veikslas, tiek jie bus laisvi. — 
Kaip pavyzdį autorius sumini I 

Tomą Mare, kurs ant ešafoto 

Naujas mintytojo balsas 
Is tor i jos ir dabar t i es filosofija. — Krikščionybe i r vals tybes 
absol iut izmas. — Civilines ir bažnyt ines valdžios dual izmas 

Anglijoje išrastas būdas, kaip 
apsaugoti lėktuvų langus nuo 
apšalimo. Langai aptraukiami 

DR. JUOZAS PRUNSKIS 

rinčių storio tik ketvirtadalį 
colio milioninės dalie*. Per tą 
aukso slucgsnį leidžiama elek
tros srovelė, kuri nušildo ant 

plonyčiu aukso sluogsniu, tetų-'lango besiformuojantį ledą. 

«f» ~mm sfe, 
— Ką paveldite iš savo tėvų, t Autorius teigiamai sumini tą 

laikykite ir padarykite tai Jūsų laikotarpį, kai Krikščionybės pasakė: 
pačių nuosavybe, — tais Goe- galva buvo pasidariusi paskuti- — Aš mirštu kaip geras ka 
thės žodžiais Herbert Agar pra- nė apeliacinė instancija prieš raliaus tarnas, bet visų pirma aš 
deda savo naują veikalą „A De- • valdovų priespaudą. „Vakarų pa 
claration of Faith" (išleido lf.' sisekimas, bet kuriame periode, 
Mifflin Co., Boston 1952 m., psl. turi būti matuojamas tuo, kiek 

įstatymai pagrįsti doroviniais 
dėsniais, o ne policijos jėga", — 
tvirtina autorius. 

237, kaina $3.00). 

esu Dievo tarnas. 
šovinisto kelias 

Autorius yra visuomeninin
kas, rašytojas ir laikraštinin
kas, buvęs Louisvillės laikraščio 
,,Courier Journal" Londono ko
respondentas, vėliau — to Pa" susikryžiavimų 
ties laikraščio redaktorius. Pas 

į (/imtosios teisės vertė 

Teisininkų tarpe būna aštrių 
nuomonėse dėl 

teisės filosofijos. H. Agar aiš-
kutiniu laikotarpiu - ilgametis k į a i p a s i s a k o ^ j g i m tos ios tei-
JAV ambasados Londone patą 
rėjas. Taigi — turi platų patyri
mą. 

Praeities įvykių ir dabarties 
gyvenimo studija 

Šioje praeities įvykių ir da
barties gyvenimo studijoje auto
rius padaro vieną kitą pareiški
mą, dėl kurio labai suabejotume, 
tačiau jis iškelia ir visą eilę įdo
mių faktų. Visų pirma apžvelgia 
praeitį, daugiausiai pasinaudoda 
mas kultūros istorijos filosofu 
Toynbec ir istoriku Gibbon, bet 
nekartą šaukiasi ir Tomo Akvi
niečio, nors pats, iš visko atrodo, 
nėra katalikas. Jis prieina išva
dą: žmonija karuose praranda 
laisvę; valstybės smunka, kai 
pasitiki tik jėga. 

sės svarbą. Jis rašo: — Teisinis 

J. DAUGVILA Vitražas 
nuostatas „atrandamas, ne iš-

Autorius augčtv: vertina demo ! randamas, nes jis išplaukia iš vi-
kratiją bei krikjuonybę ir apie salos. Mes tai galime ignoruoti, 
jų ryšį taria: 

Kai}) nebūtų Vakarų be 
krikščionybės, taip nebūtų de
mokratijos be Vakarų... Mes, va
kariečiai, tegalime būti tik vai
kai savo greko - romėniškos, 
krikščioniškos praeities... Net 
jeigu mes ir apleisime savo tra
dicijas, mes nepasidarysime az-
tekais ar kinais ar egiptiečiais. 
Mes tik tapsime nieku: patys Sa
ve pasidariusiais barbarais. — 

Pavaizduodamas, kaip karai 

bet ne pakeisti... Kiekviena pa 
stanga ištrūkti iš natūralaus įs
tatymo baigiasi nihilizmu, ciniz
mu ar paprasta desperacija, nes 
žmogus pasidaro mažiau negu J 
žmogus, jeigu jis nugręžia nuga
rą į jį (natūralų įstatymą). — 

Sąžinės teisė 
-

Visi svarbesnieji gyvenimo 
veiksniai randa darnią vietą au-
toriaus sistemoje:^ 

— Sąžinės teisė tik tada ap
drausta, kai žmogaus lojalumas 

kliudo progresui, autorius prime | y r a padalintas: kai jis ištikimas 

Pabrėždamas grynojo patrio
tizmo reikalą autorius primena: 

— Patriotas galį meilėje mirti 
dėl savo krašto, o nacionalistas 
negali net ir gyventi be neapy
kantos. — 

Paryškindamas tą patį dalyką 
jis kartu su Grillparzeriu taip 
nusako šovinizmo kelią: 

— Nuo humaniškumo, per na 
cionalistiškumą į bestiališkumą. 

Iškeldamas morališkumo vaid 
menį H. Agar pabrėžia: 

— Pasaulio problemos taptų 
paprastomis, jei žmonės būtų ge
ri... Istatymdavystė negali būti 
sąžinių pakaitalas. 

Vienintelis paminklas — golfo 
kamuolėliai 

Su Nobelio laureatu T. S. EHot 
jis juokiasi iš iškrypusios moder 
nios civilizacijos, kurios „vienin
telis paminklas yra asfalto ke
lias ir tūkstančiai pamestų golfo 
kamuoliukų". 

Žmonijos tikslą jis nusako su 
Unamuno: 

— Kurti mokslą, sukataloguo
ti visatą, kad ją būtų galima 
grąžinti Dievui tvaikoje. — 

Ir su Jurgiu Bernanos jis pa
siryžta : 

—Colis po colio mes atgausi
me visatą, kurią praradome per 
nuodėmę, ir mes ją sugrąžinsime 
Tau, kaip mes ją gavome pir-

^ . 

P R A N E Š I M A S 
Daktarai STASYS ir MILDA BUDRIAI praneša, kad 

pakeitė priėmimo dienas ir valandas ir namų telefono nume
rį. Ofisas, 2759 W. 43rd S t , atidarytas kasdien 2—4 ir <r~-3 
vai., išskyrus trečiadienį, Šeštadienį 2—4 valandos. 

Telefonai: ofiso €L. 4-7284, namų GR 0-3404. Jei šie ne
atsilieps, skambinkite MK 3-7268. 

4> 
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P r i e š-Ad v e n t i n i s 

audos Balius 
SU KAUKĖMIS 

Dienraščio "Draugo" Naujų Mašinų 
Fondui Paremti. 

DWEST BALLROOM 
MIDWEST HOTEL 

(Hamlin Boulevard ir Madison Street) 

mąjį pasaulio 
šventą. 

i > ^ : švarią ir 

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

DRAUGO ADMINISTRACIJA 

immmiimiiimmmiiiiiiiiiMimiiiimiii 
TADO BALČIŪNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

2156 W. 23rd St.; YA. 7-0841 
I/lik rodžiai elektroniškai patikrina
mi ir atnaujinami. Atstovybes visose 
Čikagos lietuvių kolonijose. Darbo 
vai.: 6-8 vai. valk. Šeštadieniais nuo 

10-8 vai. vakaro. 
t l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l III 11IIII11 lllll M1II | 

SIUVAMOS MASINOS 
ir 

RASOM. MAŠINĖLES 
Kaunamos geriausiomis sąlygomis. 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Aroher lilshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja! 

PIRKITE APSAUGOS BONUS! 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO HOYNE AVE. 

Tel. VIrginia 7-7097 

KURIANAMAS ALIEJUS 
Aptarnaujame pietine Chleaga. 

Aliejus krosnims ir centrallnlui ap
šildymui. Punktualus patarnavimas, 

Tel. LAfayette 3-0309 
Vakarais HEmlock 4-6264 

lapkričio 21)d., 11)52 m. -8:30vai. vak. j l | N | V F R S A L S A V I N G S 

Gaukit du l e n u uždarbiu* kasimi 
U&tikrinkit taupymui apsaugą 
Turėkit pinigų kai reikia 

tatikit a i f 1 • PrMekK kiek aariia, 

AND LOAN ASS0CIATI0N 
1800 SO. HALSTED STREET CHICAGO 8. ILLINOIS 

, Telefonas: HAymarket 1-2028 

Yalandos: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieninis nuo f ryto 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais uMaryta. šeš tadienia is auo • voJL ryto iki S vaL p. p. 
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na, kad per trisdešimties metų 
karą Vokietija iš 20 milionų gy
ventojų nusmuko iki 8 milionų 
ir, kaip rašo H. Fisheris, 30-
ties metų karas Vokietijos civi
lizaciją .sulaikė dviemis šimtais 
metų. Dėlto autorius sušunka: 

vyriausybei, kaip viešosios gero
vės organizuotojai, — kai ištiki
mas tautai, kaip prisirišimų ir at 
siminimų centrui, — kai ištiki
mas Vakarų kultūrai, kaip arti
mam bendrų tradicijų brolišku
mui, — kai ištikimas žmonijai, 

Didžiosios civilizacijos \ kaip brolijai bendro tėvo — Die-
miršta iš vidaus. Mes patys išau- j vo — vaikų ir — kai ištikimas 
giname savo barbarus. — ! Bažnyčiai (savo sieloms, šir-

Autorius stipriai pasisako dims, vidaus gyvenimui), kuri 
pne« prievartą: 

Nerandant susivienijimui 
kitų pagiindų, kaip tik jėgą, su
silaukiama nuolatinio kraujo 
praliejimo. 

Krikščionybė ir valdovų 
absoliutizmas 

Krikščionybės atsiradimas ab
soliutines valdovų galios laiko
tarpyje įnešė į valstybių gyve
nimą antrą jėgą, kuri, būdama 
atskira nuo vajdovų, gynė indi
vidus prieš jų sauvalę. Autorius 
H. Agar sako: 

• Mūsų civilizacija, mūsų va
karų pasaulis gimė, kai prie kla
sikinio teisės supratimo buvo 
pridėtas skirtumas tarp Dievo ir 
ciesoriaus. Religija, vieton ruoš 
dama pilietį valstybės vergystei, 
nuo šio laiko gynė jį nuo valsty
bės taip, kad jis galėjo jieškoti 
savo individualaus išganymo... 
Gyvenimas pasidarė kančios vai
dinimas, kuriame kiekvienas 
žmogus turi panaudoti laiką že
mėje, kad tiktų amžinybei. — 

Bažnyčios ir absoliutinta vals
tybės keliai išsiskyrė: 

Bažnyčia moko, kad kiek
vienu ilgesinga siela turi jieško-
t.i išganymo miriaduose apsi
sprendimų bandymo laikotarpy! 
žemėje. Despotas gi siekia tą sie- ' 
lą nukelti į gyvulišką lygį, kur ji ] 
visiškai nebesiektų pati apsi- i 
spręsti... Darymas skirtumo tarp 
Dievo ir ciesoriaus yra mūsų ei-! 
vilizacijos pagrindas. — ' 

yra nurodytoja kas gera ir kas 
bloga. Kai žmonės pasaulinei vai 
džiai neleidžia paneigti to ištiki
mumo, tada jie yra atsiekę tikrą 
laisvę. — 

MODERNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 
A. Valeišaites ir 

"»r i ;al i finai tos-1 Mm uskienės 
3130 So. Halsted St. 

Tel. CAlumet 5-9339 
Priimami mokiniai: pirmai!., antrad., 
trorkui. ir penktad. nuo r> v. Iki 8 V.v. 

= 2 = 
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MUTUAL FEbUAL SAVINGS 
REKORDAS... 

Įsteigta Chicagoje 1905 metais. 
Nuo 1905 metų ši bendrove pergyveno xkarus, 
ekonomines depresijas, panikas, ir krizes, ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutaupytą 
dolerį. V * 

Augštus dividendus išmokėjo visada be perstojimo 
Partrauksim jtisų pinigus iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę. 

Nelaikykite — p nu lėkite tatrpyti Šiandien! 

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

AND LOAN ASSOCIATION* 
2202 W. Carmak Rd. • Chtcogo S, ffl. 
JOHN J.KAZANAUSKA3lLPr^«T#lVlr0W.7^7ir 

r "< t-* 
IŠKALI* 
- -—38L. 

ST." ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN. 
1447 8o. 49th Conrt, Cicero 50, UL 

~ JOSKPH F. GH1 BAUSKAS. Sekretorius 

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS 
Šioje Bendrovėje, kur 
jūsų kaimynai taupo 
pelningai ir s a u g i a i 
nuo 1922 metų. 
l> y k a | dovanelės su 

naujom sąskaitom. 
Turtas $5,500,0 0.00 

- - . 

PELĖDA beldžiasi į jūsų duris 
^ 

Tik ka IsCJo 8 Nr. Pelffdo* 28 pi., su priedu Tcvl&kes Aidas 8 pi. 
Juose telpa virS 30 paveikslų, iliustracijų, šaržų. K>aug juoku ir ap
rašomos nuisij dienų aktualijos iš politinio ir kultūrinio gyvenimo 
Kaina 0.60 dol. 

TIK K A lšr.n»: 
Andersono Pasakos, 210 pi., gausiai iliustruota, kaina 2.00 dol. 
l iauto I'ašakos, antra dalis, gausiai iliustruota, kaina 1.25 dol. 

ANKSČIAU lft l j ; iSTA: 
Ilaufo Pasakos, pirma dalie, (Karavanas) gausiai iliustruota. 

kjUna 1.50 dol. 
A. Vilainis, žemaičių AemPje, kelionių aprašymai, 132 pi., kaina 

1.50 dol. 
IVlfMlos 19&2-I9AS metų komplektai, kaina 5.00 dol. 
Baigiame spausdinti Pelėdos kalendorių 105.'! metams. Daug 

feljetonų, juokų. Priede Karalienės LMiehaldos Pranašyste* Ir nau-
jatadas sapnininkas su Pelėdos komentara i . Kaina 1.26 dol. 

Visi kurie užsisakys šių knygų bent už 3.00 dol., Pelėda iki šių 
metų galo gaus dovanai. Adresuokite: 
P l I - i: l> A 3153 So. Halsted s i . Chleago 8, OI. 

V • 'f 

mf 
t? 1 = 
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ite per Paštą 
Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 

Nauj i taupytojai yra mie lu noru priimami. Dividentai kas puse m e t ų ! D a u g patar

nav imų [skaitant paskolos n a m ų pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas — 
ugi įssimokejimai. 

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1542 Halsted Street Chicaao Heights. Illinois 

CITIZEN'S 
Halsted Street 

M33: 

x? SOTUS ALKANAM FADEKl 
AII> OViatSKAS, Inc., 3131 S. Halsted St., Chloajro 8, tel. I> .̂ «-»8ft» 
Bendrovė siunčia maisto stur.finlus J Vokietija ir kitus kraštus, iš
skyrus S8US. Pristatymas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami 
Is Europos sandėl'ų. Pilnas draudimas. Relkal. pilno slunt, sąrašo. 

(Siuntinys Nr. C ^ $6.90 
4 sv. rūkytų l&^lnlų 
2 sv. Karairerę taukų 
2 sv margai Ino 
1 sv. kiaulienos mėsos 

^ : 

Siiintin.vs Nr 12 — 96.40 
8 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
1 sv. degintos ' avos 
1 s v kakavos 
1 sv. ftekolado . 
2 sv cukraus 

Siuntinys Nr. 1* — $•.»* 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
i sv. margarino 
l sv. l ė t i n t o s kavos 
t sv. kakavos 
1 sv. šokolado 
4 Vi «v. cukraus 
2 gabalai tualetinio muilo 

Siuntinys Nr. 6-7 
10 sv. cukraus $2.60 
10 s ' , b. kv ie t miltų $2.60 
9 BV. gryn. kiaul. taukų $6.26 

^ 

<lf 
BILL 

Mr. .V Mrs. Wni. Kareivai, 
Savininkai 

•CJ5 -•** 'z**/ 
^'Sč ' ls,& **7*»t 7$ 

J ' g 3 = - p - 3S # \ 

Jei mes 
patenkiname Sim 
t.us kitų asmenų, 
ko*l«l mes negalėtume 
patenkinti jūsų? Atvykite ir 
duokite progos mums jus įtikinti. 

A 

UOtfOR STORE 
AND TAP R00M 

4644 S. Paulina St. 
NEPAMIRSKrrfi 

BILL K'S 
IMdelln ptMtlrtnkimM 

tmnorUtotą 

^ , 

S S • i 11 .1 ^ 
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Apie žemaičių vaiduoklius ir rikiuojančius 
veiksnius 

(Pasikalbėjimas su rašytoju A. Valentinu jo 25 metų 
kūrybinio darbo sukakties proga) 

VLADAS BŪTĖNAS, Cicero, 111. 
Šį ruden| rašytojas humoris- kytis į Tuebingeno universitetą, 

tas Albinas Valentinas švenčia Vokios žemėje. 

Kai A. Valentinas ėmė kalbėti — Viską permatau auksinė- ų j ų užlaiko lietuviškos kilmės skelbė, kaip jiems einasi su lie-
ie kaulus, ir man šiurpu pasi- mis perspektyvomis. Neseniai1 amerikiečiai. Daugis esą iš nau- tuviškomis knygomis šioje pa-

skaičiaumiesto valdžios praneši- j ų j ų ateivių. Sveikiname! Tik,šaulio lietuvių sostinėje, — vi
sai rimtai užbaigė linksmasis že-

kūrybinio darbo 25 metų sukak
tį. Pačiam apie humoristą rašy
ti istoriją baisu, kad paskui pats 
nepapulčiau po jo aštria ir są
mojinga plunksna. Todėl, susi
radęs sukaktuvininką vienam 
beismante Marąuette Parke, da
viau jam visą eilę klausimų, į ku
riuos, pagalbon išsišaukęs net 
Žemaičių vaiduoklius, sukaktu
vininkas atsakė. 

— Kaip Jūs įsivėlėte į litera
tūrinį darbą? 

— Grynai per nesusipratimą. 
Buvau įsimylėjęs vieną mergio
tę. O įsimylėjėliui, kaip žinoma, 
kitos išeities nėra, kaip tik ra
šyti eilėraščius. Tai ir parašiau 
tokį eilėraštį „Mano karalaitei". 
Perskaičiau jį mergiotei, o ji sa
ke: ,.Kaži, ar geras?". Užsiga
vau. Nunešiau ir įmečiau eilė
raštį į „Lietuvos" redakcijos 
laiškų dėžutę. Po kelių dienų žiū-1 
rių — išspausdintas. Parodžiau 
mergiotei ir ji mane pabučiavo, i 
Reiškia, eilėraštis buvo geras... 
Tai buvo 1927 m. rudenį. Po ke
lių dienų gavau iš „Lietuvos" re
dakcijos laišką. Kvietė užeiti re-
dakcijon. Išsigandau. Bet redak
cijoje padrąsino ir patarė neuž
mesti plunksnos. Sako — gal 
kada kas ir išeis... Bet tai buvo 
mano pirmas ir paskutinis eilė
raštis... Prie širdies geriau bu
vo kitas žanras. 

—Reiškia, humoras ? 
— Taigi, — palinksėjo galvą 

A. Valentinas. 
— Jūs, berods, savo kūryba 

daugiausia reiškėtės N. Lietu
vos periodikoje? 

— Taip, buvau bendradarbiu 
daugelio Lietuvos laikraščių ir 
žurnalų. 

— O dabar ar bendradarbiau
jate kur? 

— Taip. Aktyviausiai bendra
darbiauju fabrike. Mano bosas 
— tai mano mielasis redakto
rius... 

Jau truputį neberimtai sukak
tuvininkui nukalbėjus, griežtai 
paklausiau šablonišką klausimą: 
kur ir kada gimėte? 

Kitas mano prosenelis, kurio 
vardą ir aš šiandien nešioju, tar
navo Maskolijos ciesoriaus ka
riaunoje 25 metus ir narsingai 
dalyvavo Krymo kampanijoje. 
Buvo artileristas. Kai turkas 
kietai apgulė Sevastopolį, tai jie 
pritrūko kulkų ir nebeturėjo kuo 
šaudyti. Tuomet mano prosene
lis Albinas kepure surinko nuo 
kareivių pypkų vožtuvėlius, už
taisė jais varinę pūką ir šovė į 
turką. Balsas buvęs nežemiškas! 
Turkai tik pakratę barzdas, pa
siraitoję skvernus ir pabėgę. Už 

apie 
darė: 

— Lietuvoje skaitytojai mė
go Jūsų pokštus ir visokius 
interview su žinomaisiais Žemai
tijos vaiduokliais. Kaip dabar? 

— Popieriai visai prasti. Nė 
vieno saviškio tremtyje nesu
tikau. Matomai, visi likosi už ge
ležinės uždangos. Kartais aš 
juos net sapnuoju. Vieną naktį 
vaikštau Žemaitijos pabaliais. 
Žiūriu, nuo Velniabalio pusės be
ateiną su saviškiais: telšiškis 
Plinkšių Ponaitis, Molupio Vo
kietukas, Skuodu Frlcas ir mo
sėdiškis Šatraminų Abručio vel
nias Jonis. Molupio Vokietukas 
ir Skuodu Fricas raudonais ba
tais, žalias skrybėles ant akių 
užsimaukšlinę ir povų plunks
nas užsikišę. Tart, galima sakyti, 
„keturi didieji", rikiuojantieji 
visą Žemaitijos vaiduoklybą. Su
sitikome. Sveiki! Sveiki! Sako, 

muose, jog iš Chicagos mieste „Terros" leidykla ir Lietuviško-
esančių 12,000 tavernų, trečda- šios Knygos Klubas dar nepa- maitis sukaktuvininkas Albinas 

Valentinas, vėl pasinerdamas į 
krūvą rankraščių, iš kurių, kaip 
girdėti, netrukus pasirodys fel
jetonų rinkinys. 

tai pats ciesorius davė jam rublį kur taip į tolumas išbruzdėjąi, 
ir liepė eiti namon. Keturis me- kad nebesimato. Niekas nė vi 
tus su meškininkais keliavęs per 

A. VALENTINO PORTRETAS 
Dail. J. Penčyla 

ciesorystės žemes, kol pasiekęs 
Būdvietės vienkiemį. Prosenelis 
girdavęsis, kad pats ciesorius 
Aleksandras prašęs jį į žentus, 
bet narsusis kariautojas geriau 
panorėjęs sugrįžti pas savuosius. 

O dėlto, kad mano'prosenelis 
narsiai apgynė Sevastopolį, aš 
turėjau nešdintis nuo rusiškųjų 
komunistų. 

— Na, sakykit, ar humoras 
padės išlaisvinti Lietuvą? 

— Kadangi nesu joks rikiuo
jantis veiksnys, tai į tokį klausi
mą ir nesijaučiu kompetentin-

suomenės apie mūsų veiklą nebe 
painformuoja. O mums prie 
draugo Stalino einasi ganz šva-
kai. Bra, nė velnias iif.begąli gy
venti! Visą svietą suvarė į kol
chozus, žmonės nuskurdo, nebe
turi nei gerų pypkių, nei tabo-
kės — nebėra kas mainikauti. 
Buvome pričiupę tavo gerą pa
žįstamą Peludį. Atsiviliojome į 
raistą, pasisodinome ant kelmo, 
žmogus nuskurdęs, nuplyšęs, al
kanas, nei pypkės, nei t̂ ibokės 
nebeturįs. Ir velnio sąžinė to
kiam nieko pikto nebeleidžia da
ryti. Pavedėm ir paleidom kol
chozo link. O kaip tau tame Ame 
rike? Okey, sakau. — Ak, be-
reikalo tik ir mes nevažiavome:.. 
— aimanavo garsieji Žemaitijos 
vaiduokliai. Aš jiems aiškinu: 
vyručiai, ne kažin ką jūs ten bū
tumėt laimėję. Amerikoje visos 
pelkės nusausintos, net varlei 
nėra kur įlysti. Ką jau bekalbėti 
apie jus. Visur elektra, šviesu, 
— nebūtų kur nė pasislėpti. Be 
to abejotina, ar emigracijos at
veju būtumėt pralindę pro 
NCWC ar kitas globos organiza
cijas... Tikrino. Reikėjo teisėtų 
gimimo metrikų... 

Pabudęs ir pats juokiausi iš 
tokio keisto sapno. 

— Jūsų nuomone, ar humoras 
gali prisidėti wie senųjų ir nau
jųjų ateivių susiartinimo? 

— Neveiksmingas dalykas šio-

Humoristas susiraukė: 
Klausimas kaip iš skryningo an
ketos. Taigi, per nesusipratimą 
šią ašarų pakalnę pamačiau 
1908 m. lapkričio 29 d. sename 
Žemaitijos vienkiemyje, ant ri
bos Skuodo ir Mosėdžio parapi
jų. Esmi kilęs ne iš prasta žmo
nių. Mūsų šeimoje iš kartos t 
kartą buvo perduodami pasako
jimai, jog vienas mūsų prosene
lių buvęs pirmojo Žemaičių Vys
kupo Merkelio Giedraičio vežė
jas. Tai vyskupas ir įkurdinęs 
tą senąją sodybą Budvietėse, ap
vesdindamas savo vežėja su že
maituke. Vestuvės vykus.'os gi
rios vidury (trobesių dar nebu
vę), kur svečiai valgę keptus 

_ gas atsakyti. Bet man a t r o d o , .Je srityje. Kur kas reikšmingas 
kad taip. Nes gi ir patys laisvi
nimo veiksniai, bent paskutiniuo 

nis yra „Šatas". Pats esu paty
ręs, kad jis vieną lietuviškos vi-

ju laiku, gerokai humoro pri-1 Jomenėa; dalį suartina su kita 
krečia. Ypač tos mūsų mielosios ir tai, rodos, amžiams neperski

riamai. Bet praktikoje pasirodo, 
kad tik tol, kol abi pusės neišsi-
pagirioja. Paskui vėl gyvenimas 
eina savo keliu... 

partijos... Taigi, ir atrodo, kad 
tuščiai neturėtų juokauti. O pa-
gal.au gyvenime juk taip yra,! 
kad su besijuokiančiu juokiasi 
visi, o kas v jrkia — tegu verkia 
sau vienas. 

— Ar humoristinė kūryba pa
deda U laikyti lietuvybę? 

- O kaipgi. Sykį Bnčporte _ _ m N A M T I 
sutinka -.i-aue toks nepažįstamas \ ^ 5 X w i I 5 £ 
džentelmenas ir sako: „Aha, I PRISTATOME 
tautieti, gerai, kad sutikau! Tai 
pats ten rašinėji visokias kome
dijas, kur pasirodo, kad aš, Gai-

— Kaip Jums iš viso atrodo 
lietuvybės palaikymo šiame kraš 
te perspektyvos? 

jaučius ir gėrę midų. Kiti gi šėt-; damavičius, pakeičiau pavardę į 
r a s saugoję su muškietais ran-
kose nuo meškų ir vilkų, kuriuos 
iš girių atvilioję vestuvininkų 
kepsnių kvapas. 

Dabar žinau, kad sodybos ąžuo 
lai iškirsti, ji paversta kolcho

zu, likę gyventojai išvaryti į Si
birą — už tai, kad prieš pusę 
tūkstančio metų sodybos įkūrė
jas vysk. M. Giedraitį vežė mo-

n . . i - . 

Gadem. Turiu pačiam pasakyti , 
jog pridarei man triobelių. Žmo
na to nepernešė, m-bėgo ir vėl 
atsilietuvino pavardę. Sako, ki
taip neleis grįžti Lietuvon! Tai 
reiškia, pats ardai mano šeimos 
laimę ir karjerą. Sakyk, ar jau 
turi pasisiuvęs kaulams susipil
ti maišą? Jei ne — tai pasisku
bink... 

l ip i 
VISOKĮ v RI :ftiy 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS UTWINAS. Prez. ' 
S039 So. HALNTKO ST. 

Tel. VIetory 2-1272 
AFKATNAVIMĄ IR PRKKIŲ PRI-

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOICAMAI 

RAftTlNfi ATIDARYTA kasdien mic 
8 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro Ir 
seAtadlenlals tkl 3 vai. vakaro 
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NAUJI PLYMOUTH'AI 
Pristatomi ui $1,683.00 

Su visais taksais 

Važiuokite 1182 m. 

CHRYSLER'IU SU 180 

arkliu jėgos motoru 

* 
GET the U. S. Royal Master's exc/usive Royaltex Tread — stop 

safely on slippery streets where tires never held before! 
ĄL OWN the revo/ufionary winter-skid-protecting power of its more 

than 3,000 gripping edgesl , 
LOOK ahead to years of this super-safety, compietely renevvao/e 

1 to give you up to twice as many safe miles! * 
. 
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N0W! f w Yoor Present Tires. 
t 

We ore a l lowing 
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m ^'.ntAr-safe U. S. Royals. 

of new, vinter-saTB 
U. S. ROYAL AIR RM>E • U. S. ROYAi u * 

„ „ . , e n — «"owance, «or you, p r«en , .ube, 

on the purchase 
0 . S. ROYAl MASTiR • 

100 NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ, KAIP NAUJŲ U2 ŽEMAS KAINAS 
Lengvos Išmokėjimo sąlygos. Teisingas nemokumas patarnavimas leidimams Ir apdraudal 

Balzekas Motor Sales, Ine, 
4080 ARCHER AVE., CHICAGO 32, U I * Telef. VIrginia 7-1515 
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SERLIN TIRE CO. 
1460. SOUTH MICHIGAN M - WEbstcr 9-2122 
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KOSMETIKOS PASLAPTYS 
ST. MAZILIAUSKAS, So. Boston, Mass. 

Iš neseniai paskelbtos statis- kios išvaizdos. Tokiu būdu jo 
tikos matosi, kad J.A.V. mo- gamyba pasidaro labai pigi. 
terų 96<V vartoja veido pudrą, žinoma, tos dažnai .-girdimos 
71%—veido kremą, 83% —lū
pų dažus ir 89%—desodorantus. 
Įdomu, kad žemės ūkio mote
rys vartoja lygiai tiek pat kos
metikos, kaip ir miesto mote
rys. Praėjusiais metais čia 

reklamos, kad jis turi savyje 
lanolino (avių vilnos riebalų), 
kuris sutraukia veido drėgmę, 
yra grynas melas, nes šiuo at
veju lanolinas yra jau tiesiog 
"girtas" nuo vandens. 

Kad ne taip greitai nusilai-
smulkioje prekyboje kosmeti- ž y t U p p a s k u t i n i u m e t u y r a p r a . 
kos buvo parduota už 900 mi- d - t a s g a m i n t i 1 Q p ų l a k a s i š . 

etylzeluliozės, alkoholio, šelako, 
ricinos aliejaus ir dažų (eozi-

lionų dolerių. 
Apie penktadalis šios kosme

tikos teko vyrams, ypač jų 
barzdų skutimo atvejams. Ta
čiau jei pažvelgsime kokį šimtą 
metų atgal: tuomet tris ketvir-
ialius visos kosmetikos sunau-

no). 
Plaukų sudėjimas .moterims 

Ne kartą tenka teismams 
spręsti bylas dėl netinkamo 
chemikalų panaudojimo, sude-dodavo vyrai. Tuomet moterys . , , , , .- *, . , da*it moterims plaukus. Pavyz-buvo daug kuklesnes. Kai kur;* * ,* j - » 

buvo išleisti net įstatymai, kad 
karininkai, vykdami į frontą, 
neapsunkintų labai savo asme- • 
niško bagažo kosmetika. 

Grožio eleksyras 

Šiandien kosmetika yra giliai 
jejusi į mediciną ir greitai tu
rės būti jos kontroliuojama. 
Viduriniais amžiais buvo gar
sus grožio "eleksyras" — "Flo
rencijos vanduo", pradėtas 
naudoti Florencijos hercogie-

džiui, šaltam sudėjimui pir 
miausia tenka redukuojančiai 
suminkštinti plaukų keratiną 
su tioglykolio rūgštimi ir tuo
met fiksuoti pagal norimą 
formą su vandenilio peroksydu. 
Tačiau blondinėms ir baltoms 
Šaltas sudėjimas neturėtų būti 
daromas, nes čia ir teisingai 
dirbant, gaunasi spalvos pa
sikeitimai. Žinoma, chemikalų 
naudojimas tokiems plaukų for 
mavimams yra žalingas ir ne
turėtų būti dažnai naudojamas, 

nes ir ilgai jos paslaptyje lai- arba bent reikėtų pakeisti šil-
kytas, pagaliau paplito Pran- | to dėjimo būdu. 
cūzijos ir Vokietijos didikų tar 
pe ir buvo sudaromas iš: asi
lės pieno, kiaušinio baltymo, 
ryto rasos nuo žolės, balto vy
no, Alpių sniego ir iš žiedų dul
kių. 

Dalis šių diegų kosmetikos 
turi higieninę vertę, ir be jos 
vargu ar kas galėtų pilnai ap 
seiti. Tačiau didesnė jos dalis 
tarnauja žmonių tuštumui ir 
kartu atneša įvairius sveikatos 
pavojus. Kiek alerginių ligų 
kyla dėl vartojimo dažų, nagų 
lakų, pudros ir pan.! 

Ypatingai yra apgailėtina, 
kad kosmetikos gamintojams 

yra palikta neribota laisvė: jie 
nerašo iš ko yra pagamintos jų 
prekės ir dažniausiai daro la
bai melagingą reklamą apie jų 
veikimą. 

Kaip dabar gamina 

^ Šių dienų visų sričių gamin-
Ctojai yra labai pasinešę, viską 

gaminti kuo pigiausiai, mažai 
kreipiant dėmesį į esminę ko
kybę. Dėlto ir kosmetikoje ne
beliko ilgų formulių, bet viskas 
yra daroma tik iš kelių daly
kų, tačiau panaudojant labai 
modernias mašinas sumalimui. 
emulsifikavimui ir pan., kas 
padaro gaminio išvaizdą labai 
patrauklią. Pavyzdžiui, dažnai 
visur kosmetikoje vartojamas 
mineralinis aliejus yra visiems 
matytas mašininis aliejus, tirš-

, - „., . . J ' Tik viena Prancūzija dar lai-
tesnis už žibalą, pigus naftos , x. , , ... . 

i« m x« • i k o s i s a v o a u£8tos kokybes kos-

Vitaminui ir hormonai 

Vėliausiu laiku yra visur pra 
dėta gaminti kosmetiką, nau
dojant vitaminus ir seksuali
nius hormonus. Apie šiios da
lykus pati medicina dar neturi 
pilno patyrimo, tačiau kosme
tikos fabrikantai reklamuoja, 
kad tos rūšies kosmetika atau
gina plikes, padaro seno žmo
gaus odą jauna ir pan. Tačiau 
tyrimai yra parodę, kad sek
sualinių hormonų naudojimas 
šioj srityje neša vėžio ir kitus 
susirgimus. 

Chemikalai 

Šiuo metu kvepalai yra be-
vei vien tik sintetiškai gami
nami. Kada jų pareikalavimas 
yra toks didelis, kur gausi tiek 
Moschus jaučių, Zibet kačių ar 
ba Kanados bebrų, kurių kai-
kurios liaukos gamina aroma
tiškus syvus. Iš jų ekstraguo-
ja stipriai dvokiančius aroma
tus, kurie tik labai praskiesti, 
ir kombinuojant su kitais kve
palais, yra labai vertinami 
kvepalai. Neužtektų nei auga
linės kilmės kvepalų, kurių 
gamyba yra ir gana brangi. 

Šių dienų chemija yra da
vusi daug sintetiškų medžiagų, 
ypač iš esterų, eterių ir ketonų 
grupės, kurių kvapas yra labai 
panašus kuriam nors natūra
liam gamtos kvapui. 

produktas. Tačiau jo emulsija 
su vandeniu atrodo kažkas nuo 
stabiai balto ir gražaus... 

Pavyzdžiui, veido pudros ga
minimui ima talko 2/3, šiek 
tiek zinko arba titano oksydo— 
dengimui, truputj stearato — 
laikymui ir kalcijo karbonato 
— sausinimui. Paskutiniuoju 
laiku tam tikslui pradėjo nau
doti ir lieso pieno miltelius. 
Garsusis "Coldcreme" yra su
darytas iš vazelino, vaško, bo-
rakso ir vandens. Desodorantas 
kremas yra paprasta zinko mo-
stis. Į desodoruojančius purkš
tuvus yra dedama tirpalas alu-
minijaus druskų arba chlorofi-
lio. Plaukams briliantinas yra 
sudarytas iš mineralinio alie
jaus, stearino, cetylalkoholio, 
vandens ir mažų priedų. 

Šiuo metu yra išdirbtas bū
das bičių vaško ir avių vilnų 
riebalų (vaško) esterinimui, ir 
tuomet yra galima į tokį kre
mą dėti labai daug vandens, ir 
jis vis nepraranda savo pui-

metikos tradicijų. I šiandieni
nę kosmetiką yr* įvedama 

DĖMESIO SEIMININKES! 
Skalbiamos maMnon Iftnuomuoja-

mos už M-00 } m6n. 
Pilnai pataisomos visokios skal

biamos masinos už prieinama* kal
nas. 'Voln metei*" maAlnos Jtaisomos. 

TeL VIctory 2-16 U 

20 COLIŲ 
BETLĖJAUS KOMPLEKTAS 

$3950 Dabar parduodamas 
ui fabriko kaina . . . 

Lengvai padedamas bei valomas. 
Tinkamas namams, mokykloms, 
bažnyčioms ir krautuvėms. 12 co
lių augičio. Gražios spalvos ir de
koracija. 

• " • • 

Taippat galima gauti religinių stovy-
ly visokio dydžio. 

Užsakymai tik telefonų 

CATH0LIC STATUARY 
C0MPANY 

668 West Hubbard 
MOnroe 6-5444 

Pristatome bet kur mieste ar 
priemiestyje 

daug antiseptinės ir terapentinės 
medicinos. Puvyzdžiui, kiek 
daug įvairių medicinos priemo
nių galima įdėti j odos kremus, 
pomadas ir kosmetinius van
dens, kurie veikia prieš bakte-

| rijas ir grybelius. Jau truputį 
; rūgščibs reakcijos sudarymas 
ant odos daro ją atsparią bak
terijoms. Toks "senutis" men-
tolis kiek daug kur kosmetiko
je gali naudingai pasitarnauti. 

ARULŲ'KALBOS PAMOKOS 
duoda tremtinys prieS karą baigęs 
CikaRos UniVŲisltetą. 

Vienas doleris vnl. — prlvnčioa. 
Vertimai. Anketų pildymas, Įvairūs 
rustal angliškai. 

K. KALNfcNAS 
0402 S. Falrfleld Ave.. Chicago 20 
(3-<Ma» aukštas, d m i s po kaire, arti 

63-<5lo8 gatvėn tr Callfornla Ave.) 

Dėmesio turinUc.il gazo leidimus! 
Leiskite mums pakeisti prleft Salto 
oro . atf'JImą. Nerudi|tun"lo plieno 
dūmtraukio jvodlinal. Krosnys, kana
lizacija, skardos darbai, gazo pakei
timai. 

FAKT MAINE 8IIKFT M C T A I J 
WOUKS 

VAnderblIt t-2434 

MPS tnlsom^ vinį *1rmu *'«vaman 
mnftinnp Klo' vvnap dn-nas garan 
tnntns T*nunmo1«mos marinos M<** ' 
n^r*nlsv«l'no i p !»kMne\ Iflsu koll-
no maftinu. rrnfcyk'tp mflsu r*mo-
kartini <utr>« t nsUn'r^unU. I >l«!>.'nIIHIMH 

jnaalrlnkbna* vj,r*'*'» Slrijfft* maAlnu 

SINOFI* RT^VfNG 
MACH1NE CO. 

42221^ Archer Ave. 
_ _ -

DĖMESIO ŠEIMININKES! 
l'nr', sn*j»unot'> Va*-*o'ftnt muši) 

"nanh K 'vu iv" niurni t a n i u s ath'uo-
damo arba srwa»1al. Išdžiovintus skal-
btnHifl ir tnipA'in'us. 

B i r F . f M . f t nl»OS f.AITNDRY 
fllUt S. Odlforn'u' Ave. 

fi;4r. ryto tkl 7:0» vakaro —- kasdien 
Aentadčnlals nuo fi:40 ryto Iki r>:00 v. 

• TJBLBVI2.IJA • RADIO • ŠAL
DYTUVAI • SKALBIAMOS MA
SINOS • LYGINTUVAI * (1KON-
E R S » PLOKŠTELES (KECORDH) 
• NAMf RT0IKMENY8 IR T.T. 

WHSS APPLMCE 
PILNAS TKIiKVI/.I.IOS IR KAIMO 

APT VRNAVIMAS 
4057 South Aicber Avenue 

Tr l YArdj 7-8666, CUcaffO M Iii 

G Ė L E S 

T H E ST AR 
DENTAL & 0PTICAL 

L A B O R A T O R I E S 

Akys apžiūrimos atsargiai ir pri
taikomi tinkami akintai su moder

niškiausiais instrumentais. 

MOst) Optlcal Dopartmentas 
yra prižiūrimas 

DR. K. S. MIROCHNA, O. D. 

Visokiom.'* nrogoms 
• VESTU VfcMS 
• IIANKTETAMS 
• l ' i ; t i | \ | i > H M s 
• l*All>OT(!V£MS 

Vidurio stalo papuošalai — Korsažai 
. . Bukletai — Žvdintl augalai . . 

&VHNTRMH NEPAPRASTI 
AUGALAI 

OLadstons a-7878 —. 
MFS PRISTATOME 

Foshion Florist 
2402 N. Harlem Ave. 

Atdara kaadicmji & sokmad. Iki 
10 vai. vakaro 

DCMESIO BIZNIERIAI VYRAI! 
Advokatai - Daktarai ir Kontraktoriai 
žemiausia minesine' kaina už Telefono 
aptarnavimą. Sekretorišką aptarnavimą 
arba RaStines stalo vietą. Valandos kas
diena ir sekmadieniais 8 iki 6. Penkta
dieniais 8-9 vakaro. Rašykite arba šau
kite Arrico Secretarial Service 1710 W. 
Lake St. MelrosePark, 111. Fllmor 4-4811 

B U S I N E S S S E R V I C E S 

PIANINŲ DERINIMAS 
SpnelaliHtas derina (Plano tunlng) 

ir taiso planus. Pigiai parduodamas 
geras planas. 

Telof. YArds 7-2490 

Anglu kalbos pamokos 
Dieną ir vakaro 

AMERIKOS UKTUVIV 
MOKYKLOJE 

816 W'est SSrd Plac« 
CHICAGO 8, ILL. 

;»S3^^^SS^<^^^^r'^?^^^ 

9KM 
sir^-ray. mr.:'j^ 

ŽIŪRĖKITE] 
KasYra MosųPirkejail! 

Sudėti ištekliai Siekia Suvirs $100,000,000.00 
Pinigai Kada Jų Norit . . 

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

METRIKIŲ , 
FARM FOOD CO.I 

KRAUTUVE 

Patikima . 
Bankininkyste 
Nuo 1882 m. 

D K O V E R S 

Ž E M O S R A T O S PASKOLOS* 
• Pirktis naują ar vartotą automobilį 
• Pertaisyti tavo narną. 
• Sumokėti gydytojo ar ligonine oilas 
• Sumokėti taksus ir Apdraudos mokės 

čius. 
• Daugeliui kitų reikalų. 

Užeikit, pasimatyti su 
šiandien 

"Mes Kalbame Lietuviškai 

THEDROVERS BANK 
47th Street ir Ashland ftvenue - Chicago 

TeL: YArds 7-7000 
Nariai. Federal DcpoMt lusunuioe Corporation 

Dantų plokšteles pataisomos ir 
nauji pamušalai jdedami 
JUMS BELAUKIANT 
Vi žemiausias kainas 

144 S. PULASKI RD. 
SAoramento 2-2440 

Atdara nuo 8 iki 8 

KAILINIŲ 
PERDIRBIMAS 

Perdirbame ir Pataisome 
Išvalome ir Išblizginame 
APSIAUSTUS ir 

SALIKUS 
Padarome iš jflsų > 
senų kailinių rūbų 
už prieinamas kai 
nas. $50.00 ir virš 

SOUTH CHICAGO 
CLEANER 

Furriers and Tailors 
8717 Commercial Avenue 

SAginaw 1-8120 

m 

Ir i< 
: ^ 

D A B A R I 
JŪS IR JCSV MYLIMIEJI 

GARSINĖSE 
KINO FILMOSE 

i 

\(gį JOalį vestuvPuiH arba bet kokiems special iems Jvyklams 
• Krikštynoms • Madų parodoms 

• Draugijų pokyliams Ir t. t. 

Nuostabus naujas procesas duoda galimybę užrokorduoti ne ttk 
grožj tr Iškilmingumų. JQsų ftoimos specialių Jvykių. bet taip pat 
balsus bei kvutojlniųsi jdsų myllfnųjų. Gyvenančioji MUZIKA, kuri 
pakartotinai niu^iftkul primins tų specialių dienų. 

MAC 
šaukite STate 2-7332 
del nemokamos broftluros 

STUDIOS - 127 N. Dearborn 
FILMŲ GAMINTOJAI TRI.EVIZIJAI — Nuo pajūri* Iki pajūrio 

^ ^ 

1804 West 47th Str. 
Arti Wood Str. 

VYRIAUSU LIETUVIŠKŲ 
VALGIŲ BCSTINft 

J U D I T A 
MetrikaitS 

SŪRIŲ KARALAITE 

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

Grožis ir' patogumas per ifttisus metus. 
Alumino kombinacijos žieminiai langai 
ir sietai. 

$$ SUTAUPO $$ 
pagrindinėje kainoje, kure ir pataisyme. 
• Gražūs •Slerider" rėmai i 
• Self-storifig, nesikeičiu 
• Nauja "Tenslon Sealed" konstrukcija 
• Pastovūs 
• Padaromi pagal užsakymų « 
• Lengvai darir.5ti 

Brangiau vasarų — pigiau žiemų 
Sutaupo iki 35'/, viso šildymo 

Humprov Alumlnum Comblnatlon 
WlndOWa and Screens 28" x &C" atida
rymas — u2 $22.05 Jdeda 
Rūsio langai ir s'etellai dčl plieno langų 
24" xt<5" — u ž $10.50 )deda 

(virš dydžio — 25c Ui inčų aukšty 
ir i^loty) 

Double-Hung langai dėl medinio rūsio 
reniai 2 4 " x l 6 " U?. $10.80 

(viri dydžio — 25c u i ln<Tą aukšty 
ir ploty) 

Paveiksliniai langai alumino rSmuose 
Iki 100" aukščio ir pločio $3f>.00 

101" iki 110" $10.00 
U I " iki 120" ". $45.00 

Kitokio dydžio proporcingai žema kaina 
Custom-l-'lt ('asem<nt Sash and 

Porcii lOnclosure 

SENI LANGAI IŠIMAMI SU ATLYGINIMU 
D6I nuostabiai žemu apskaičiavimu skambinkite: 

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

Telef. 463G 

- " • • 

, / 
AIRWAY RADIO AND 

TELEVISION CO. 
PATYRĘ TECHNIKAI 

• STEWART WARNER 
• HALLICRAFTERS 
• TRAVLERS 

For Economical Service Catl — POrtsmouth 7 2985 
3740 W . 63rd St. CHICAGO, ILL 

SIENOMS — GRINDIMS 

DĖMESIO SAVININKAI! 
Mes sutelkiame visas medžiagas Ir 
darbininkus pilnam pertaisymui vir
tuvių Ir prausyklų. Taip pat kanali
zacijos reikmenis Ir alyvų. Ir gazo, 
krosnims. 

Pagražinkite savo virtuvę ir 
prausyklą su: 

• PliASTIKV • P L I E N U 

• ASPHAI/T • GUMA 
• VTNYli 

VVESTERN 
GUnderson 4-0606 

PLUMBING & HEATINO, STTppUY OO. 
8640 W. ORKMAK ROAD, BERVVYN, ILL. 

Saukite dSl nemokamų apskaičiavimų 
Atdara plrmad. & ketvlrtad. vak. 

4r ^ 

C I T I Z E N S S T A T E B A N K 
o f D O V V N E R ' S G R O V E 

Kviečia Jus aplankyti mūsų naują namą 
BENDRAS BANKAS 

Banko valandos: 9 vai. iki 3 vai. kasdiena 
Išskyrus trečiad. - Uždara visą dieną trečiadienį 
AUTOMOBILIŲ, PIRKIMO NAMUI ir P. H. A. 

PASKOLOS — Narys F. D. I. C. 
EDWARD A. VOLBERDING, Pres. 
R. C. BROGMUS, Executive Vice Pres. 
R. P. MAKELA, Cashier 

8110 MAIN D0WHERS GROVE PH. 198 

s Wor!d Wids Builders 
DURA-BRICK DURA-STONE 

NAUJA STEBĖTINA MEDŽIAGA SENIEMS IR NAUJIEMS NAMAMS 
y-"1* -ov.1 <"*.?'''»' '. 'įf*1 ^ 

!#*. 

• Fanerinis apmušimas, kuris tiktai atrodo • Klimatui išbandytas Wisconsino Universitete 
puošnus mūras bei akmuo.. . sudėjime, • Patirtas patvarus karštyje ir šaltyje 
spalvoje ir grožyje. • Atsparus vandeniui — dažymas nereikalingas 

• Pastovus, gražus ir atsparus gaisrui — • Insuliuotas — apsaugoja nuo skersvėjų bei 
insuliacija nereikalinga. sutaupo kurą. 

• Uždedamas ant medžio, cementinių bloksų, • Mažai tekainuoja 
medinių "shingles", "stueco" ir ant mūro. 

Neužmirškite, kad 
WORLD WIDE PASTATYS ARBA ATREMONTUOS! 

Jūs t- namę u£ kainą* kurią galite mokSti . . . dėlto kad gausus biznis leidžia mums sutau
pyti medžiagų sąskaiton bei "pelną, už darbą", kuriuo jūs pasinaudojate, 

T O L I A U 
galimo finansuota be; kokį ir kiekvieną darbą 

PAGAL JŪSŲ SĄLYGAS 
Jokio {mokėjimo — trys metai išsimokejimui už atremontavimą vieno kambario, pastogėje 
ar rūsyje buto, įrengimą naujo kambario, „d .>rmer" langu, verandos, net iki pastatymo 
viso namo. 

Del informacijų šaukite SOuth Chicago 8-7880 
IŠ UŽMIESČIO SAUKITE "COLL ECT" ARBA PASIŲSKITE KUPONĄ 

. | 

I 

f 
• 

• WORLD WIDE BUILDERS 
I 8152 Enst 134th St., Chicago, Illinois 

# \ 

I GERBIAMIEJI: Tegu jūsų atstovas atvyksta 
• Data V suteikti informacijas apie 

D DURA-BRICK ARBA DURA-STONE 
| D REMONTUS IR NAUJUS ĮRENGIMUS 

U NAUJUS NAMUS 
I Name ^ 
I Address 
I Jfhone 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

SERGANČIĄ DR. SRUOGIENJ APLANKIUS 
BAL. BRAZDŽIONIS, Chicago, III. 

Neseniai juk minėjome mūsų 
didžiojo dramaturgo Balio Sruo 
gos 5 metų sukaktį, kaip jis pa 
lūžo pavergtoje Lietuvoje. Ant
rą jo pusę — dr. Vandą Dau
girdaitę - Sruogienę, su dukra 
išvargusią laimingai tremtį ir 
apsigyvenusią Chicagoje, jau 
šeštas mėnuo kaip ištiko skau
di nelaimė: buvo netoli savo 
buto sunkiai automobilio sužei
sta. Sulaužyta koja stovi gipse 
ir kažin ar paveik3 dar greitai. 
Tikrai buvo labai liūdna maty
ti šią mūsų tautos darbininkę 
tokioje padėtyje ją aplankius. 
Jinai juk Kaune 3-čioj gimna
zijoj, Vilniuje Mergaičių gim
nazijoj ilgą laiką auklėjo ir mo 
kino lietuvišką jaunimą, trūsė 
visuomeninėje veikloje kartu su 
velioniu Baliu, išleido "Lietu
vos istoriją". V. Vokietijoje 
taip pat dirbo tremties mokyk 
lose ir ten kiek perredagavusi 

lią praeitį, kuo ne visos tautos 
pasigirti tegali. Reikia gauti 

stoti j karinius dalinius, tai pa
leisime, jei ne —tai būsi per
lėktas pe • kaminą". Tai buvu
si komisaro žodžiai .1943 m. Dr. 
Vanda Sruog enė turi ir pasku-

Atlaiko baisų karštį 
Niagara Falls, N. Y., mieste 

susektas toks audinys, padary
tas iš aliuminijaus oksido ir sili
koninio anglies, kurs atlaiko 

kelių rūšių Lietuvos žemėlapių gtį, n es perdaug dar viskas lie-
ir tų dar nesurandu tinkamų, tuviams yra žinoma. Medžiaga 
Būtų gera, jei iš lietuvių kas j nepasens ir ji po kiek laiko 
turėdamas, prisiųstų man ar ,p a i e j s ta skaitytojams bus labai 

tinius laiškus, jo kūrybos žy- temperatūrą 2,300 laipsnių karš 
mią dalį, tik dabar nenori lei-

leidyklai. 
— Kokio dydžio "Lietuvos is 

torija" išeina ir kas leidžia? 
— "Lietuvos istorija" suGa-

rys pustrečio šimto puslapių ir 
įvairūs jos skyriai bus iliustruo 
ti paveikslais. Paveikslų taip 
pat sunku rasti tinkamų, bet 
stengiausi jų rasti. Leidžia bro
lių Šulaičių sudaryta "Sūduvos" 

įdomi. 
Dr. Sruogienė, žymi mūsų 

tautos istorikė, nors gedulą ne
šiojasi savo širdyje, sielojasi 
mūsų tautos ateitimi ir trokšta 
dar pargrįžti Tėvynėn, dėl ku
rios tiek daug al?u dirbo ir kan
čios patyrė. 

Plastiniai skeletai 
leidykla; tikisi ją spausdinti, | Dr. W. Lowrey norėjo įsigyti 
kai tik baigs "Lietuvos Geog- [žmogaus skeletą. Tačiau jis su 

čio Fahrenheito, ir neminkštėja 
net iki <3,000 laipsnių. Tai svar
bus radinys . gazo turbinų ir 
sprausminių motorų gamybai. 

•l l l lWlll . i l I •• 

G. LeRoy Lehr 
Modernios patalpos 

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

LEIIK FTJNERAL HOME 

6040 So. PiilaHkl IW. 

POrtsmouth 7-7676 
••• i . - — . . 

Japonų menas 
Harvardo universitetas išlei* 

do studiją apie japonų meną 
"The enduring art of Japan", 
parašytą L. VVarner. 

rafiją" leisti. 
Pabaigus šia tema pasikalbė

jimą, dar pasiteiravau apie ve-
lionies Balio Sruogos paskuti
nes valandas. Ji esanti labai 
dėkinga ypač dr. Starkui, kuris 

sekė, kad vienintelė vieta jį gau
ti tėra tik New Yorkas ir kad 
reikės laukti apie šešis mėnesius 
ir kad kainuos $200. 

Tada jis prikalbėjo savo brolį 
Elworth, dr. T. AVilliams ir tech-

,niką J. Blakley ir jie, po rūpes-
"Lietuvos istoriją" galėjo p a - | ^ g d a m a s » rusų užimtos rytų j t y p J ^ J ,ų l a b o r a t o r i j o j e > 

tiekti į mokinių rankas. 
Kaip Tamstai sekėsi sure

daguoti "Lietuvos istoriją"? — 
paklausiau. , 

Lietuvoje leisti Istoriją pa 
skatino mane Klaipėdos guber
natorius Navakas, prašydamas 
ją pritaikyti šiam kraštui. Ma
no pasirinktoji universitete sri
tis ir buvo istorija. Baigusi Kau 
ne VDU-tą dar studijavau Ber
lyne ir labai daug darbo teko 
padėti iki pirmoji istorija iš
vydo šviesą. 1935 metų "Lie
tuvos istorija" jau nebetiko 
tremties laikotarpiui ir turėjau 
kai ką pakeifti. Jos buvo LTB 
švietimo skyriaus išleista 2,000 
egz. ir šiandien niekur nebėra. 
Visas tiražas greitai išsisėmė, 
todėl tikiu trečioji laida taip 
pat bus visų mėgiama, nes joje 
įnešiau kai ko naujesnio. Savo
je žemėje būnant daug lengviau 
sekėsi padaryti įvairius susiju
sius su šiuo darbu pataisymus, 
tačiau tremtyje ir čia — labai 
sunku. Daugelis problemų ten
ka neminėti, nes nėra dar aiš
kios mūsų tautos nelaimės ke
lyje. 

Kokios sritys apims šią 
naują laidą; sakėte įvedėte ko
tai naujesnio? 

Naujoji laida apims senų 
senovę, Aušros laikotarpį, Ne
priklausomos Lietuvos kultūros 
laimėjimus, paskutiniuosius įvy 
kius ir Amerikos lietuvius. 

Si istorija skirta lituan s-
tikos mokykloms ir visuome
nei, nes juk kiekvienam yra 
svarbu žinoti tautos istoriją. 
Redaguodama šią laidą iš šir
dies stengiausi, kad ji būtų kuo 
objektyviausia, aiškinau skai
tytojams visus įvykius nuo se
nų laikų iki šiandien supranta
miausia kalba; kiekvienas giliai 
pajus, kad mūstj tauta turi gi-

NUO UŽSISfcN ĖJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRA ODOS LIGŲ! 

Tie, kurie kenCla nuo SENŲ AT 
VrHU Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jif 
mguM ramiai sid8tl tr naktimis mle 
goti, n« H jų užsiHenSjuslos Žaizdo> 
niežti ir skauda. Kad pasalinti tą 
nitžSjlmą ir skaudėjimą senų at 
vlrų ir skaudančių žaizdų, uždekit* 
DEOULO Ointment. Jo g y d o m o * 
ypatybgs palengvins jūsų skaudėji-
mą ir gatftHite ramiai miegoti nak 
t j . Vartokite JI taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jis taipgi pašalina nieže-
Jima ligos, vadinamos PSORIA8IS 
TaipKl paftallna perftBJimą ligos, vadi 
narnos ATHLBTB'8 FOOT. sustabdo 
džiovinimą odos ir perplysima tarp 
ptrščltj. Jla yra t inkamas vartoti nuo 
džlfmtancios ir suskilusios odos. jto 
yra gera gyduole nuo visų išviršinių 
odos ligų. L E a U L O 
Ointment suteiks Jum 
pagalba nuo nuvar
gusiu, per i tamų l r 
ntežlneių kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 76 et., 
$1.25 ir $3.50. Pirki-
te valstineso Chicago 
ir apylinkėse ir MII-
waukt.e, a r b a a t -
siųskite money orde
ri J — 

LEUULO, Department D 
5618 W. Eddy St„ Chicago 84, UL 

Ml lberry 5-3694 

Vokietijos išsaugojo paskutinę 
koncentracijos stovykloje Ba-

pradėjo gaminti plastinius skele
tus, kurie atrodo visiškai kaip 

lio kūrybą ir ją atidavė jai. t i k r i J a u p r a d ė j 0 g a u t i užsaky-
YpaČ Balys labai skaudžiai per
gyveno visą tautos tragediją 
būdamas kone. stovykloje, nes 
jis buvo tarp įkaitų. B. Sruogą 
vokiečiai suimdami pasakė: 

, ALBINAS BENIULIS 
A T L I E K A PERKRAUSTYMTJi? 

Ir )valrig da iktų p e r v e ž i m u * 

Taip pat perslumMame J užsien) 
paM* s.tos ,*air;tu>» rnaim< 

Kreiptis 

2554 MO. '1ALSTED STREET 
T«*. P'nabe 6-3^45 

U I L .111 I ' Į I I. 

mus. Iki šiol daugiausia kaukuo-
lių ir skeletų mokslo reikalams 
buvo atgabenama iš užsienio. Už 
kaukuolę mokėta $65, už skeletą 
$200—300. Plastiniai gaminiai 

"Jei liepsi savo tautos jaunimui kainuos apie trečdalį pigiau. 

—— — 
Auginti Chinehlllas yra malonu pelnlnKJi 

Pardavimui Piety Amevikos Veisliniai Chinchillai 
Ohinohlllų AktnlnkyHt? yrn padariusi svarbi;* pažanffa per pastaruosius mo -

tu»i; yra verta aUfflntoJami kitų rūstu gyvuliukų rimtai apsvarstyti ver
tingą pridėjimą naujos rūšies ji; ukyse. 

Aplankykite nuisų ranch arba rašykite d ei literatūrce arba kainų. 
A l - H A M ) < » l l \ ( HIL1.A FAItM 

HHM S. Stato IM. (M-lft) — MtlHngton, Mieli. Tcl. 8B13 

• Į » ' I . I 
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SHORT ON PRICE 

VALGYKITE GERIAT) UŽ 
ŽEMESNĘ; KAINA. 

< D £ M K S I O 
"FREEZER" SAVININKAI! 

Mes planuojame turėti kitą didžiulį mėsos išpardavimą lap
kričio 12. Visokių rūšių mėsa ir paukštiena asmeniškai parink
ta vedėjo A r t L e d e r e r 

SPECIALIAI sušaldyti žirniai už žemiausias kainas 
BURLINGTON FOODS, INC. 

304 Wilmot Ave., Burlington, 111. 
Saukite 304W—Mes supiaustome, suvyniojame ir tuojau sušaldomo 

JCSŲ TARNAUTOJAI 
JAUSIS LAIMINGI 

SI A / I I IM Ą 
SU 

A U T O M A T I Š K A K A V O S 
S E R V I Z Ą 

Tinka raštinėms ir mažoms 
dirbtuvėms 

C O F F E E S E R V I C E CO. 
10622 So. Oakley Blvd. 

Chicago 43, 111. 
CEdarcres t 3-4686 

F A Z A N Ų MEDŽIOKI f 
iki Vasario 1 r>, io.r»x 

Rezervuok ito virtas <iai»ar! 
Geriausi patogumai. Namie ga

minti valgiai. • GSrimai 
APŠILDYTI NAMUKAI 

MR. FBED WILSON 
siaurvtlnis kampas I', S 12 A 

III. 31. ttTCHMOFB, If iLINOlS 
Tel. Richmohd 403, rezervuo 

kito vietas. 

ir visi kiti namų reikmenys 
PIRKTI Is 

P R O G R E S S 
BENDROVĖS KRAUTUVUS 
(MAŽIAI ATRODO, 
ILGIAtJ TARNAUJA, 
MAŽIAU KAINUOJA, 

Nauja padangų ru&is 
B. F. Goodrich kompanija Iš

rado naują padangų rūšį, kurio
mis naudojantis bus nepavojin
ga važiuoti net ir 100 mylių 
greičiu per valandą. 

Jorgenseno autobiografija 
Konvertitas danų rašytojas 

Jorgensonas jau sulaukė 86 me
tų amžiaus. Anglų kalba yra 
išėjusi jo autobiografija "BooV 

of the Way »» i 
& %i 

VIKNINTMJb LIETUVIŠKA IŠTAIGA SOUTH S lDf . l l 
KUKI PATARNAUJA VISOKIŲ IltfftIU APD11AUD08K1 

Mes atstovaujame atsakomlngas aiKlraudos kompanijas, to«if-i uleU vi* • 
nas mūsų klijentas visados apsaugotas, Jei kam (vyksta kokia nelalraft 

FIRE—AUTOMOBILI*)—LIABILITIES—PREVENTION 
IR ACCIDENTS. 

6822 SOUTH WESTERN AVE. Telef. PRoepect 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje £ 

Nes šios įstaigos vadovybėje! 
j tarnaują žmones turi 40 metų 
t patyrimo šioje prekyboje. 

Kada ateina reikalas pirkti 
įvairius namų reikmenis, 

kreipkitės į šią 
ERDVIA IR PATOGIA. 

SENIAUSIĄ 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V Ę 

— « . . . 

i 
4181-83 Archer Ave. 

Tel. LAiayette 3-3171 
B r i g h t o n P a r k o ko lon i jo j e 

SEGIIETTI TRAVEL III HE Al 
« 5 1 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-S278 Ir 79 

KELIONES: 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
rai-uplnamo biletus, viešina Ius Ir sutvarkomo visus su. kelione surištus 
dalykus. TURIM K Ll i r iUVIU SKYRIŲ. Pi ldome afidevltus. Kel iom* 
planuokite iš anksto kitiems metams. Anksčiau a>Msakykite biletus kaip 
lėktuvais taip Ir laivais, tai būsite tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirk
dami biletus pas mus nemokėsite brangiau ir išvengsite laiko sutruk
dymo, nes nereikės lankytis nei į geležinkelio stot | ar aerodromą, nes 
visa tai atliksite vienoje vietoje -— PAS Ml 8. 

t? %> 

MAISTO KKAUTIJV 
Midwest Store 

JONAS IR STELLA SANVAklAI, Savininkai 

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

BORDEN'S PIENO PRODUKTAI 

KRAUTUVĄ ATDARA KASDIEN NITO 7:00 v. ryto Iki 10:00 v.v. 
s I K . M A D I r : \ I A I S ATDARA NUO 7:00 v. ryto iki 10:00 vai. vnk. 

2515 West 69th Str. REpublic 7-9259 

^S=r 

S 0 P H I C C A R C U S 
Iš W«F.S stoties — Banga 1390 

PIRMAD. iki PKNKTAD. 
8:45 Iki 9:»0 vai. ryte 

ftPftTAD. 8:80 iki 0:30 ryto 
UIPTUVISKOS VAKARUŠKOS 

iš tos pat stoties PIRMADIENIO 
vakaro nuo 7 iki 8 vai. 

RADI0 PROGRAMA 
7121 SO. ROOKWI<:ldi ST. 

Ohieago 20, UI. lIKmlook 4-2418 

| VKSTUV1N£S NUOTRAUKOS 

! Aukštos Rūšies Fotografijos 
M O Š Ų S P E C I A L Y B E 

Precin Photo Studio, Inc. 
EDVARDAS J. ULIS. Sav. 

4 0 0 8 Arehot A v e n u e 
T e l e f o n a s V l r g l n i a 7 - 2 4 8 1 

John F. Eudeikiji 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Heimitage JVvenue 
TeL Y A r d s 7-1741-2 ir B l s h o p 7-9481 

4330-34 South Čalifornia Avenue 
Telefonas Blshop 7-9719 
AMUULANCE DIENĄ IR N A K T | 

• » • * • » 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGĄ PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockvrell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
TeL VVAIbrook 5-9209 
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SAFETY OF YOUR 
SAVINOS B3E 

ANTHONY B. PETKUS 

m 

UODCTUVIV DmEKTORIUS 
» 

6812 SO. WE8TERN AVI*. 1410 S. 50^» A 
CHICAGO, n J,. CICERO u X 

GRovehiU 64)142 

HEmlock 4-2644 

TOvvnhall 8-2109 

+—SBB 

VK. 

5; s 
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LIŪDESIO VALANDOJ 
šsukttt 

MAŽEIKA & EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. vVestent Ave. Air Conditloned koplyčia 
RKpublio 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausimo 
koplyčia arčiau Jūsų namu. 

J- = S 
^ 

i ^ 

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

i N . U K l i ) 

SAV1NGS and LOAN ASSOCIATION 
4559 SOUTH PAULINA ST. . 

mSmmSmmSSm 

YArds 7-0145-6 

VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAUS PRISTATOMI 
Hat dus, aslriyttiN u*, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

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

Mes Pagaminame Baldus ir 5Liaw Pagal Jūsų Užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 
Lietuvių Krautuve 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. S E 8-4711 
Atidarą pirmadienio Ir ketvirtadienio vakarais iki 9:80 
Atdara sekmadieniais nuo 11 Iki 4:80 vai. popie t 

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

Anihiiiaiisii patarnavi- ^^ ^ ^ Mes turime koplyčia* 

teikiamas M M, l loselando dalyse i r mas y r a 
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PIRKITE TIESIOG NUO 
MB. NELS0N 
— savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

8914 Wesi 1111h Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Planų Pasirinkimas Miesto 

TeleL CEdarcrest 3-6335 

dieną ir n H k t j . Rei
kale Saukite 
mus. *JM%+1 

v i s o s e CliicuKOs ir 
tuojans patai -
naujam. 

STEPONAS C. LACHAVVICZ 
2814 Weat 28rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
10756 S. MIOHIOAN AVE. PUllman 5-1270 

•' • • - • •• • • ' • • • ' • " • ' fc 

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

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 60tli AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
8854 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Telcphone YArds 7-1911 

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

.l":"•l^^"^l• ' f 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 S . m i J A N I C A A V E . Tel. VArds 7-8401 

JURGIS F. RUDMIN 
3819 6. LITUANICA AVE. Tel. YArda 7-1188—1189 

1ULIUS LIULEVI6IUS ~~~ 
4848 S. ČALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 8-8572 

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

CtT.*....!!^'.'' 
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kimo formos kitokios, bet veiki
mo įtampa yra labai stipri, įvfli-
ri, visas gyvenimo sritis palie
čianti. 

JAV katalikių moterų veikla 
Kartais prasitariame, kad čiai iniciatyvai ir savitarpinei 

Amerikoje nėra katalikiško vei-j pagalbai, bet jei tie šaltiniai at-
kimo mums pažįstamu europie- siraduslo vargo nedali pašalinti, 
tišku mastu, bet tokia pažiūra valstybė turi pridėti savo pa
yra klaidinga. Tiesa, kad čia vei galbą. 

Tarptautiniai santykia i 
Dėtis prie taikos stiprinimo 

per socialinės taikos organizavi-
Mus pasiekė rugsėjo mėn. įvy- mą naikinant neturtą, nedarbą, 

kusio katalikių moterų sąjun- kovojant su imigraciją varžan-
gos (National Council of Catho-I čiais nuostatais. Remti Jungti-
lic Women) suvažiavimo rezoliu'nes Tautas ir jų taikos organi-
cijos, su kuriomis drįstame su- žavimo bei agresorių sudraudi-

mo misiją; remti genocido kon
vencijos ratifikavimą ir jos vyk 
dymą, užsistojant už naikina
mas tautas; remti žmogaus tei
sių deklaraciją ir jos vykdymą, 

pažindinti ir savo skaitytojas 

Socialinis veikimas 
Suvažiavimas pripažino, kad 

darbininkų - darbdavių santy
kius tvarką dabartiniai įstaty-1 užsistojant už atskirų asmenų 
mai nėra pakankami, todėl siūlo, persekiojimą, 
sukviesti pramonės, darbininkų Suvažiavimas ragins Jungt. 
ir visuomenės atstovų konferen-, Tautas neatsisakyti pirmykščio 
ei ją darbo problemoms pasvars- nusistatymo sutarptautinti Jeru-
tyti ir naujiems pasiūlymams žalės miestą, patikrinti Šventųjų 
padaryti. Vietų apsaugą ir laisvą prie jų 

Kadangi iš 60 milionų dirban- priėjimą, 
čių 18 mil. yra moterų, tai mo-į Suvažiavimas žada paramą 
terų organizacijos raginamos dė-l t i e m s J A V v a d a m s > k u r i e remia 
tis prie ūkinių grupių organiza- E u r o p o s s u vienijimą, muitų bar 
vimo ir aktyvesnio jose dalyva-l j e r ų ^ ^ ^ ^ technikinės pa
vimo. Visur stengtis propaguoti g a l b o s a t s į i i k u s i e m s kraštams 
socialinio teisingumo principus. t d k i m ą > emigracijos iš peYpildy 

Pasisakyta už kainų kontrolės t ų k r a g t u r ė m i m ą > dar. 300,000 
palikimą, nes laisva konkurenci
ja nuskriaus mažąjį žmogų. 

Palaikydamos už lygų darbą 
lygus atlyginimas principą, ka
talikės moterys visgi neremia 
pasiūlymo lygių teisių prasme 
pakeisti konstituciją. 

Suvažiavimas smerkia rasinę 
diskriminaciją ir ragina savo na 
rius praktikuoti žmoniškumą ir 
broliškumą savo vietos galimy
bių ribose. 

Katalikės moterys pasisakė už 
nuomų kontrolę tose vietose, 
kur trūksta žmoniško gyvena
mo ploto, už lūšnų naikinimą 
kad ir dabartinio apsiginklavi
mo metu, už naujų namų staty
bą viešųjų institucijų parama, 
už ilgalaikių paskolų žemais pro
centais teikimą šeimoms na
mams pirktis. 

Labdaringi darbai pirmoje 
vietoje turi priklausyti priva-

denyje. '.Paskui nulupti, išskap- SVEIKATA IR GROŽIS 
tuoti L- pripildyti mėsa. Toliau 
elgtis kaip su kimštom bulvėm. 

Kimšti agurkai 
Imti: 4 vld. didumo agurkus, 

Vį sv. mėsos, 1 mažą svogūną, 
truputį lašinių, % kvortom van
dens arba mėsos sultinio, 1 
valg. šaukštą citrinos rūgšties, 
eukraus*į iĄ valg. šaukšto mil
tų. 

Agurkus nulupti, perpjauti 
išilgai ir išimti sėklas. Pridėti 
paruoštos mėsos ir juos su vož
ti, siūlu surišti. Svogūnus su 
supjaustytais lašiniukais pakep 
ti ir ant jų sudėti agurkus, 
{pilti truputį mėsos sultinio, įdė 
ti petruškų šaknelių (ne būti
nai). Troškinti 30 min. Padažą 
sutirštinti miltais. Jei agurkai 
nerauginti, tai į padažą įpilti 
citrinos rūgšties. 

Raukšles veide vra turtas 

Mrs. KisriilMuvcr, būsimoji Baltųjų Rūmų seimininke 

Kimštų daržovių valgiai 
i STEFANIJA STASIENĖ 

• 

DP į JAV įsileidimą, JAV imi
gracijos įstatymų sušvelninimą 
ir t.t. 

Kiti vidaus reikalai 

Ypatingas dėmesys atkreiptas 
į katalikiškų mokyklų ir misijų 
rėmimą, į katalikų spaudą (kny
gą ir laikraštį), į bibliotekas, į 
jaunimo organizacijas, į labda
rybę ir t.t. 

Tenka su ypatingu nusistebė
jimu pabrėžti tą įvairumą klau
simų, kurie buvo svarstyti ir ku
rie gavo labai rūpestingus ir ' . , ., 
tinkamus atsakymus bei direk- , . .. 
tyvas. Referatai buvo labai do- /* 8V; m a l 0 s J a u t l e " o s " * » h " 
kumentuotai paruošti ir kiekvie- k u č l a i » » * » • a r v i r t o s m ė s o 8 ' 
nu klausimu veikimo gairės ir 1 val&« š a u k š t a - 8 V i e s t o ' % a r " 
priemonės nurodytos. Gaunasi Matinio šaukštuko cukraus, 1/4 
įspūdis, kad veikimas remiasi kvortos vandens arba mėsos 
gilia dalyko studija darbo rate- sultinio, 1 valg. šaukštą citri-
lio principu. nos sunkos, druskos, 1 arbat. 

Kimštom daržovėm įvairina-
si pietų duotys, susinaudoja mė 
sos Hekanos. Kimšimui tinka 
kaliaropės, salierai, bulvės, svo 
gūnai, pamidorai, agurkai, ar
būzai ir t.t. Prieš kemšant gali
ma daržoves trumpai pašutinti, 
bet jos gali būti naudojamos ir 
žalios. Reikia tik maždaug vie
nodo dydžio daržoves parinkti, 
kad jos vienu laiku išvirtų. 
Dažniausia kimšimui naudoja
ma mėsa, tačiau tinka ir vege
tariški mišiniai. 

Kimšti svogūnai 
didelius svogūnus, 

Kad ilgiau atsimintumėm... 
{spūdžiai ir atsiminimai apie "Giedrą" 

S. JUŠKAITĖ 

Auksinis ruduo ir dar malo-: laupusios ir pabučiavusios "Gie-
niai šildanti saulutė labai leng-jdros" vėliavą, prisiekėme visą 
vai užpildo širdį visa gausybe amžių pasilikti ištikimos ne-
vaizdų iš praeities — atrodo, 
lengvai užmirštum dabartį. Ta
čiau juk taip maloniai nuteikia 
kartais ir įspūdžiai iš šių die
nų įvykių. Gardžiuojiesi pri
simindama juos ir nori ilgiam 
pasilaikyti. 

Nuaidėjo "Giedros" sukaktu-

mirštamiems idealams — "Visa 
atnaujinti Kristuje". Tuometi
nė pirmininkė stud. Elena Bal
čiūnaitė apjuosė mūsų raudo
nas kepuraites auksine juoste
le, o vėliau kūma p. Krikščiū
nienė kiekvienai padovanojo po 
pavasarinę raudoną tulpę. Koks 

vinės šventės atgarsiai, tačiau buvo džiaugsmas ir koks susi-
matyti veidai, girdėtos kalbos, jaudinimas! Tada kaip tik de-
sutikti senieji draugai grįžta ir 
nuteikia kaip švelnus rudens 
spindulių glamonėjimas. 

Kokia jauki ir savotiškai nu
teikianti pasilieka ir šiandien 
toji Tėvų Jėzuitų bažnytėlė, ku
rioje giedojome "Kas gi ten au 
kso spindulius beria" ir klau
sėmės Tėvo Borevičiaus pa
moksle pabertų gilių, reikšmin
gų minčių. Ir širdžiai lengviau 
ir jėgų daugiau, kada žinai, 
kad "idėjos, jei didžios, nemirs 
ta, kaip žmonės"... širdį grau
dino ir žavėjo solistės Izabelės 
Motiekaitienės giesmių parinki
mas ir išpildymas. 

Prabėgo eilė metų, audringų 
ir skaudžių, nuo to laiko, kai 
tokios šventės vyko Kaune. Pri 
simenu vieną iš jų su ypatingu 
sentimentu. Tada mano kurso 
giedrininkės "fuksiukės", išlai
kiusios egzaminus, buvome pa
keltos į tikrąsias nares. Prik-

monstratyviai švytruodavo Kau 
no gatvėmis žaliosios spalvos 
atstovai. Mes visos, tą dieną 
gavusios spalvas, t. y. priimtos 
į tikrąsias giedrininkės, demon
stratyviai su savo raudonomis 
tujpėmis ir uniforminėmis rau
donomis kepuraitėmis vaikščio
jom Kauno gatvėmis, laimin
gos, entuziastingai žengdamos į 
naują savo gyvenimo erą — są 
moningos lietuvės katalikės mo 
terš keliu. 

Dabar, po tiek prabėgusio 
laiko, vėl posėdžiui pirminin
kauja toji pati Elena Balčiū
naitė - Masaitienė. Posėdyje 
matosi daug augštų svečių: 
vysk. Brizgys, konsulas Dauž-
vardis ir Daužvardienė, kun. 
V. Bagdonavičius, "Draugo" re
daktorius L. Simutis ir kt. Ma
lonu buvo pažinti ir girdėti 
įdomias kalbas Amerikos lietu
vių katalikių moterų veikėjų: 

• 

p. Samienės ir p. D. Kamins
kienės. Skaitant spaudą ir ran
dant tų dviejų lietuviškos dir
vos darbininkių pavardes, tik
rai dabar buvo malonus siurp
rizas asmeniškai jas pamatyti 
ir pasiklausyti. Neužmiršo mus 
šventės proga pasveikinti prof. 
Ad. Darnusis. Sveikino ir senu 
papročiu dalyvavo šventėje mū
sų broliškų korporacijų atsto
vės (ai)—"Birutės", "Gabijos", 
"Šatrijos" "Gajos", "Kęstučio", 
"Vytauto" ir kt. — keletas net 
iš tolimesnių miestų suvažiavę. 

Sienos buvo dekoruotos to
mis brangiomis nuotraukomis 
iš ano meto "Giedros" kūrimo
si ir gyvenimo. Daug kas tik 
čia jas galėjo matyti, nes ma
žai kam pavyko jas išsivežti tė
vynę apleidžiant. 

Pagalvoji apie anas šventes, 
— tada mes pačios išpildydavo-
me programas arba kviesdavo
me mums palankius bendramin
čius menininkus, o dabar —l 
tiek posėdžiui jaukumo ir šilu
mos įnešė jaunosios smuikinin
kės, dainininkės, deklamatorės 
— būsimosios giedrininkės, vy
resniųjų giedrininkių dukterys. 
Klausant jųjų taip lengva buvo 
pasidaryti sentimentaliu... 

Taip, tokios malonios pro
švaistės padaro gyvenimą leng
vesnį, atitraukia nuo pilkos 
kasdienos ir priverčia pagal
voti apie prasmingesnius daly-
KUS. 

šaukštuką krakmolo (corn 
starch). 

Svogūnus nulupti, išskaptuo
ti ir pripildyti mėsa. Cukrų ir 
sviestą pakepinti iki rudumo, 
atskiesti mėsos sultiniu arba 
vandeniu, įdėti druskos pagal 
skonį. Pripildytus svogūnus su
dėti į paruoštą padažą ir troš
kinti 30 min. Baigiant troškin
ti, į padažą įpilti citrinos rūg
šties. Sutirštinti krakmolu. Tin
ka į padažą įpilti porą. šaukš
tų madeiros ,vyno. 

Mėsos pamosimas 

Imti jautienos ar turimus li
kučius keptos ar virtos mėsos, 
kurią sumalti mašinėle. Įdėti 
2 riekutes mirkytos baltos duo
nos, kapotų svogūnų, pipirų, 
vieną kiaušinį. Viską gerai, iš
maišyti. 

Kimšti tomatai 
Imti: 8 tomatus, i/2 sv. bet-

kokios mėsos, 2 valg. šaukštus 
sviesto, 2 valg. šaukštus miltų, 
1/4 kvortos vandens ar mėsos 
sultinio, druskos, petruškų šak
nelių. 

Tomatus nuplauti, nusausin
ti ir aštriu peiliu paviršių nu
pjauti. Išimti sėklas. Pripildyti 
mėsa (ankščiau nurodytu 'bū
du paruoštą), pridengti virše
liais ir siūlu apraišioti. Keptu
vėje ištirpyti sviestą ir susta
tyti paruoštus tomatus. Įdėti 
keletą petruškų šaknelių ir ant 
lengvos ugnies apie 20 min. 
troškinti. Dalį sviesto pakepin
ti su miltais, atskiesti sultiniu, 
sudėti pertrintus per sietą iš 
tomatų išimtus vidurius, įdėti 
druskos pagal skonį ir truputį 
pavirinti. Ištroškintus tomatus, 
nuėmus siūlus, sudėti į pusbliū-
dį ir užpilti paruoštu padažu. 

Kimštos bulves 
Imti: 4 dideles bulves, 1 valg. 

šaukštą sviesto, y2 sv. mėsos. 

Bulves nuplauti, nulupti, nu
pjaustyti viršelius, išskopti vi
durius ir pamerkti sūriam van
deny 15 min. Paskui prikimšti 
mėsa. Ant kiekvienos bulvės 
uždėti po gabaliuką sviesto, už
vožti viršelius ir kepti orkaitė
je 30 min. Kepant palaistyti 
sviestu. 

Kimšti salierai 
Salierų šaknys turi būti vi

dutinio didumo. Prieš pildant 
dūrius ir pasmerkti sūriam van-

Špinatų vyniotiniai 
Anksčiau minėtu būdu pa

ruoštą mėsą galime suvynioti 
ir į špinatų lapus, gpinatų la
pai turi būt parinkti didesni. 
Geriau tinka virta ar kepta mė
sa, nes špinatus negalima ilgai 
troškinti (kartūs). Suvynioti J 
nedidelius volelius, surišti, su
dėti į indą ir troškinti 10 min. 
Ištroškinus, padažą parūkštinti 
citrinos sunka ir sutirštinti mil
tais. 

Kumpis su Saitu krienų 
padažu 

Imti: Vi svaro plonai pjaus
tyto kumpio, rūgščių agurkų, 

Ant kiekvieno kumpio gaba
liuko uždėti po išilgai perpiautą 
ketvirtą dalį agurko. Suvynio
ti į volelį ir sudėti į pailgą lėk
štę. Papuošti petruškų lape
liais. 

Krienų padažas: y2 stiklines 
nes sutarkuotų krienų gerai iš
maišyti ir atšaldyti, 
rugščiios grietinės ir */fc stikli-

Tomatų padažas 
Vietoj chili padažo galima na

mie pasidaryti pikantišką toma
tų padažą. Sumaišyti 2 stiklines 
smulkiai supjaustytų nuluptų 
tomatų su lA stiklinės smulkiai 
sukapotų svogūnų, pridėti arba
tinį šaukštuką druskos, 2 arbat. 
šaukštukus cukraus ir arbatinį 
šaukštuką citrinos sulčių arba 
acto. Supilti į uždarą indą ir lai
kyti šaltai. Vartoti galima tik 
po kelių valandų padarius. 

Moterys daugiausiai bijo 
raukšlių veide, bet visi rimtieji 
grožio specialistai teigia, kad 
raukšlės yra ne tik natūralus 
ir neišvengiamas dalykas, bet 
ir tikras liudininkas, kad širdis 
nebuvo tuščia. Joks veidas nė
ra įdomus be kaikurių raukšlių, 
nes jos pasako, kad mokėta 
juoktis, verkti, mylėti ir ken
tėti. 

Senstant reikia maitinti veido 
odą ir daugiau domėtis jos prie 
žiūra, ypatingai porų išvalymu, 
tačiau nereikia daryti pačio 
blogiausio dalyko — slėpti na
tūraliai atsiradusią raukšlę po 
storu pudros ir tepalų sluogs-
niu. Klaida manyti, kad raukš
lė sendina veidą. 

Nutukimas — sveikatos ir gro
žio problema 

.Didžiausia sveikatos ir grožio 
problema Amerikoje yra nutu
kimas. Greit pasidarė ši prob
lema aktuali ir neseniai Ameri
kon patekusiems. Nutukimas 
kenkia ir sveikatai ir grožiui. 

Yra kelios nutukimo priežastys, 
bet svarbiausia visgi yra persi
valgymas ir netinkama maisto 
sudėtis. Jei koncentruoto mais
to gausumą dar lydi ir nejudru
mas, tai nutukimas pačia kraš
tu tiniausia forma garantuotas. 

Čia šimtai pasiūlymų ir šim
tai vaistų suplonėti, tačiau nie
ko jie nepadės, o dažniausiai 
sveikatai pakenks, jei bus var
tojami be gydytojo priežiūros 
ir tinkamos dietos, šiai "ligai" 
išgydyti vaistai iš viso nevarto
tini. Vienintelis saugus ir tik
ras kelias yra valdymo režimo 
pakeitimas. Ir tai ne keliom sa
vaitėm, bet visam laikui. 

Vengtini visokie badavimo 
režimai, kurie valgant tik vieną 
kitą dalyką per kurį laiką su
mažina svorį, bet ir nualina or
ganizmą nuo tų medžiagų, ku
rios reikalingos sveikatai išlai
kyti. Jei po badavimo grįžta
ma prie senų valgymo papro
čių, tai senasis svoris atgau
namas per daug trumpesnį lai
ką negu buvo pamestas. 

Norint nutukimo pastoviai 
atsikratyti, reikia tinkamai pa
stoviai valgyti. Tinkamu valgy-

ETIKETAS 

Nesidomėk šeimininkes paslaptim 
Jei esama svečiuose pas pri

puolamus pažįstamus (bent jau 
ne pas visai artimus), nedera 
klausti šeimininkės recepto 
to valgio, kuris jums ypatingai 
patiko ir kurį norėtumėt mokė
ti pasigaminti. > 

Bet mandagu kukliai pagirti 
šeimininkę už valgių pagamini
mą ir jų patiekimą. 

Svečiai ir indų plovimas 
Anglosaksų pasaulis neįpra

tęs naudotis nuolatiniais tar
nais ir tarnaitėmis (išskyrus, 
žinoma, patį turtingiausią bur
žuazijos sluogsnį), todėl ypač 
angluose įprasta, kad vyrai pa
dėtų šventą dieną ar svečių tu
rint sumazgoti indus ir nušvei
sti sidabrą, jei vartojami ne 
kasdieniai įrankiai. Didelėje 
daugumoje anglų šeimų tik vy
rai indus ir temazgoja. 

Bet kaip su svečiais? Ar pri
imtinas jų pasisiūlymas padėti 
indus mazgoti ir tik paskui sve-
čiavimosi programą tęsti? 

Jei svečiai labai geri pažįsta
mi ir gana dažni, tai patarnavi
mas su padėka priimtinas. 
Jei svečiai gi tokie, kurių na
mų draugais pavadinti negali
ma, tai pasisiūlymas su padė
ka... atmestinas. 

Bet Šeimininkė neturi svečių 
vienų palikti, o pati indus maz

goti. Toks elgesys svečiams jau 
kūmo nesuteiks. Šeimininkė tu
ri greit maisto liekanas sutvar
kyti, *> indų mazgojimą palikti 
po svečių išėjimo arba tam dar 
bui pasitelkti pačius artimiau
sius iš svečių. 

Svečių draugai 
Pasitaiko, kad pakviestas į 

svečius panori pasiimti kartu 
ir draugą-ę. Kaip į tą reikalą 
žiūrėti? 

Pirmiausiai, būtina įspėti šei
mininkus ir paprašyti leidimo, 
jei nekviesto asmens pasiėmi
mą diktuoja svarbi priežastis. 

Antra, geras tonas reikalau
ja tokių dalykų vengti, nes 
kvietę svečius šeimininkai ga
li turėti nemalonumų. Didžiau
sias nemalonumas gali būti ta
da, kai reikėtų duoti neigiamą 
atsakymą klausiant ar galima 
atsivesti šeimininkų nenumaty
tą kviesti asmenį. 

Kada dėkoti? 

mu nutukimo nusikratyti yra 
daug sunkiau ir ilgiau trunka, 
negu badavimu, tačiau tas bū
das yra vieninteliai tiktas ir 
sveikatai nekenksmingas. 

Svorio mažinimo dieta papra
stai apima proteinais turtingą 
maistą, lapines daržoves, citri
ninius vaisius ir pieno produk
tus. Kiekviena dieta, kuri iš
brauks nors vieną tų maisto 
produktų, bus kenksminga svei
katai. Jei pamėgsite mėsą 
(ne kiaulieną), pieną, apelsi
nus, greifrutus, varškę, jugur-
tą, salotas, špinatus, tai jau 
daug pasitarnausite savo figū
rai. Viršum suminėti dalykai 
yra pagrindiniai, prie kurių ret
karčiais galima pridėti f saldžių 
vaisių, duonos, net ir riebalų su 
aliejais, bet šių pastarųjų svo
rio mažinimo metu turi būti la
bai nedaug. 

Kai jau svoris bus normalus 
ir nauji valgymo papročiai su
sidarę, retkarčiais bus galima 
ir senas "valgymo nuodėmes" 
prisiminti — didžiųjų švenčių 
proga ir šokolado suvalgyti. 

Gaivos masažas 

Kad plaukai būtų gražiai su
valdomi ir galvos oda sveika, 
praktikuotinas odos maitinimas 
ir trumpas masažas. 

Prieš kiekvieną galvos maz
gojimą patart ina patepti galvos 
odą (plaukus šukomis paskir
stant) keliais lašais plaukų te
palo (hair tonic), kuris plaukų 
nedžiovina. Geriausiai vartoti 
toks, kurio bazę sudaro skystas 
petroleumas. 

Pirštų galais švelniai tepalą 
įtrinti į odą, sukant pirštus ra
tu. Po to suvynioti galvą i la
bai karštu vandeniu suvilgytą 
rankšluostį (nugręžtą) ir pa
šutinti plaukus 15—20 minu
čių. Po to išplauti ta priemone, 
kuri paprastai vartojama. 

Pieno naudingumas 

Pienas yra ne tik sveikatos, 
bet ir grožio priemonė. Būda
mas geriausias kalcijumo šalti
nis, pienas prailgina jaunystę; 
būdamas vitamino B2 arba G 
(riboflavin) šaltinis, pienas 
palaiko odą švarią ir jauną. 
Patartina išgerti per dieną nors 
3 stiklines pieno. 

311 naujų studenčių 
Į Mundelein kolegiją Chica-

goje įstojo 311 naujų studen
čių iš 55 įvairių augštųjų mo
kyklų. Iš viso šiais metais toje 
kolegijoje yra 802 studentes. 
Padidėjus jų skaičiui priimti 8 
nauji profesoriai. 

Jaunas australietes kankina 
džiova • 

Australijos kovos su džiova 
draugijos pirmininkas skelbia, 
kad kas antra to krašto džio
va serganti jauna mergina atsi
dūrė sanatorijoje todėl, kad 
"neturėjo laiko" kaip reikiant 
ir kada reikiant pavalgyti ir 
kiek reikiant išsimiegoti. Dau
guma prarado sveikatą todėl, 
kad vidurdienio valgiui skirtus 
pinigus skyrė nereikalingiems 
dalykams pirkti. 

Dr, VVilson taip sutraukia vi
są problemą: "Perdaug šokių 
ir vakarinių pramogų, perdaug 
dėmesio madoms ir kinams 
čiulpia mūsų jaunų moterų gy
vybinius syvus, jos nebetenka 
atsparumo galios ligoms ir kas 

Per kiek laiko po laidotuvių, 
dėkoti atsiuntusiems gėlių? Ar ' ** 
reikia padėkoti raštu kiekvie-. 
nam asmeniškai? Gal užtenka 
tik per laikraštį? 

Laikas nenumatytas, tačiau 
juo greičiau bus padėkota, juo 
geriau. 

Užtektų padėkoti ir per laik
raštį, jei tikra, kad visi tą laik
raštį skaito ir padėką matys. 
Geriausiai betgi kiekvienam pa
dėkoti trumpu laiškeliu — taip 
bus asmeniškiau ir jaukiau. 

• 

• 

. 
• i 


