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— EGZOTIŠKI PIETŲ AMERIKOS KRAŠTAI TURI AUGŠTA 
KULTCROS LYGI. — KOLUMBIJOS PAVYZDYS MINIATIŪ
ROJE ATSKLEIDŽIA VISOS PIETŲ AMERIKOS DVASINES 
TENDENCIJAS. — PASISAKYDAMI PRIEŠ NEGYV4 IR 
PAVIRŠUTINIŠKA TRADICIONALIZMĄ, NAUJIEJI POETAI 
JIEšKO GELMIŲ IR POEZIJOS RYŠIO SU FILOSOFIJA 

JUOZAS KfiK&TAS, p. Amerika 

Kolumbijos literatų pirmo- mą ir mirtj. Jie reikalavo nau-
siose eilėse visuomet žengė ir jos poezijos, kuri būtų mažiau 
tebežengia poetai. Todėl litera- formalistinė, brandesnė ir hu-
tūros kritikai yra pratę Kolum maniškesnė. "Postpiedracielis-
biją laikyti poezijos šalimi. Ne- tų" didžiausias rūpestis buvo— 
pasižymėję nieku ypatingesniu "ką n o r s pasakyti". Jie vengė 
kitose intelektualinėse srityse tuščiažodžiavimo ir formos žai 
(platesnėj, tarpkontinentinėj s m o D r a 8 i u jieškojimų keliu 
plotmėj), poezijos ir filosofijos eidami, jie atidavė kolumbiečių 
srity 'kolumbiečiai sugebėjo po^jai p l a t ų i r šviesų langą, 

NUOTRUPOS IŠ XX 

pasiekti tikrai dėmesio vertų 
augštumų. 

Kolumbų poezijai didelės 
reikšmės yra turėję 1936 me
tai. Tais metais iškilo ir stip
riai pasireiškė "Akmens ir 
Dangaus" Piedra y Cielo—var
das, pasiskolintas iš Juan Ra-
mon Jimenez) poetų karta: 
Jorge Kojas, Artūro Camacho 
Ramirez, Tomas Vargas Oso 

stengdamiesi gerai pažinti ne 
tik Ispanijos, bet ir kitų V. Eu 
ropos kraštų poeziją. Jie su 
užsidegimu skaitė ir studijavo 
Jorge Guillen, Piedro Salinąs, 
Damaso Alonso, Rilkės, T. E. 
Eliot ir kitų didžiųjų poetų kū
rybą. Jaime Telo supažindino 
kolumbiečius su naująją anglų 
poezija. Pradėta daug dėmesio 
kreipti filosofinėms proble-

rio, Dario Samper ir Eduardo moms. Bogotos Filosofijos ir 

Finalas 
Kliūva man ko\jos už lavonų, 
Daužia s galva % 'pakaruoklį.... 
Būkit šalti, jausmai — mes einam 
Pasigrožėti Žmogumi. 

Eina ekstazėje procesija. 
Šoka iškrypėlių gauja. 
Nepatepti šventieji miršta. 
Birža prekiauja tautomis — 
Jų pėdas kaip šakalai seka 
Išdresiruoti žmogžudžiai... 
Būkit šalti, jausmai — tai derliaus 
Šventė vėlybam lapkrity. 

O tolumoj sudunksi būgnai... 
Laukinių ar tėvų šventoriuj? 
Mišparams ar prisikėlimui?... 
Būkit šalti, jausmai — ateina 
Nebeatšaukiama lemtis. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Dr. P. Jonikas, Žurnalisti

kos Institute kalbėdamas apie 
naujų žodžių darybą, pažymė
jo, kad pirminės darybos žo-

• Dr. Juozas Prunskis pri- laiku ves vieną chicagietę. Ša-
imtas nariu į tarptautinį au- Ha savo teatralinės ir filmų 
torių sanbūrį — "The Gallery veiklos Bruno Vešota yra ir 
of Living Catholic Authors".' gabus karikatūristas. Ne vie-
Prieš keletą metų jį taipgi pa-jnas jo šaržas tilpo "Pelėdoje".jdžių lietuvių kalboje dabar ne
kėlė į savo garbės narius "Eu- j i būna, ir naujadaruose jau pa-
gene Field Society, National • Mykolo Sleževičiaus mo- naudojami iš anksčiau turimi 
Association of Authors and nografija, pradėta rašyti Lie- j elementai. Taisyklingai sudaro-
Journalists". Juozas Prunskis tuvoje, baigiama ruošti JAV-se. m i žodžiai, jei jie kuriami pri-
spaudoje darbuojasi jau 23 me- Redaguoja Ant. Rūkas. Turi- silaikant tam tikrų dėsnų. 
tai, septyniolika metų kaip yra m a anksčiau Lietuvoje paruoš- (Pyz. s u priesaga — "uomenė" 
redaktoriumi (Mūsų Laikraš- ta medžiaga, apimanti laikotar sudaromi žodžiai iš da'ktavar-
tis, XX Amžius, Katalikų Spau Pi *ki n Sleževičiaus sudaryto džių ir įvardžių, ne iš ve ksma-
dos Biuras, Draugas). Yra iš- ministerių kabineto. Savo atsi- žodžių; su priesaga -"ykla", 

Literatūros Institutas tapo vi 
so šio judėjimo centru. Taip 
subrendo ir poezijos areną už
kariavo nauja literatų — filo-

r 
Carranza. Juos sekė kiek jau
nesni: Leon de Greiff, Jose 
U mana Bernai, German Arci-
niegas, Juan Lozano y Lozano 
ir kt. Pastarieji tik tuo skyrė- 'sofl* k d r t a: Danilo Cruz Velez, 
si nuo pirmųjų, kad buvo gal ****** Carrillo, Cayeten Be-
kiek daugiau įsižiūrėję į pran- t**<*rux ir Lute Eduardo Nieto 
cūzų poeziją, šiaip gi jau, visi, Ar***ta- Lemiamą vaidmenį čia 
šie "piedracielistai" buvo for-, suvaidino ypač Cruz Velez teo-
mos tradicionalistai. Kaip pa
prastai literatūrinių srovių for
mavimosi atvejais, taip ir čia— 
neišvengta savotiško uniformiz 
mo ir monotonijos. Tai ypač W :^^^WĘSUSM 
matoma šiandien, kai žiūrima į 
"piedracielistų" judėjimą iš pen 
kiolikos metų perspektyvos. Jų 
poemos ir "sonetai" buvo nuo
stabiai viens į kitą panašūs, 
kuriami pagal bendrą visiems 
formulę, su viena ir vis ta pa
čia faktūra. Jų eilėraščius skai 
tant sunku būdavo rasti indivi
dualių žymių. Čia gal ir glūdė
jo priežastis jų staigaus iškili
mo, trumpo sušvytėjimo, grei
to sustingimo ir pasitraukimo 
iš poezijos lauko. Nežiūrint to, 

!!^-f5^^k!d.,.!^f«! retinis veikala8 - "Nau^s 
žmogaus paveikslas ir kultūra" 

Gyvenimo balsai nuščiūva. 
Apleistos rūksta puotų ugnys. 
Prigęsta miestų žiburiai... 
Klausykite, miškai bežadžiai, 
Klausykite, laukai išdžiūvę, 
Kaip čiuža rudenio žolė 
Po kojom bėgančio žmogaus. 
Žiūrėkite, kaip sklendžia puikiai. 
Kaip žvilga šviesoje mėnulio 
Karališki sparnai mirties... 

Dusliai dundėdamas prasideda finalas... 

Man gaila tik žaliosios žemės, 
Kuri išniekinta, išduota, 
Kaip senas skuduras liepsnoja, 
Ir tų mergaičių, tų kur nešė 
Procesijoj altorėlius... 

m 

Juozas Kėkštas 
Fone — skulpt. Menčinsko 

darbas 

ir Dangus" turėjo kolumbiečių 
poezijai tam tikra prasme ir 
"revoliucinės" reikšmės. 

"Piedracielistai", nors ir tra-
cicionalistais būdami, nešė į sa 
vo šalies poeziją naują vėją. 
Reikšmingiausia jų skelbiama 
naujovė buvo gal ta, kad jie 
griežčiau, negu kas nors prieš 
juos, akcentavo savo ryšį su 
ispanų literatūra. Tai buvo tik
rai nauja, nes ilgą laiką Kolum 
bijos literatūrą domino kitos 
įtakos, importuojamos čion 
dirbtinėmis priemonėmis. Ypač 
tai darė ankstesnioji literatų 
karta, vadinamoji "centenaris-
tai". "Akmuo ir Dangus" giliau 
supažindino kolumbiečius su 
Gongora, Garcilaso y Herrera 
ir kitais didžiaisiais ispanais, 
kurie virto intelegtualų ir 
poetų dvasios tėvais ir įkvė
pėjais. Rojas ir visa "Akmens 
ir Daugaus" karta reikalavo, 
kad iš ispanų poezijos semia
mas maistas būtų pasisavina
mas autentiškai ir giliai. Jie 
smerkė prastą ir negyvą eru
diciją. 

Tuo pačiu metu kūrė ir vei
kė keli poetai surrealistai 
(Luis Vidales, Carlos Artūro 
Caparroso ir k.), kurie turėjo 
įtakos susiformavimui naujos 
poetų kartos, vadinamos "post 
piedracielistų" vardu. 

"Postpiedracielistai" kalbėjo 
apie "piedracielistų" sustingi-

(Nueva imagen del hombre y 
la cuetura). 

Tvirtam grupės susiformavi
mui didelės įtakos turėjo taip 
pat Ortega y Gasset ir "Revi-
sta de Occidente". "Postpiedra
cielistai" ir jų darbo tęsėjai 
"kvadermkolai" (Cuadernico-
los), susibūrę žurnale "Espi-
ral", davė savo šalies poezijai 
gilumo toną. Bogotoje ir Mede-
line užvirė naujas ir rimtas 
poetinis ir filosofinis judėjimas. 
Šalia augščiau išvardintųjų, 
pažymėtini dar šie jaunieji Ko
lumbijos poetai: Aivaro Uma-
na, Rogelio Echavarria, Ter-
nando Arbelaez ir Jorge Gai-
tan Duran. 

Požemio saule 
JoMo vėjo, dvelkimo. 
Jokio lapų šlamėjimo. 
Po mėlyna požemio saule 
Dunkso kalnai. 

< 

Mano kelionė baigta. 
Padėsiu jau lazdą ir kurpes. 
Srovė metalinė, šatta 
Į troškuliu alpstančią dvasią 
Kaip upė į dykumą siurbias. 

Kada sužaliuosi? Kada suž"ydėsi? 
Kada šaknys prigis? 
Išnyra ii rūkstančių žemės degėsių 
Blizgėdama vario angis... 

Jokio vėjo dvelkimo. 
Jokio lapų šlamėjimo. 
Po kojom basnirčiom nugulę 
Sausi pelenai... 

leista 17 jo parašytų leidinėlių, 
kurių žymesni — knygos "Prie 
vilties kryžiaus" ir studija apie 
Bažnyčios ir valstybės santy
kius Lietuvoje: "Comparative 
Law, Ecclesiastical and Civil, in 
Lithuanian Concordat". Baigęs 
kunigų seminariją ir drauge 
universitetą Kaune, ten pat ga
vo licenciją, o Washirigtone, D. 
C. — daktaro laipsnį, šį mėne
sį sulaukia 45 m. amžiaus. Lie
tuvą apleido 1940 m. liepos mė
nesį, gavęs slaptą pranešimą, 
kad bolševikai rengiasi jį areš
tuoti. Tremtyje įvairiuose laik
raščiuose buvo išspausdinta 
daugiau kaip 2,600 jo straips
nių, reportažų, interview. Ml-
nėton Gyvųjų Katalikų Auto
rių Galerijon kiek anksčiau yra 
iš lietuvių įrašyti: B. Brazdžio
nis, St. Yla, dr. J. Končius, N. 
Mazaiaitė, A. Vaičiulaitis, M. 
Vaitkus. Ta organizacija yra 
tarptautinė ir jai priklauso eilė 
plačiai pažįstamų autorių, kaip 
Kari Adam (Vokietija), Hilai-
re Belloc (Anglija), Paul Clau-
del (Prancūzija), Christopher 
Dawson (Angija), Etienne Gil-
son (Prancūzija), Christopher 
Hollis (Anglija), Johannes Jor 
genson (Danija), Arnold Lunn 
(Anglija), Jacąues Maritain 
(Prancūzija), Giovanni Papini 

minimus jau yra parašęs K. p v z . "virtykla", daromi iš veiks 
mažodžių, gi daiktavardžiai ne
vartojami). Priešdėlis "da" — 
ne lietuviškas (slaviškas), taigi 
"damokėti', "nedateklius" 
negeri žodžiai. Žodis "atskai
ta", nors lietuviškai sudarytas, 
bet vartojamas ne ta prasme. 
Iš "atkarpa", "atmata" mato
me, kad priešdėlis "at" reiškia, 
kažką, kas atskirta. Taigi vie
ton "davė atskaitą" reikėtų sa 
kyti — "apyskaitą". Netaisyk
linga "būtenybė"; šis žodis su
darytas iš "būtinas", taigi — 
"būtinybė". "Karžygys" — ra
šyti su ilgąja, kaip "darbda
vys" — tokie veikėjai rašoma 
su ilgąja. "Gelžbetonas" — ne
taisyklingas. Lietuvių kalboje 
kai du daiktavardžiai sulieja
mi, antrojo galūnė pasikeičia, 
taigi turi būti "gelžbetonis", 
kaip "diendaržis", "puskarinin 
kis". "Varekojis" — netaisyk
linga. Lietuvių kalboje nėra 
jungiamojo "e"; turi būti "va-
riakojis". "Apveizda" — netai
syklinga, nes. pridėjus prie 

Škirpa. Adv. Ant. Sugintas ra
šo apie M. Sleževičių kaip tei
sininką, o Mečys Mackevičiaus 
jo biografiją pabaigs ruošti, 
apimdamas nuo II jo sudaryto 
kabineto, įvykius po 1926 m. 
iki velionies mirties. 

• Kazys 
Bradunas, 

vienas ga-
b e s n ių jų 

mūsų jau
nosios kar
tos poetų, 
šiam kultū
rinio priedo 
numeriui pa 
tiekęs nau
jų savo ei
lėraščių. K. 

Bradunas yra vienas centrinių 
asmenų poetų sąjūdyje, besi-
grupuojančiame apie "Žemės" 
antologiją bei naujai pradėtus 
leisti "Literatūros lankus". Jis 
tų Reidinių redaktorius. 

• Laisvosios Europos Kole-

K. Bradunas 

gijoj Strasbourge yra 7 lietu- veiksmažodžio priešdėlį, šak 
viai gtudentai: R. Garbačiaus- )nje« dvibalsis keičiasi. Reikia 
kaitė, K. Jakutytė, M. Mace
vičiūtė, Z, Brinkis, K. Čegin
skas, P. Klimas ir J. Norkaitis. 
Dauguma jų studijuoja huma
nistinius mokslus, tik J. Nor-

(Italija); iš amerikiečių: Fui- kaitis studijuoja politinius mok 

Kronika 

Milionas knygų 
Vien tik per vieną mėnesį 

Cathechetical Guild, esanti St. 
Paul mieste, išpardavė milioną 
katalikų knygų, brošiūrų ir 
mokslo priemonių. Per katalikų 
mokyklas ir parapijas jos pas
klido po visas JAV. 

Keramike 
Syrakūzuose, N. Y. buvo sep

tynioliktoji metinė keramikos 
paroda. Dabarties stalo indų de
koravime pirmą vietą laimėjo 
Ellen Birnbaum Manderfield, 
kuri 1938 m. baigė Chicagoje 
katalikų Mundelein kolegiją. 

• Nijolė Gulbinskaitė studi
juoja Mundelein kolegijoje Chi
cagoje. Tos kolegijos laikraštis 
"Skyscraper" įsidėjo keturių 
užsieniečių studenčių nuotrau
ką: lietuvaitės N. Gulbinskai- čios" dekoravimui, 
tės drauge su jos kolegėmis — 
graike, vokiete ir vietnamiete, 
studijuojančiomis toje pačioje 
kolegijoje. 

• P. Kvietkausko verstą Ro-
main Rolland romaną "Petras 
ir Liucija" perspausdino "Ga
bija". Knyga turinti 112 pus
lapių jau atsirado spaudos len
tynose. 

• Daii. R. Varnelis ruošia 
naują projektą vienos bažny-

ton Sheen, Daniel Sargent, W. 
Th. Walsh ir kiU. Pastarieji 
čia suminėtieji (ir dar kaikurie 
nesuminėti) tarp eilinių galeri
jos narių užima garbės vietą, 
sudarydami Akademiją. 

• Bruno Vešota (Ve Sota), 
Chicagos lietuvis, — Hollywoo-
de vaidina filmuose. Warners 
Brothers pastatyme "The Sy
stem" jam teko vieno miestelio 
"gengsterio" vaidmuo. Savait
galiais jis talkina turtingam 
filmų gamintojui J. J. Parker; 
Bruno Vešota viename jo filme 
vaidino milionieriaus vaidmenį. 
Sausio mėnesį Parkeris filmuos 
didesnį dalyką "Panika", kurio 
originalą pats parašė. Oia taip
gi pasirodys Bruno Vešota. J. 
Parkeris ruošia ir vieną ekspe
rimentinį ITilaną "Demencija", 

sius, P. Klimas — chemiją, o 
Z. Brinkis specializuojasi dar
bo medicinoje. Be savo specia
lybės paskaitų, kurias jie klau
so Strasbourgo universitete, jie 
turi dalyvauti vasaros kursuo
se, kuriuos organizuoja Kolegi
ja supažindinti su visuomeni
nėmis Europos problemomis ir 
tautinais reikalais, kurie išei
nami seminare. Ir mokslo me
tais jie taip pat dalyvauja tau
tiniuose seminaruose ir viešo
siose Kolegijos paskaitose. Ši
tuo laiku seminarų arba paskai 
tų būna trys valandos J sa
vaitę. 

• Dr. Viktoro Rimšelio, MIC, 

vartoti "Apvaizda", kaip iš 
"keisti" — "pakaita", iš "leis
ti" — "laida". Daiktavardžiai 
su priesaga "-ininkas" kirčiuo
jami pagal pagrindinį žodį. Pa
vyzdžiui, "ūkis" turi kirtį pra
džioj, taip ir ūkininkas — pra
džioj, bet "kalba", "ateitis" — 
gale, tai ir kalbininkas, ateiti
ninkas turi kirtį skiemenyje 
"nin". Klaidingai manant, kad 
"erelis", "gegutė" yra mažybi
niai, buvo sudaryti "aras" 
ugeg^,f

f kas nėra tikslu. 

• Muzikas A. Arminas, gy
venąs Kolumbijoje, yra sukū
ręs Mišias šv. Cecilijos garbei, 
atskiroms Mišių dalims, kaip 
Pater Noster, Sanctus, Bene-
dictus — yra sukūręs solo par
tijas, įvairiems balsams yra 
pritaikęs kaikuriuos pasaulinių 
kompozitorių dalykus. Kaikurį 
laiką gyveno Kolumbijos pro-

disertacija "Natūra et pecca- ] * * * * k u / vargonavo ir va-
dovavo žemės ūkio mokyklos 

• Jubilėjinis "Varpas" nu
matomas išleisti gal net dar 
šių metų pabaigoje. Redaguoja 
J. Pajaujis, H. Blazas ir B. 
Dundulis. Leidinys skiriamas 
varpininkų - liaudininke sąjū
džio 50 metų sukakčiai pami
nėti. Knygą leidžia liaudininkų 
centro komitetas. 

• Povilas Gailevičuis, OP, 
gilina studijas gyvendamas do
mininkonų studijų namuose 
Washingtone, D. C. J Ameriką 
jis yra atvykęs 1939 m. ir jau 
yra gavęs kunigo Šventimus. 

1953 m. Pelėdos Kalendorius, 
su daugybe šaržų, linksmų iliu 
stracijų bei humoristinių pa
siskaitymų jau išėjo iš spau
dos. Tai knyga 128 puslapių. 

• A. Valeišaitė susižeidė, bet kurio pastatymo tvarkyman pa 
savo darbą Išraiškos šokio stu- kviestas ir Bruno Vešota. Pa-
dijoje gali tęsti! I žymėtina, kad Bruno greitu 

Jonas Kimša Žiema Barelocte (P. Amerika) 

tum", (Prigimtis ir nuodėmė), 
neseniai Romoje išleista, paro
do autoriaus stiprius sugebėji
mus ir darbštumą. Knyga 195 
puslapių, parašyta lotynų kal
ba. Vien panaudotos literatū
ros lotynų, vokiečių ir prancū
zų kalbomis, sąrašas užima 8 
moderniosios materialistinės 
etikos pažiūras, ypač atstovau
jamas Nietzschės ir Klagės, ir 
puslapius. Autorius su jauno 
mokslininko precizija svarsto 
vertina jas žmogaus prigim
ties, šv. Tomo filosofijos ir 
krikščionybės mokslo šviesoje. 
Šiuo metu autorius profesoriau 
ja TT. Marijonų seminarijoje 
netoli Chicagos ir yra moks
leivių ateitininkų dvasios vadas 

• Liudo Dovydėno knyga 
"Per klausučių ulytėlę" jau iš
ėjo iš spaudos. Išleido "Gabi
ja". Aplankas papuoštas Vyt. 
Augustino nuotrauka iš lie
tuviško kaimo. Knyga turi 176 
pusi. 

mokinių chorui. Sunkokos ma
terialinės sąlygos palenkė jį 
persikelti į Medeliną, kur jam 
daug pagelbėjo S. ir J. Petraus 
kai. 

• Lietuvių žurnalistu Sąjun
ga nusistačiusi pagyvinti savo 
veikimą JAV-se. Pravesta na
rių registracija, dabar susira
šinėjimo būdu renkami vado
vaujamieji organai. Nusistaty
ta valdybą rinkti iš gyvenančių 
New Yorke, revizijos komisiją 
iš chicagiečių, o garbės teis
mą — iš gyvenančių Los An
geles. 

• šimtas metu suėjo kaip 
gimė (1882 m. gruodžio 6 d., 
Ažitėnuose, Krakių valsč.) 
Mikalojus Katkus, "Aušros" 
bendradarbis, kurs buvo iš
spausdinęs savo kūrinį "Bala
nos gadynė". Tas mūsų pirmo
jo laikraščio bendradarbis mirė 
maždaug prieš 10 metų, apie 
1942 m.; tikslių žinių nėra. 

/ 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS 
flS 

ŠeŠtadienis, gruodžio 13, 1952 

, Gudų kultūrinis veikimas treni 
Gudų emigrantu įvairiose pasaulio dalyse yra arti 30,-

000. — P̂o karo 3,133 atvyko į JRV. — lų kultūrinis 
veikimas gyvai reiškiasi. 

A. RU2ANCOVAS, Danville, 111. 

Gudų Mokslo ir Meno Institutas, mėn. įvykusiame kongrese Vak. 
įsteigtas pr. metais New Yorke Berlyne gudus atstovavo dr. St. 
(VVhiteruthenian Institute of Stankievič, laikraščio Bačkau-

kalbą ir gudų literatūrą bei kul
tūrą. 

Redakcijos pastaba: Būtų la-

Airikos nuotykiai 
Buvęs alpinistas R. Frison — 

manas "Vialikija darohi" (Di
dieji keliai), kuriame vaiaduo-
jami paskutinio pasaulin'o karo 
įvykiai ; ̂ a i pageidaujama, kad moksli- Roche, po II Pasaulinio karo ta-

Gudų Mokslo Leono Sapiegos atakai, kurie palaiko ryšius su pes Afrikos tyrinėtoju, parašė 
vardo Institutas šiemet įsteig- WU kraštų ir tautų ypač g!! nuotykingą veikalą apie savo; M n«o i 
fo« t*tt*m4* Tminitate (Institu- Lietuvos kaimynų, mokslo istai-1 patyrimus tame kontinente: | PSufiJį. „ 

"The Lošt Trail of the SaTiara 

Dr. Donald F. Alexander |0r. Antanas Burt^as, u i 
Tikrina akis; pritaiko akiniu*, 

tas tolimoje Ispanijoje (Institu 
to "Leu Sapieha" de Estudios i S o m i s suteiktų 'Draugo re 
Bielorrusos (C. I. C. E.), Apar-Sdakcijai panašių informacijų. 

Arts and Sciences, 435 New 
Jersey Avenue, Brooklyn 7, N. 
Y.), šiemet išleido pirmą tomą 
savo darbų, . vardu "Zapisy" 
(Užrašai). Juose prof. L. Akin-
ševič rašo apie Gudijos parla
mentą senovėje, t. y. apie D. L. 
Kunigaikštystės ponų tarybą ir 
seimą. M. Kulikovič supažindi
na su gudų muzikos meno isto
rija, tuo tarpu kalbama apie 
liaudies meną iki XIII šimtme
čio. Apie gudų knygų mokslą 
svetimuose kraštuose 1946-
1951 metais rašo M. Pankou, 
Gudų Bibliografinės Tarnybos 
vedėjas. Šioji tarnyba (VVhite
ruthenian Bibliographic Ser
vice, 6 Vandervoort Place, 
Brooklyn 6, N. Y.) susideda iš 
10 skyrių: bibliografinio biuro,; 
bibliotekos - archyvo ir filiali-i 
nių skyrių. Joje dirba 7 žmonės. 
Dr. V. Tumas paduoda smulkes
nių žinių apie Italijos Padujos 
miesto universiteto "aula qua-
drata", salę, kurioje iškabinti 
portretai buv. un-to klausytojų, 
vėliau ypač pasižymėjusių 
moksle. Tarp lenkų poeto Jono 
Kochanowski'o (studijavo 1552-
54) ir pirmojo rusų med. dakta
ro Petro Postnikov'o (1694) yra 
ir pirmojo Vilniaus spaustuvi
ninko red. dr. Pranciškaus Ska-
rynos portretas. Reikšmingos 
datos: D. L. K-ės valdinys gavo 
med. dr. laipsnį 1512 m., o 
Maskvos caristės valdinys tiktai 
1694 m.! Recenzijų skyriuje i 
randame atsiliepimą apie K. R. i 
Jurgėlos "History of the Lith- | 
uanian Nation", kurioje plačiai 
panaudota istorinė literatūra, 
bet "dar daugiau yra lietuviško 
patriotizmo..."• 

Gudų Gydytojų Susivieniji-

ščyna" redaktorius. Žurnalistų 
s-gos organas vadinasi "Volna-
je Slova" (Laisvasis 2odis). 

Kruvičių Mokslo Draugija 
Pranciškaus Skarynos vardo ir
gi iš Vokietijos s(įst. 1946 m.) 
perkelta į JAV. Draugijai nuo 
jos įsteigimo vadovauja dr. 
Janka ' Stankievič. Draugija 

tado de Correos 6,026, Madrid, 
Spain-Espana). Jo pirmininku 
paskirtas ispanas, Madrido Un-
to teisės katedros pirmasis asis
tentas kunigaikštis T. Lascaris-
Komneno, v sekretorius — gudas 

KOJŲ SPECIALISTAS 
IH47 So. 6Cth A ve., Cicero 60. I1L 

Ttl«f. OLympic 2-8200 
Priėmimo valandos: r irmaa. ir ant-

2 Iki 6 ir 7 iki 9 v. vak 
uo 10 v. ryto Iki 5 v. vak. 
no 10 vai. ryto M 6 v. v 

Ir nuo 7 - 9 U. v. Seftiat. nuo 1 v 
Iki 4 v p , 
- l . i m j J L C S !—SS ! - • 

Gudų emigracija 

IRO statistikoje (Statistical 
Report with 4 years summary, 
April-June 1951) paskelbta, 
kad per IRO emigravo iš Euro-

S f H J B B T E L J S i TSUSar: - * -2»/EU55rf3JSf 

Ul-Ryžy-Ryski. šis institutas P o s 4 » 5 8 7 žmonės, kurie anks-
turi supažindinti su gudų tau- č i a u gyveno Gudijos STR (1939 
tos aspiracijomis Vak. Europos m - sienose). Iš jų 3,133 išvyko 
tautas, o ypač Ispaniją, ispanų * JAV, 7 1 « i Australiją, 343 į 
kalbą naudojančias valstybes ir Braziliją, 56 į Prancūziją, 47 į 
Islamo tautas. 

• 

• 

K. Šk lėr ius 

(Francis Skoryna Kryvian So-

Venecuelą, 44 į Izraelį, 30 į Bei 
giją, 24 J Angliją, 15 į Parag
vajų, 7 į N. Zelandiją, 4 į Nor
vegiją. 

Nemažas skaičius tų emigran
tų tarnavo Gudijos Krašto Ap
saugos daliniuose, kurie vokie
čių okupacijos metu buvo įs
teigti Gudijoje. Dar daugiau 
tarnavo tuose daliniuose gudų, 
buv. Lenkijos respublikos pilie
čių. Tiems daliniams vadovavo 
pik. F. Kušel (vėliau gen. mjr.). 
Iš Lenkijos kilusių gudų karių 
nemaža buvo ir gen. Anderso 
korpe, jų dalis liko Anglijoje, 
kiti persikėlė į Kanadą. 

Buvo, pagaliau, ir gudų trem-
tinių-Lietuvos respublikos pilie
čių. Bendras gudų emigrantų 
skaičius gali siekti 25-30,000. 
Nauji emigrantai rado Ameri
kos šalyse nemaža senų emi
grantų iš Gudijos, tačiau jų tar
pe vieni gerokai surusėję, kiti 
net ir per daug raudoni pasida
rę... 

KRDVI IR PATOGI 
SENIAUSIA 

UETUViy BENDROVĖS 
K R A U T U V Ė 

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

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

FLAMINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVl¥£SbUS! 
Kiekviena* fcinogtiA turėtu ntlukaniun nuo pragyvenimo pinigu* 
taupyti kaci savaite 
Taupyt! reikta: senatvei, valkų mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalam*. 
Šias turi susitaupęs pinigu, tas jaučiasi saugesnis h- laimingesnis. 
Pradek taupyti šiandien. 

MUTUAL F e d e r a l SAVINGS 
ANO I O A N ASSOCIATION 
2202 W. Cmrmak Rd. • Chicago 8, A 
JOHN X KAZANAUSKAS, r W • Ui . VI r8Wo 7-7749 
f «v ia * t U***d * $10.000 by F . i L L C 

. keičia stiklus ir rtmui. 
4701 S. Damen Ave., Chicago, III 

saukite — YA. 7.7881 
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad 
10 ryto iki 4; trečlad. ir sekmad 

tik susitarus 

Tel. ofiso OI* 4-0253, rez. VA. 7-638t> 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

4045 So. Ashland Ave. (kamb. 211) 
Vai 1V--8 ir 6:80-8:80 p. p. 

Treč. ir šešt. 1-4 p. p. 
ltez. 4420 8o. Talman Ave. 

- • I I • • • I II I • • • Į • • • ! , . I . - .* 

Tel oflHO YA. 7-0564, rez MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augstas) 

OFISO V AL.; 10 Iki 12 v. ryto; nuo 
2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:80 v. v. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso UI. RKliance 5-4410 

Rezld. Utet. GRovehill 6-0617 
Vaandos: 1—8 p. m. 6—8 p. m. 
Trečlad. ir šeštad. pagal sutartį 

mas Tremtyje buvo Įsteigtas mAv ~ v ^ i , i ^ u l L T;0ciety of Arts and Sciences m dar 1947 m. Vokietijoje. J i s % 
, *mwt.^4.il A^~*.I<, the U. S., Inc., 6 Vandervoort jungia med. gydytojus, dentis- > R r ' k l v n n N Y \ lei-*„„ i~ „.i«*i«i*i.,i« i*iAZiarn*a ,**iace, tfrooklyn 6<} JN. X.) įeitus ir vaistininkus. Leidžiamas 

metraštis "Medyčnaja Dumka" 
(Mediciniškoji Mintis) ir "Abiež 
nik" (Aplinkraštis) nariams 
painformuoti. Dabar Susivieni
jimo valdyba yra Nevv Yorke. 
Susivienijimas yra laikomas 
Gudų Mokslo ir Meno Instituto 
filija. 

Gudų Bibliografinė Tarnyba, 
kurios adresas paduotas augš-
čiau, taip pat laikoma Instituto 
filija. Tuo būdu Institutas ap
jungė jau seniau veikusias 
mokslines organizacijas. 

Gudų Žurnalistų Sąjunga, įs
teigta 1946 m. Vokietijoje, irgi 
glaudžiai bendradarbiauja su 
Institutu mokslo reikaluose. Są
jungos valdyboje (Brooklyn, N. 
Y.) yra M. Pankou, A. Adamo-
vič ir <5. Chaniauka. Sąjunga y-
ra Tarptautinės Laisvųjų Žur
nalistų Federacijos narė ir per 
tą federaciją įeina taip pat į 
Tarpt. Laisvosios Spaudos Fe
deraciją, kurios š. m. balandžio 

džia mokslo ir literatūros mėn
raštį "Vieda" (Mokslas). Mėn
raštyje išspausdintoj dr. J. 
Stankievičiaus trumpojoje gudų 

Venecija 
Gudų lektoratas Torcnto Uni

versitete atidarytas nuo 1951 
m. rudens. Ten jau nuo senesnių 
laikų buvo ukrainų, rusų, lenkų, 
čekų, slovakų ir kit. lektoratai. 
Visi jie įeina į slavistikos sky
rių, vadovaujamą prof. Shore. 
Gudų lektoratą vedė prof. Žuk-

tautos istorijoje teigiama, kad Hryškievič. Pradžioje tai buvo 
gudai nėra gryni slavai, bet tiktai gudų kalbos lekterius, vė-
baltai priėmę senais laikais sla-! l i a u d ė s t ė Gudijos istoriją, o šie-
vų kalbą, kuria ir dabar naudo- m e t j a u ^ 2 ė m s d ų 
jasi. Nemaža rasime kalbotyn-
nių studijų, ypač įdomūs teisi- \ J/ 
niai terminai (nemaža pavyz
džių iš Lietuvos Statuto). Spaus 
dinamas įdomus U. Siaduros ro-

Vaikų būdas 
Columbijos universitetas per 

penkerius metus tyrinėjo vaikų 
charakterį, išstudijuodamas dau 
giau, kaip 5,000 vaikų. Surasta, 
kad reikšmingiausias dalykas 
vaikų charakterį ugdant yra 
namų aplinka. Vaikai, išauginti 
geruose namuose, kur namų at
mosfera kultūringa, kur jaučia
mas charakterio taurumas ir 
šeimos sutarimas, tie vaikai 
daug garbingiau elgiasi, kaip 
kiti. Tais pačiais tyrimo rezul
tatais nustatyta, kad privačių 
mokyklų vaikai daug mažiau 
temeluoja, kaip valstybinių; be 
to — nustatyta, kad kuo augš-
tesnis vaiko intelegentiškumas, 
tuo jo būde mažiau blogų savy
bių. Šie patirtieji rezultatai pas
kelbti "Scienoe Digest", 1952 m. 
gruodžio mėnesio numery. 

Tel. ofiso H K 4-6HM. rev. P R 6-73S:i 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYD^OOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Blvd. 

VAL: 1—4 ir 6—9 
fie&tadlenlais nuo 1 lkl 4 vai. p. p. 

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

G656 So. Halsted Street 
Kampus Murauctte Rd. ir Halstod St. 

Va/.: 7 —v Kasdiena, šeštad. 3—5, 
Tel : Ofiso W E . 6-2811 
N a m ų WA. 6-2990 

Tel. ofiso VI. 7-0583. re*. R E . 7-7808 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
£201 Wesl Germak Roa4 

VAU: 1—3 popiet *Vt t—8 v. vak. 
Trečlad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 
šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 

Rezld. 3241 W. OOth PLACE 

Tol. ofiso PR 6-8838. 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. Treč>.d. ir fiest. uždaryta 

• • i * - - - - - - -

GRovehill •. i.. ». 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIV LIGŲ SPECIALISTE 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 West Marquette Rd. 

>LssrsJSsrELflS3rt=UBar&L5ssBrR 
P R A N E Š I M A S 

ATIDARYTA 
MILAUSKO KEPYKLA 

1425 S. 49th Ave. 
Cicero, 50, UI. 

Tel. OLympic 2-8833 
Kepa juodą ir baltą duoną kas
dien. Bandeles su lašiniais ke
pamos šeštad. 

' Atdara šiokiadieniais 
s s r t i J ^ i r B J s r a i ^ i i r e j B s r E U S 

ALEKSANDRO KUCICNO 
Vasaros Operos Studijos 

UŽBAIGIAMASIS SPEKTAKLIS 
įvyksta 

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

i 

Faustas, Figaro Vestuves, Bohema, Butterfly, Parduotoji Nuotaka 
Faustas, Figaro Vestuvės, Boheha, Butteri'ly, Parduotoji Nuotaka 

•*! 

Režisuoja: ALIODIJA DICIOTG 
Dekoracijos: VLADAS VIJEIKIS Įėjimas $1.25 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 i 
Antr. 1-5, treč. Ir gest. pagal sutarties 

# 
•» 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAI ! I 
te 

Me« kviečiame lietuvius pasidėti Ąvo taupomus pinigus | Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionalial viena U 
smarkiausiai augančių taupymo ištaigų visoj Cnicagoj. Pas mus Uekvieno taupomi pinigai yra pUnai apdrausti iki $10,000.00 by au 
Agency of the llnited States Government. 

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagų patarnavimą. Ji ii anksto neprižada, bet 
visada iiouoka aukita dividendą. 

V 

MŪSŲ TURTAS SIEKIA ARTI DEŠIMTIES MILIJONU DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
• 

6234 South Western Ave. Chicago Phone GRovehill 6-7575 
VAKEL, President 

Oflsaa Ir rezidencija — YArds 7-8626 
DR. O. J. BYLAITIS 

Vidaus, vaiky, nervų gydytojai 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgas 
4038 So. Archer Avs. 

(prie Callfornla A v e . Siu u ryt. kamp.) 
Vai.: kaadlen 6:30—8:30 p. m. 

fcoštad. 1—6 p. m. 
Tel. ofiso WA. 8-3060, rez. CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigaii Ave. 
VAL.: ( išskyrus seštad. Ir sokmad.) 
Nuo 1 lkl 4 v. p. p.: 7—9 v. vak. 
deštad. priima tik pagal susitarimą. 

l lez id . : 10888 So. U'abash Ave. 

Tel. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų: Ilgos ir akušerija) 

4055 Archer Ave. < 
Kampas Archer ir Callfornla Ave. 

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

Tel. ofiso YA. 7-H66, rez. DA. 6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta gatvS) 

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

šeštadieniais 1—4 vai. 
l lez . 3*247 S. KMEKALD AVE. 

Tel. ofiso FI 3-OOM), buto CO 1-OlttO 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadvvay 
MELUOSE PAKK, ILL. 

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

Ofiso Ir buto tel. OL. 2-1881 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdton 10—12 ryte Ir 5—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. Ir 4—6 v. v. 

Butas 1832 So. 49th Ct. 
Telefonas REllance 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTU K 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIKTI VIS GYDYTOJAS) 
3925 YVest 59th Street 

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

Tel. ofiso Ir buto Ol^yniplc 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 ft—6 v. v. 

l iūtas 1001 Ko. 49th Ave. 
. • • . . • . „ . - m . • i i . . • i • I I — . . . — — • i - i — • . . • • • • ! • • • i i - ~m 

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, Saukite KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieni tik susitarus 

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

VAL. i^uo 2—4 Ir 6—8; trečlad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 
Tel. ofiso Y A 7-4787, rez. PR. 6-1930 

Jei neatsilieps vir.šminfit1 telefonai, 
saukite Mliluit) 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos 

DR. E, TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 YVest 16Ui Street 
Vai.; kasdien 6-8 p.p., šest. 2-4 p.p 
Tel. Ofiso TO 3-0959 l lez.: KO 2-2381 
Jei neatsiliepia saukit CKntral 6-2294 

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

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South YVesteru Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak. 
šeštad. 2—4 p. p. Trečlad. Ir 

sekmadieniais uždaryta 

Telefonas DAnube 6-1125 

DR. A. VAUS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. Moterų Ligos 
3267 S. Halsted S t 

Vai.: 1-4 ir 6-8 vak. 
šeštadieniais 1-4 v. p. p. 

Tel. ofiso P R 6-6446, rez. HE. 4-8150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd. 
VAL'.'ti'do S lkl 4 p. p.: 6 lkl 8 vak. 

Trečlad. ir Se&tad. pagal sutarti 

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Re/.id. 0000 S. Arteslan Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—8 v. v. 

Tel. ofiso YA. 7-6567, rez. RE. 7-4966 

DR. FRAHK C. KWINN 
(KV1EČ1NSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 YVest 171h Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. lkl 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečlad. Ir šeštad. vak. 

DR. AHTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 YVest 26th Street 
Vai. antrad., ketvirtad. ir šeštad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tel. Ofls. liA 1-4310; Kcz. CR 7-8»15 

•i • . • i — . . m i . . . — . n . — n. • — . . . — . .. . - ^ - • . — i • — 

Tel. ofiso OR. 6-6899, PR. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 YVest 63rd Street 
(kampas 63 ir Arteslan) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Treč. ir šešt. 2—4 p. p. Sekm. uždar. 

Telefonas OLympic 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL. antr., ketv. 10-12, 2-6,1-9 p.p. 

penkt. 3—6, 7—9 p. p. 
3147 S. Halsted St, Chicago 

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

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
Truput) ) rytus nuo Callfornla 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71»t S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas CiRoveliUl 6-6785 

IJCTUVBRA IŠTAIGA vaiandoa: Pitmadieniau nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniai, ir penktadieniai, nuo 9 iki 4 
po piety. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta vi»ą diena, Seiudieniau 
nuo ry i i po pietų. 

Ofiso GRovehill 6-4020 
Rezidencijos Hl l l top 6-1660 

Dr. Alexander J. Javols 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 Wrst Marquette Rd. 

VAL. %—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečlad. Ir seštad. pagal sutartj 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 YVest 7lst Street 
(prie Callfornia Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. v. Seštad. nuo 
2 iki 4 v. Trečlad. pagal susitarimą. 

Susitarimui skamb. ORo. 6 - , 821 , 
jft\ n**ta||l*plft VTnoonnfts 0-89.)0 

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

6322 South YVesteru Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
TVI.'foi,** (iltovAhlll 6-SA4S 

DR. G. SENKU 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

85 iiu-ty patyrimas 
TeL YArds 7-182S 

Pritaiko akinius 
Kreivas akla 

ištaiso 
Ofisas ir akiniu dirbtuvft 
756 YVest 35th Street 

VAL. nuo 10 iki 2. nuo 6 iki 8, tre
člad. nuo 10—12; šeštad. 10—8 p. p. 

Skelbkites "Drauge" 

Platinkite "Draugi" 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 YVest 24th Street 
Prlfimimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
V 4 R n » 7-A77B 

' »ftim t«»u«fona« vi»'Rtnm 7 - I S R * 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien "nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečlad. Ir sekmad. tik susltarua 

DR. J, J. SMMANfc, M 
OPTOHETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. pirmad., antrad., ketvirtad., 
penktad. 9:30—12; 1:80—8 v. v. 
trečlad. uždaryta, šeštad. S:80 Iki 

12; 1:81) iki 3 vai. po pietį; 
O Anai 6-0623 Plat i Bldg. 

OPTOMETRISTE 
PriSmimo valandos pagal sutarti. 

Trečiadieniais uždarytą 
5842 S. Kedzie Ąve. 
Tel. Prospect 6-2635 

• - . 
• • • . 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAOO, lELINOIS 

Maža miniatiūra apie didelį kultūrininką 
Žmogus kuriam darbas svarbiau už estradini Šūkavimą 

A. B A R O N A S , Cicero, 111. 

1 . 

Nei mokslas, nei menas, nei jieškojo kitų lietuvių bendra* Norėdamas pastebėti, kad tie 
lietuviška parapija, nei moky
kla neišsilaikys vienu idealisti
niu žodžiu; knyga ir dailė, tepa-
ėjusi silpnus žingsnius, grius, 

meninis gyvenimas sukosi para-|mėjimas tegavo tik apie tuziną 
pi jos ribose, kunigui esant ir re- asmenų. 

jei neatsirems j žmones, ku
riems darbas svarbiau už žodį ir 
tylus aukos atidavimas svar
biau už estradinį šūkavimą. To
kių žmonių darbu remiasi visas 
lietuviškas judėjimas, o jų dos
nia ranka kultūrinis gyvenimas. 
Apie vieną tokių žmonių, kuris 
gruodžio 21 dieną švenčia ke
turiasdešimt metų nuo dienos 
'introibo ad altare Dei", ir no
riu pasakyti keletą kuklių saki
nių, kad skaitytojas nors pora 
minučių žvilgtelėtų į asmenį, 
besąlyginiai tarnaujantį Dievui 
ir žmogui. Neminėsiu smulkių 
kun. Albavičiaus gyvenimo da
tų, tepažymėsiu tik. kad gerb 

liudininkų skaičius nesumažėjo 
iki nulio. Ne tik išimtinai kul
tūros reikalams dosni jubiliato 
ranka, kiekvienam pozityviam 
veiksmui, pavyzdžiui, Cicero 
tremtiniams sportininkams pa
aukojo šimtinę uniformai, gi 
kaikieno pastebėtas, kad ar ne 

Sveikata ir melavimas 
Leideno universitete psichia

trijos N specialistai egzaminavo 
apie 2,500 asmenų. Jie atrado, 
kad tarp nervingųjų asmenų 
melagių buvo tris kartus dau
giau, kaip tarp kitokių. Mažiau
siai meluojančių buvo atrasta darbiavimo bei draugystės, taip ordinai nebuvo taip pigiai dali- perlengvai kaikas kun. Albavi-

susikūrė eilė lietuvių organiza- narni, pažymiu, kad iš daugelio čiaus gerumu naudojasi, Jubilia-1 tarp ramaus lindo, sugyvena 
cijų. Dėl lietuvių religingumo iri Amerikos visuomenės veikėjų 
inteligentų stokos visas visuo-1 tokius Lietuvos valstybės atžy-

žisorium, ir autorium. Tada 
kun. Albavičiaus žodžiais ta
riant buvo romantizmo laikai. Ir 
visa, kas buvo daroma, buvo ge
ra, gražu ir vertinga. Solistai ir 
aktoriai, žurnalistai ir chorai 
buvo geri ir nepamainomi, gi vi
są šitą reikėjo puoselėti ir gai
vinti, kad būtų galima atstaty
ti pavergtoj Lietuvoj degraduo
to žmogaus vidujinį pasitikėji
mą, kuris lietuviškumo reikalui 
buvo būtinas. Ir kun. Albavičius 
dirbo už keletą, nes trūko ku
nigu, pvz. Melrose Parke dėl tos 
priežasties negalėjo būti įsteig-

Jubiliatas gimė 1890 m. Lazdi- t a parapija. Visas tas pradinis 

pats, tai yra dar būdamas gy 
vas". Jeigu dar bent keletas tu
zinų tokių žmonių, lietuviškos 
kultūros ir lietuvybės reikalas 

Bet laikas ėjo, gyventojai! stovėtų daug augštesniame laip-
keitėsi, lietuvių eilės retėjo ir snyje, nes, kaip minėjome, auka 

tas atsakė: "Aft savo mažą tur-Jmų asmenų. 
telį noriu su kitais _ pasidalyti j Gydytojai prieina išvados, 

Mūsu Specialybe DORYS GARAŽAMS 
Visokių rušiy — Visokių dydžių 

REZIDENCINIAI, KOMERCINIAI, INDUSTRINIAI, ir t. t. 
Aptarnaujame visu* artimus piiemieičius. Nemokamiems apskaičiavimams \f\. 

SNYDER D00R 00MPANY — Vilią Park III. 
310 NORTH SU MM IT VILLA PARK 7264-R 

Dosnus kuUūrininkas 

skydo, inteligentų nebuvo per- ir darbas svarbiau už orų ar 
daug, ir visas tas kultūrinio ir spalvingą kalbėjimą, 
lietuviško gyvenimo sodas retė-i Ištrupins šimtmečiai gerb 
jo ir vyto. Nekartą kun. Alba-1 Jubiliato statytos bažnyčios sie 
vičius yra sudėjęs visus savo Ras, ir seselių namai po daug' 
pinigus į spaudos rėmimą ir metų išsigandę žvelgs j apjink 
kultūrinę veiklą. Reikėjo sau-' stovinčius dangoraižius, tik 
goti ir dangstyti lietuviškumo iš žurnalų puslapių noišdils nie-
atžalas, norint kad lietuvybė 
išliktų ilgiau negu vienoje kar
toje. "Bijojau, kad nebūčiau lie- šviesus kun 
tuviško gyvenimo ir veikimo veikslas, 
graborius", išsireiškė kartą Kai šių eilučių autorius pa 

kada didelio kultūrininko var
das, ir iš istorijos lapų kalbės 

Albavičiaus pa

juose, kur nuskambėjo jo vai- organizacinis darbas, nors buvo gerb. Jubiliatas. Klebonas Alba- klausė keletą klausimų, gerb. 
1 i 5 I . « M 1 . . . . t a a i u . L ( M W n 4 - n .•. X '• . . ~ » - . i n »~. n r, \l <ri X ! i t. , > i i . i i ! n ! O f « t \ t I r i 1 a 1 £%W\ £3 T T»' Q . T . . V . I I i <i 4 o . • o f o o l r A * " A I >•/ w J/ > »••.» _ kystė, ir kad Seinų seminarijoj 
vysk. Karosas įšventino | dia
konus, 1912 m. gruodžio 21 d. 
Romoj kardinolas Respighi į ku
nigus. Nuo čia ir prasideda vi
sas didysis ir esminis darbas, 
kuriam užrašyti toli gražu neuž
tenka nei žinių, nei šio laikraš
čio lapų. 

Filosofija Romoj ir tolerancija 
Chicagoj 

Pašventintas į kunigus, pra
dėjo Romoje studijuoti filosofi
ją, kurią baigęs licenciato laips
niu ir manydamas toliau studi
juoti, atostogų išvyko į Ameri
ką, kur bebūnant prasidėjo Pir
masis Pasaulinis karas, nebelei-
dęs jaunam kunigui grįžti į Eu
ropą ir pasukęs visą gyvenimą 
nenumatyta kryptim. Seminari
joje kun. Albavičiui teko būti su 
žymiais lietuvių gyvenimui as
menimis ir jau tada pasireišku
siais nekasdieniniais gabumais 
f ai p Krupavičium, Mykolaičiu-
Putinu, Šmulkščiu-Paparoniu ar 
būsimu prelatu Laukaičiu, kuris 
mokė silpnesnius lietuvių kal
bos ir kurio pagalba teko pasi
naudoti ir gerb. Jubiliatui. Visa 
ana didelių lietuvių draugystė 
jaunam klierikui padarė įspūdį, 
ir todėl Amerikoje sutikęs dide
lį būrį savo tautiečių su malonu
mu pradėjo darbą tuo metu besi
kuriančiose varganose lietuvių 
kolonijose. 

Nuo atvažiavimo Amerikon, 
1914 m., ligi 1918 m. kun. Alba
vičius išbuvo šv. Jurgio parapi
joj vikaru, gi 1918 m. kovo 4 d. 
buvo kard. Jurgio Mundelein 
paskirtas Dievo Apvaizdos pa
rapijos klebonu, kur ir išbuvo 
daugiau negu 22 metus. Sąlygos 
nebuvo lengvos. Reikėjo statyti 
bažnyčią, buvo užsitraukta aibės 
skolų, gi tuo metu kūrėsi nau
jos parapijos, ir Dievo Apvaiz
dos parapijos gyventojai nuo
lat keitėsi. O ir šiaip dėl įvai
rių ambicijų ne vienas parapie-
tis, kartą užsiregistravęs, į pa
rapiją nebegrįždavo, tad trūko 
žmonių ir lėšų, o statybai vyks
tant teko eiti prašyti ir mal
dauti. Bet daugiausia padėjo, 
kaip pats gerb. Jubiliatas išsi
reiškė, vienas žodis, vadinamas 
tolerancija. 1940 m. kun. Alba
vičius buvo perkeltas į Šv. An
tano parapiją, Cicero, kur tebe-
klebonauja ligi šiai dienai ir kur 
prieš metus užbaigė didelio sese
lių namo statybą. Tai ir būtų 
visi ūkiški, bendri gyvenimo 
žingsnių pastebėjimai, jei, be 
bažnyčios statybos ir parapijų 
organizavimo, be sunkaus pas
toracinio darbo, maišantis tiky
boms ir tautybėms, nebūtų bu
vę kito darbo, kitos pareigos, 
pareigos lietuviui, skurdo išmes
tam iš savo krašto, ir lipančiai 
iš vargo Lietuvai. 

Darbo ir romantizmo metai 
S 

Ano meto lietuvis, buvęs už
guitas savo žemėje, staiga pasi
juto čia laisvas ir vertingas. 
Būdamas mažiau išlavintas, jis 

ir sunkus, bet apčiuopiamas li-l vičius naujai atvykusiems yra Jubiliatas atsakė: "Atrodo, ra 
šysi į laikraštį. Tik neišgirk 
perdaug, nes man bus gėda, ka
dangi aš nieko nepadariau dau
giau, negu paprasta kunigo ir 

kad melas turi įtakos į žmogaus 
sveikatą: paveikia į medžiagų 
apyskaitą organizmo, veikia į 
pulsą, kraujo spaudimą, alsavi
mą. Jtempimas, atsirandąs nuo 
melavimo, gali rimtai paveikti į 
vitalinius organus. Melavimas 
taipgi būna vidinių konfliktų 
priežastis, kurie gali turėti blo
gų padarinių. Tą pabrėžtinai 
tvirtina dr. St. R. Dean. Jo pa
reiškimas buvo išspausdintas 
"Science Digest" žurnale. 

Pertvaiko pirštus 
Korėjoje sužeistiems kariams, 

kuriems nunešti nykščiai, Val-
ley Forge armijos ligoninė pra
dėjo daryti ypatingas operaci
jas: rodomasis pirštas atskiria
mas užimti nykščio vietą. Re
zultatai esą geri. 

JIMMY'S 
PIZZERIA 

6926 S. Stony Island Avenue 

MUseum 4-7556 

PEATURING 

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

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

SPECIAL ATTENTION TO TAKE OUT ORDERS 
Dellvery Service 11 a. m. to 3 a. m. 
Your Host — JIMMY CLEMENTI 

Maistas ir sapnai 
Ohio Valstyoinio Universite-

hetuvio pareiga liepia . A* ma- t o p > o f e , c n u s „ B M c G l a d e 
nau, kad prašymą išpildžiau 8U n u s t a t ė > k & d § y i e ž i a n a n a s a i b a . 
kaupu, nes nieko nepasakiau n a n a | > a g u r k a i . , s a l d i e j . a r b ū -

perdaug, o tik, linkėdamas il
giausių metų, labai grubiai te-
ištašiau iš to didelio kultūrinin
ko gyvenimo mažą miniatiūrą. 

zai (watermelon) būna akstinas 
žmogui sapnuoti, o tuos valgius 
sumaišius galima turėti gana 
baisių sapnų. 

DABAR ATIDARYTAS 
CARBON'S RESTAURANT 

Patiekia Žymiausius 
Vokiikus ir Amerikoniškus "Cuisine" Valgius 

"Taip kaip, kad jūs mėgstate" 
Asmeniškai Prižiūrint 

MICHAEL & ROSE ROSNER Nauju Vedėjų 
FOX RIVEER GROVE, ILL. Šaukite: C*ry 2061 

NOrmal 7-9023 arba DOrchcster 3-9737 

Kun. Ign. Albavičius 

ko ir šiandien, kada iš tėvynės vienas iš nuoširdžiausių žmonių, 
bėgimo istorija pasikartojo. Iš Jis parapijos namuose |steigė 
visų Lietuvoj šventintų vyrės- biblioteką, atiduodamas beveik 
nių kunigų Chicagoje šiandien 
bėra gyvas tik prel. Briška, to
dėl reikia dėkoti aniems parapi
jos organizatoriams, kad šian
dien dar turime mokančių lietu
viškai lietuvių kunigų, kuriems, 
nors ir augusiems amerikietiš
ko je aplinkoje, tebėra artima 
tėvų žemė ir lietuvis brolis. 

Vėliau, atgavus Lietuvai ne
priklausomybę, visas parapinis 
darbas įgavo naują kryptį ir 
prasmę. Važiavo menininkai, 
aukų rinkėjai ir paskaitininkai, 
kurie apsistodavo pas gerb. 
šiandienykštį Jubiliatą, kuris ir 
sales rūpino, ir pašalpas teikė, 
ir su reikalingais asmenimis su-
vesdinėjo. Kunigas Albavičius 
kiekvieną tėvynės šauksmą pa
kartodavo sakyklose bei salėse, 
ir katalikai be priekaišto dėjo 
dešimt kartų sunkiau negu da
bar uždirbtus pinigus. Nors 
rūpestis sielų išganymu, tėvyne 
ir žmogumi atimdavo daug lai
ko, bet noras pamatyti gimtąjį 
kraštą net ir nuolatiniam sku
bėjime negalėdavo išblėsti, to
dėl kun. Albavičius net keturis 
kartus buvo parvažiavęs į Lie
tuvą. Vieną kartą Vadovavęs 
šimto žmonių ekskursijai — ir 
matė visą jos laipsnišką mate
rialinį ir kultūrinį augimą. Iš 
nepriklausomos Lietuvos kun. 
Albavičius prenumeravo daugy
bę leidinių, pirkdavo ten išei
nančias knygas ir kaikuriems 
Lietuvoj einantiems žurnalams 
rinko prenumeratas, kaip dažnai 
platintojams pasitaiko, pridėda
mas savo pinigų. Įvertindama 
tautinį darbą ir rūpestį, Lietu
vos vyriausybė gerb. Jubiliatą 
apdovanojo Gedimino ordinu. 

visa* savo knygas ar žurnalų 
komplektus teigdamas, kad kny
gos reikalingos tam, kad kas 
nors jomis naudotųsi, jis yra vi
sų katalikiškų laikraščių prenu
meratorius, jis yra didelės eilės 
laikraščių ir žurnalų garbės ar
ba amžinas narys, jis yra Lietu
vių Katalikų Spaudos Draugi
jos, leidžiančios Draugo dien
raštį, pirmininkas jis užima pa
reigas ir Alte, ir Balfe, ir dauge
ly kitų organizacijų. 

Sunku išsakyti šio didelio kul
tūrininko darbo reikšmę šitame 
svetimųjų apsuptame lietuviš
kame veikimo kieme, ir gerb. 
Jubiliato darbą tesurašys tik A-
merikos lietuvių istorijos rašy
tojai, o to darbo turėtų kas nors 
imtis ko greičiau, kol, gyvųjų aiškiau kalbėti. 

Tyrinėjo melagius 
De Paul universitetas ištyrė 

5,000 įvairaus amžiaus asmenų 
ir atrado, kad moterimis galima 
daugiau pasitikėti, negu vyrais, 
kurie, apskritai imant, meluoja 
daugiau. Mergaitės daugiau lin
kusios prie netiesos savo pra
džios mokyklos amžiuje, bet 
berniukai jas tame blogame 
įproty palenkia jau augštes-
nėje mokykloje. 

Oklahomos universitete pra
vestieji tyrimai parodė, kad la
biausiai galima pasitikėti žmo
nėmis vidutinio amžiaus ir vy
resniais. Ištyrus 409 studentus 
paaiškėjo, kad gabesnieji ma
žiau meluoja, negu mažesnės in
teligencijos. 

Colgate universitete apklausi-
nėjant studentus buvo filmuo
jamos jų akys. Atrasta, kad tie
są sakantieji įstengia žiūrėti 
tiesiai į akis, kai tuo tarpu me
luojantieji daugelis jas suka į 
šalį. Apie 75% atsitikimų paty
ręs klausinėtojas iš akių gali 
pažinti, ar sako tiesą. 

Išradimas studentams 
Du Tennesee universitete dės

tą inžinieriai išrado specialų 
instrumentą universitetų kla
sėms: kai studentas nesupranta 
profesoriaus aiškinimo, paspau
džia knopkę ir j J spaudimas at
žymimas prie dėstytojo esan
čioje rodyklėje. Juo daugiau 
studentų parodo nesuprantą, tuo 
aiškiau tą atžymi rodyklė ir tuo 
labiau profesorius skatinamas 

m%r zmtm s., > į s^P^e i . 

Teloi. REpublic 7-5803 
Kasdien nuo 2 vai. 
Sekmad. ir šventad. 9—2 v. 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 

Visu rūšių namų apšildymo 
sistemų įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir p.'gus 

patarnavimas 
* * • * 

ATLAS FUEL CO. atstovas 
4919 So. Paulina St. 

PRospect 6-7960 

ALBERTS numuša baldų kainas! 
fcmonea pasakoja, k* būro laikai kada ui doleri galima I 

Pirkti daug daužau kaip iiandien! Todėl mums tikrai malonu pa
aukoti šiuo* bailus, kurių kainas neįmanoma padvigubinti, šiomis 
kainomis, kurios buvo "anais gerais laikais". Užeikite šiandien pss 
sr įtikinsite! 

DnTNĄ 

M A R I - " > • * 
Sofa-Lova Miegojimui 

Sukonstruota H sunkiųjų spyruoalia 
ant puikaus darbe rėmų. Parinkta ii 
dirbtuvių kas spalvingiausi* ir praktiš
kiausia. Jūs turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
ii pavaizduotų pavyzdžių. Soios-kavos 

Abiejų kainos po $OQ-' 
Nereikia fcnonvsti * 0 

LIETUVIS STANunr Kronam, TOKIAS 

Atfanti. FURNITURE& 
APPLIANCES 

. 

MIS ROOSEVILT ROAD ZT&ZTn' 
Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir ketv. vak. Sekmadienį U i. Od I 

f 

S 

\ 

N E L A U K I T E , N E S -
, Rytoj Jau Gali Būti Pervelu! 

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
Jis parūpintu jums polisą per mušu kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų. 

"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Borad of Undenvrtters" 

O'MAILEY and McKAY, Inc. 
222 W. Adams St. Room 1043 

Telefonas CEntral 6-5208 

GENERALINIAI AGENTAI šiu Kompanijų: 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO, 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
PHOENDC INDEMNITY COMPANY 
LUMBERMAN'S INSURANCE COMPANY 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
COLUMBIA INSURANCE COMPANY 

^S 

v 

.£«***> 
INSUKED 
-UPTP~ 

1 FEDERAL S A M G S 
REKORDAS... 

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

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

* Augštus dividendus išmokėjo visada be perstojimo. 
* Partrauksim jūsų pinigus iš kitur, jei atnešite 

savo banko knygutę. 

Netaikykite — pradSklte taupyti šiandien! 

FEDERRL 
5AVING5 

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

AND IOAN ASSOCfATION* 
2202 W. Cftrmok td. • CMcogo t , fk 
40MNi.KAZAKAU«l^r»e«.»talVlfalaW7^74r 

l 

# \ 

1952 
NAUJI PLYMOUTH'AI 

Pristatomi ui $1,683.00 
Su visais taksais 

• • * 

Važiuokite 1952 m. 

CHRYSLER'IU su 180 

arklių jėgos motoru 

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

llalzHtas Molor Sales. Inc. 
4030 ARCHER A VE., CIIICAGO 82, ELI.. 

> aa»» e mm I I I I *š+4šk*Ė+**0k4)$i >•.••••• aaa • < 
Telef. Vlrginia 7-1515 

/ 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

AKTYVUOJANCIOS MEDŽIAGOS 
ST. MAZILIAUSKAS, So. Boaton, Mass. 

Jau 1834 metais Diobereiner 
buvo pastebėjęs, kad leidžiant 
deguonj i vandenj per plati
nos miltelius — tuojau užside
ga. Vokiško praktiškumo veda
mas, jis bandė tai tuojau pri
taikinti žiebtuvėlių gamybai. 

Anas atsitiktinis pastebėji
mas šiandieną yra išaugęs į la
bai plačią mokslo šaką, kuriai 
bene labiausiai yra visų skiria
mas dėmesys, t š kurios dau
giausia y ra tikimasi naujos pa
žangos chemijai ir apskri tai — 
visai technikai. Tai yra moks
las apie katalizatorius. 

Katalizatoriai 

Katalizatoriais vadiname to-

nozės liga ypatingai atsirasda
vo pas jūrininkus, kurie savo 
būriniuose laivuose išbūdavo 
ištisus mėnesius be šviežaus 
maisto. Tik žymiai vėliau buvo 
izoliuota ir išt ir ta t am aktyvuo 
jant i medžiaga, askorbinė rūg
štis, šiuo metu vadinama vita
minu C. 

Tačiau kada pirmuosius vi
taminus chemiškai ištyrė, jie 
savo sudėtimi priklausė prie 
cheminių medžiagų, kurias va
dina aminais. Dėl jų didelės 
reikšmės gyvenimui (lotyniš
kai — vita) buvo ir vardas su
dary tas — vitaminai. Tačiau 
vėlesni tyrimai kitų vitaminų 
parodė, kad jie savo chemine 

kias medžiagas, kurių ir labai s u dė t imi yra labai skirtingos 
mažus kiekius pridėjus, dauge- medžiagos 
lis įvairių cheminių reakcijų la 
bai sklandžiai eina. Tos me
džiagos, paprastai , reakcijos 
metu nesusinaudoja ir i galuti
no produkto sudėtį neįeina, ta
čiau jos labai pagreitina che
mines reakcijas ir, t inkamai 

Šiuo metu jie numeruojami 
abėcėlės raidėmis ir numeriais 
prie raidžių, nes vis nauji vi
taminai atidengiami, ir jų kai 
kurių veikimas yra panašus 
jau žinomiesiems. Ypatįngai il
gu numerių eilė yra vitamino 

katalizatorius pritaikius, pa- B Vokiečiai kar ta is juokauda-
kreipia reakcijas norima kryp- m^ vadina vitaminu B — Bezie 
timi taip, kad iš tų pačių išei- hungen, k a s lietuviškai reikštų 
ties produktų galima gauti la 
bai skirt ingus galutinius pro
duktus. 

Daugelis cheminių reakcijų, 
kurios anksčiau atrodė prakt iš 
kai neįmanomos, šiandien su 
katalizatoriais eina labai sklan
džiai ir neša pigius ir naujus 
produktus. 

Daugelis po šio karo Vokie
tijoje esame matę, kaip viena 
cigaretė labai dažnai dalykus 
negalimus tuojau padarydavo 
galimais. Dėlto juokdariai va
dindavo tuomet cigaretes ka
talizatoriais. 

ryšiai, pažintys, protekcijos, 
kurios taip pat negalimus daly
kus padaro galimais... 

Hormonai 

Vitaminus žmogaus ar gyvu
lio organizmas negali pats pa
sigaminti ir turi gauti su mais
tu, ypatingai augalinės kilmės. 
Tačiau fermentai ir hormonai 
yra jo — "sava gamyba". 

gali perdaug sukalkinti kaulus 
ir tuomi padaryt i t rapius lū
žimui. 

Maistas ir nervingumas 
VVisconsin universiteto tyrinė

jimai parodė, kad žmonės sma
giausi būna po valgio ir kad de
presinės nuotaikos dažniausiai 
ateina alkstant. Columbijos Uni
versiteto ir Oregon Valstybinės 
Kolegijos tyrimai t a rp studentų 
parodo, kad labiausiai jie būna 
susinervinę, kai išalksta, prieš 
valgį. Perspėjama — sveikiau 
y ra suvalgyti gerus pusryčius, 
kitaip žmogus darosi nervingas, 
blogos nuotaikos ir jo protinės 
pajėgos netaip gerai reiškiasi. 

Aleksoto ti l tas Kaune 

Fermentai 

Fermentai yra tai t ikrai gy
vosios gamtos cheminių — bio 
loginių procesų katalizatoriai 
ir jie y ra vadinami biokatali-
zatoriais. 

Anksčiau skirstė juos į en-
zymas ir fermentus, tačiau kai 

džiagos maisto pavidalu s u a r - i y r a ištirtos chemiškai kelios 
dymas ir iš gautųjų tuo būdu 
žaliavų visokia s ta tyba naujų 
medžigų ir palaikymas visų 
gyvybinių funkcijų yra tai fer
mentų veikimo sritis. 

Mokslą* apie fermentus 
Šiuo metu labiausiai aktuali 

žymas ir ieriiiemus>, u u m u ivcn i 
E. Biuchneris 1897 metais , ! biochemijos sritis yra mokslas 
sumalęs mieles, pro tankius ko \ a P i e fermentus. Kai į šią sritį 
štuvus, po spaudimu, iškošė, žmogaus protas vis labiau įsi-
sirupą ir su juo atliko tą p a t į , verš, vis daugiau pažins orga-
rauginimą, paaiškėjo, kad č i a ! n i z m o •mažodios celės didžiųjų 
veikia taip pat tik gyvos mie- i r l a b a i sudėtingų laboratorijų 
lių celės pagaminta enzyma, veikimą, tuomet gal labiau su-
Zymasė. Taigi, šiais vardais S e b ė s ^ la ikyt i j as sveikas ir 
šiuo metu vadina vieną ir tą greičiau a ts ta ty t i įvairius su-
patį dalyką (fermentum - lo- l i k i m u s . Šiuo metu žmogus ži 
tyniškai, žyme — graikiškai 
reiškia duonos raugą) . 

Fermentų yra be galo ilga 
eilė, nes jie pasižymi savo siau
ru specifiškumu — kiekvienai 
atskirai medžiagai arba jos pe-

Tačiau t a rp šių trijų medžią- j neinamajam tarpsniui veikia 
vis kitas fermentas. Dėlto vė
liau buvo pažinta, kad ir Zy 

gų nėra labai aiškios ribos. 
Pavyzdžiui, yra jau pastebėta, 
kad kaikurių gyvių organizmai j masė yra ištisas kompleksas 
pasigamina vitaminą C, kuris I įvairių enzymų, nes alkoholi-

Cheminės srities katalizato- ' ] p a s j u o s veikia, kaip hormo
na i s šiuo metu dažniausiai ei- j n a s pagal iau paaiškėjo, kad 

daugelio fermentų sudėtine da 

no, kad daug ligų yra tik dėl 
celių * veikimo netvarkos, pa
vyzdžiui, vėžio liga, tačiau sun 
ku Čia padėti, nes per mažai 
ši srit is da r pažįstama. 

Augaluose 

Aktyvuojančias medžiagas 

medžiagos, vadinamos auxin 
Kaip žinome, augalui augant , 
jo celėse vyksta pakaitom ce
lių skilimas ir vėl ištysimas. Šį 
tysimą auksinai ir palaiko. 

Kaip ir visose mokslo srity
se, taip ir čia y ra einama ir per 
visokius klystkelius. Be to, ši 
mokslo sritis yra, palyginti, 
dar labai jauna. Tačiau kai rei
kalas atsiduria biznierių ran
kose, tai būna dažnai ir pigaus 
apgaudinėjimo. 

Čia suranda ir "vitamininį 
duonos įvyniojimą", "vitamini
nius" virimo puodus ir t.t. Vi
sur reklamos multivitaminų 
tablečių, ir šiaip visur į maistą 
kaišioja vitaminus. Normaliai 
maitindamasis, žmogus vita
minų gauna su maistu pakan
kamai. Yra jau pastebėta, kad 
vitaminų perteklius veikia nei
giamai. Pavyzdžiui, vitaminas 
D, kurio taip mėgsta pridėti į 

na platina ir kiti taurieji me
talai, įvairių metalų druskos, 
pvz., ahuminijaus, cinko, t i ta 
no, molybdeno, ir kt. Šiuo me
tu cheminėje pramonėje vyks
ta labai energingas jieškojimas 
ir bandymas pritaikyti vis nau
jus ir t inkamesnius katalizato
rius, o universitetuose — ener
gingos pastangos, pilniau išaiš 
kinti jų veikimo mechanizmą. 
Kai jų veikimas bus pilniau pa
žintas, tuomet susidarys t am 
t ikra sistema, kuri palengvins 
jų pritaikymą ir kontrolę, ir 
gal nebebus to atsit iktinumo, 
kuriuo tik beveik ir remiasi 
šioje srityje šiuo metu. 

nio rūgimo metu procesas ei
na per įvairias tarpines me
džiagas, kol pagaliau gaunasi 
girtuoklių skystimėlis. 

Lengvesniam susiortentavi-
mui fermentus skirsto į grupes 
ir įvairias pogrupes, pagal jų 
cheminį veikimą. Visa medžia
gų apykaita vyksta gyvio or
ganizme, dalyvaujant milionams 

Gautos me-

\ u<lo\aujautieji veiksniai 
organizme 

Visų gyvių ir augalų organiz 
me, jų mažiausiame veiklos 
vienete celėje — vyksta la
bai sudėtingas ir įvairus che
mijos vyksmas, č ia ta ip pat 
dalyvauja gausus skaičius įvai
rių aktyvatorių, kurių vieni ak
tyvina tam t ikras reakcijas ar 
funkcijas, kiti pristabdo, kont
roliuoja, vadovauja... Tai y ra 
tikri vadovaujantieji veiksniai 
gyvybės plėtroje! 

Gyvosios gamtos atkyvuojan 
čias medžiagas skirstome į tr is 
pagrindines grupes : fermentus, 
hormonus ir vitaminus. Apie 
juos jau yra daug žinoma, ta
čiau tik pradžia to, ką rei
kėtų žinoti. Kaip tos medžia
gos veikia jų veikimo me
chanizmas yra beveik neži
nomas. Tik paskutiniais me
tais yra šiek tiek išaiškintas 
fermentų ir vitaminų veikimo 
mechanizmas. 

Vitaminai 

Tačiau jau 1720 metais aus
trų gydytojas Kramer yra pa
stebėjęs, kad skorbutą tuojau 
pagydo, valgant Šviežius vai
siu* iw daržove*, ui avitaml-

limi eirta įvairūs vitaminai. 
Taigi tuo atveju vitaminas y ra 
kaipo kofermentas, prie kurio 
prisijungusi t am t ikra balty
minė medžiaga ir sudaro fer
mentą. 

Pi rmas hormonas (ormao— 
graikiškai reiškia judina) — j įvairių fermentų, 
kristalinis —- buvo išskirtas 
1901 metais. Tai buvo adrena
linas, kuris reguliuoja kraujo 
pasiskirstymą. 

Kita3 labai žinomas hormo
nas yra insulinas. J is išlaiko 
tam tikrą koncentraciją vyni 
ginio cukraus kraujuje. Kai 
įvyksta sutrikimas, šio cukraus 
kiekis kraujuje padidėja ir at
siranda, vadinamoji, cukraus 

į liga — diabetes mellitus. Tuo
met tenka gelbėtis, naudojant 
šį hormoną kaipo vaistą. Šiaip, 
organizme hormonus gamina | 
vidaus sekrecijos liaukos. 

turi ir augalai, šiuo metu jau pieną, suaugusiems žmonėms 

"4 į = ^ 
VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAUS PRISTATOMI 

Baldus, asldytuvuM, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 
kilimas, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 

Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelĮ pasirinkimą 
_ , , . Mes Pagaminame Baldus Ir 
^ _ * - J L J Pagal Jūsų Užsakymą 

R00SEVELT FURMTUME 
COMPANY, INC 

p m ui ^ Lietuvių Krautuve 
2310 W. BOOSEVELT RD., Tel. SE 3-4711 

AMrtara pirmadienio Ir ketvirtadienio vaki rala Iki 9:80 
Atdara uekmadlenĮalB nuo 11 iki 4:*o vai popi«t 

Premija pamokslininkui 
Amerikoje veikianti organiza

cija "The Spiritual Mobiliza-
tion," veikianti po visas JAV ir 
darant i pastangų, kad labiau 
būtų suprast i filosofiniai pa
grindai, ant kurių sukurtos a-
merikiečių teisės ir laisvės, su
teikė $100 premiją kun. G. S. 
Hogan už gerą pamokslą tema: 
"Laisvė Dievuje". 

Auksine sukaktis 
Šiemet sueina 50 metų, kaip 

veikia Popiežiškoji Biblinė Ko
misija, tyrinėjanti Šv. Raštą. Ji 
buvo įsteigta 1902 m. Leono 
XIII. 

Vestuvines Nuotraukos 
Aukštos Rūšies Fotografijos 

Mūsų Specialybė 

Precin Photo Studio, 
Inc. 

RT)VARDAS J. ULJ8. Sav 

4068 Archer Aveune 
Telefonas tIrginiaL7-2481 

Šeštadienis, gruodžio 13, 1952 

NUO UtfSlftkNfcJUSITJ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVE&V ODOS LIGŲ i 

7 > . kurie kenčia nuo BENŲ AT-
VIHU ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 
i.-, gali ramiai sfidfiti ir naktimis mie 
goti, nes JIĮ uŽjlHengjUHioR žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pasalinti tą 
niežfijlmą Ir skaudėjimą senų at
virų ir skaudančiu žaizdų. užd8klt« 
DKGULO Olntment. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengvins Jusu skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak 
t|. Vartokite JJ taipgi nuo nkaudžlų 
nudegimu. Jis talpRl pašalina ni«'že-
itmą ligos, vadinamos PSORIAS18. 
Taipgi paftalina perdėjimą ligos, vadi
namos ATHLETE'S FOOT. sustabdo 
džiovinimą odos ir perplySlmą tarp-
pir^čių. JUf'yra t inkamas vartoti nuo 
džlOstančios Ir suskilusios odos. Jis 
vra gera gyduol© nuo viaų išviršiniu 
odos ligų. L.EOUL.O 
Olntment sutelks Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamų t r 
niežinčiu kojų. Legu-
lo Olntment yra par
duodamas po 75 et., 
• 1.26 tr 18.60. Pirki-
te vaistinėse Chicago 
Ir apylinkėse Ir Mil-
waukee, a r b a a t -
siųskite money orde-
rl I -

L E G U L O , D e p a r t m e n t D 
5618 W . E d d y St . , C h i c a g o S4, I1L 

MUlberry 5-3694 

' 

KURIANAMAS ALIEJUS 
Aptarnaujame pietine Chlcagą, 

Aliejus krosnlmu Ir cectralinlui ap
šildymui. Punktualus patarnavimas 

Tel. LArayet te 3-039O 
Vakarais HKmlock 4-6264 

SIUVAMOS MAŠINOS 
ir 

RAŠOM. MAŠINĖLES 
KaunumOH «<i iausiomi.s HalygomiH 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja 

Hormonų „yra jau žinoma vi
sa eilė, kurių daugelis, kaip ir 
vitaminai, yra gaminami sinte
tiškai arba raunami iš natūra
lių medžiagų ir yra jau medici
nos plačiai naudojami gydy
mui. 

JUČUS SISTERS 
RESTAURANT 
u i r n vi&KY VALGYKLA 

1608 W. 47th St. 
Aiti Ashland Avenue 

^ 
^ 

S 0 P H I E B A R Č U S 
13 \ V ( a S Sinties — Itftnga 10*0 

PIRMAI), iki PUNKTAI). 
H:4r. iki ft:»0 vai. r y Ui 

fcKftTAI>. 8 t t 0 iki 9:»0 ryte 
l i i K T i i V i i K o e V A K A I U N K O S 

Iš tos pat stotlos PIRMADIENIO 
vakaro nuo 7 Iki K vai. 

RADIO PROGRAMA 
7121 SO. It<>< K\VI.I Ii ST. 

( h k a g o 29, 1U. HKmlock 4-2lt:* 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

T A I S Y M A S 
( LONGINUS. VVITTNAIKK, BULOVĄ 
( ir kt. sveicariftki laikrodžiai tikrai 

žemomis kainomis. 
Į 2156 W. 23rd St. Tel. Y A 7-0841 

DAKBO V A L : 9-2:30 Ir 4-8 v. v. 
Šeštadieniais 10-2:30 ir 4-8 v. v. 
•o. 

tes=- • •' c^- ' - ^ * į « ' ' 

f : ^ 

Patiekia skanius lietuviukus ir 
amerikoniškus valgius. 

Atdara dieną ir naktį be 
pertraukos. 

SOTUS ALKANAM PADEKI 
AID OYHItKHAK, Ino., 3133 S. Halsted St., Ohkaao 8, tel. DA. 6-S6SB 
Bpndrovfl siunčia maisto, siuntinius į Vokietiją ir kitus kraStus, i«-
Bkyrus HSUH. 1'rlstutynias trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami 
iš Kuiopos sandeliu. Pilnas draudimas. Helkal. pilno slunt. sąrašo. 

^ 

Siuntinys N r. 3 • $«.20 
4 sv. rūkytii lašiniu 
2 sv. kiauliniu, taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. kiaulienos m ©SOS 

Siuntinys N r. 12 — |ft.40 
2 HV. rūkytu, lašinti; 
2 sv. kiauliniu tanką 
1 sv. degintos kavos 
I sv. kakavos 
1 sv. šokolado 
2 s v. enk raus 

Siuntinys N r. M) — $».0r> 
4 sv. rūkyt u lašiniu 
2 sv. kiauliniu tauku 
2 sv. margarino 
1 sv. degintos kavos 
2 sv. kakavos 
1 sv. Šokolado 
4 V> sv. cukraus 
2 Kabalai tualetinio muilo 
Siuntinys N f. U-7 
io sv. cukraus $2.r>u 
i it sv. b. Icviet. miltu $2.r>o 
;i sv. gryn. klaul. taukų $r>.2ū 

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

Grigaliūnaites-LazauMkienčs 

3 1 3 0 S o . H a l s t e d S t . \ 
Tel. CAlumet 5-9339 

Priimami mokiniai: pirmad., aatrad., 
treOiad. Ir penktad. nuo 5 v. iki 8 v.v. 

AR TAI BUS DVIRATIS 
ŠIOM KAtfDOM? 

hėmeelo turintieji ffazd1 leidimus! 
Leiskit* mums pakeisti prieš Salto 
oro at«jima. Nerūdijančio plieno 
dūmtraukio Jvedlmal. Krosnys, kana
lizacija, skardos darbai, r&7.o pakol-
tiinal. 

KASI' M AINIO S H I i r r M KT Ali 
. VVOHKS 

VAnderbUt 4-24.11 

Kal&dos jau čia pat . {vairių 
dovanų kalėdoms, kaip: rašo
mųjų mašinėlių, laikrodžių, bri-
lijantinių žiedų, lietuvių liau
dies meno kūrinių, gintaro ir ki
tokių prekių. Kalėdų dovanoms 
gau»ite didelį pasirinkimą. J. 
Karvelis, 3249 S. Halsted S t , 
Chicago 8, Illinois, tel. DA 6-
1136. Prieš kalėdas krautuvė 
a t idary ta kaBdien nuo 9 vai. 
ry to iki 9 vai. vak. 
Į m m 4, mm m m mum 11 m 0 0 $ M>HįWWHi —" """'" 

Pamatykite mūsų pasirinkimą ir pasi« 
naudokite mūsų Kalėdiniu 

"I.AYVVAY P L A N U " 
Our Business is Bikcs 
S C H W I N N 
SALKS & SERVICE 

SNIEGO PLŪGAI $l2.r).00 
Jacobsen Power Mowers 

S C O T T ' S 
619 TENTH STREET 
North (chicago, Illinois 

DEIla 6.3435 

a prbfitable remincler 

open a savings account 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginla 7-7097 

PERKRAUSTAU BALIHJS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURĮS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockvrell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
TeL WAIbrook 5-9209 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADUO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas darbas 
Aparatai nemokamai paimami Ii 

pristatomi i namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v . v — 1 0 v.v. 
Šeštadieniais. 8 v. ryto—10 v. vak. 
M. I t tMKIS . 411* So. Franciscir. 

Telef. YA 7-IO»9 

. S ' > i l » t O ] 

i 

this month 

Gaukit flu geru* uždarbliu* IčssiraM 
U l ^ r i n k i t taupymui apsaugą 
Tur tk i t įUįįĘ aai reikia 

fnifkA m W * ****** k1** •#li tą ' 

ALBINAS BENIULIS 
ATIJKKA PKRKRAUSTYMUS 
ir ivairly įlaiUli.i perkrauntymus 
'i'aip put persiun^iamo i utetanj 

pakfotelius {vairaus maisto 

JMSf SO. IIAIJSTED STREKT 
Tel. DAnube 6-3245 

S T A T Y B A I I R N AML' 
P A T A I S Y M A M S 
P R I S T A T O M U 
VISOKIU RflftIŲ 
MEDŽIAGĄ 

CARRMOODY 
LUMBER CO. 

STASYS UTWINAS. Prer. 
3039 So. HALSTED ST. 

Tel . VlcCnry 2-1272 
AI'KAINAVIMA IR PRKKIV t'Hl 

STATYMĄ TKIKIAMK 
NKMOKAMAI 

RAšTINR ATI HA RYTA kasdien nu< 
8 vai. »yto Iki 6 vai. vakaro Ir 
ftcAtadlentats iki S vai. vakaro 

SKKLBKITfiS "DRAUGE" 

W • M' m • 

UNEVERSAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1B09 9 0 . HALSTED STREET CHICAGO t . ILUNOIS 
, Telefonaa: HAymarkM l-2«2« 

•«I«n<for Plrm-dlenla*, •ntradlenlah ir *ffljWįįfcJ!!* *&£ 
fki 4 vplandai vakar*. Ketvirtadieniai, nuo 9 ryte iki • v«l. ' t M I ^ 
* ^ š £ ! l SaaryU. ieitadieadai. mm • vai ryto iki I v U M 

Diena Ateis, Kai Būsi Linksmas Suiaupf s! 
Taigi, dabar pradekite taupyti žioje lietuviškoje 
ištaigoje. BRIGHT0N SAVINGS & LOAN moka 3% 

pelno ant jūsų sutaupu. 
Kiekvieno taupytojo indėliai apdraust i iki $10,000.00. 

BRHiHTON SAVIN(;S and LOAN ASSN. 
4071 Archer Ave. į vakarus nuo California Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 
( H i S O VAl/AM)OS: 

PiiŲiud., iiitrad., penktud ir šeftt. I TreCIad. 9 ryto iki 12 v. d. 
0;no ,-\to iK| Ą/.iu p. p. Kotvjitad. !• i>l<> iki i ^ -»K 

. 

\ 
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Šeštadienis, gruodžio 13, 1952 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
- = = 

KNYGA APIE PABALTIJO 
TRAGEDIJĄ 

J. KUZMICKIS, D. Britanija 

Mes ne kartą pasikalbame, i užsiėmimu ir tikėjimu. Apie 
kad vertėtų daugiau informaci
nės literatūros išleisti apie sa
vo krašto tragediją anglų kal
ba. 

Tačiau kalbų neužtenka, rei
kia ir darbo. Antra vertus, prak
tika rodo, kad anglosaksai mie
liau skaito ir domisi informaci
nėmis knygomis apie kitus kraš-

Lietuvą rašoma: "1939 m. ma
ža Lietuvos teritorijos dalis, į-
skaitant senąją sostinę Vilnių, 
kuria buvo Lenkijos okupuotas, 
buvo sugrąžinta Lietuvai ir tuo 
metu ji buvo didžiausia Pabal
tijo valstybė". 

Pirmoje knygos dalyje rašo
ma apie Pabaltijo valstybių 

tus, jei jos parašytos savų žmo-' trumpą istoriją nuo 1917 m. iki 
nių ir išleistos savų leidyklų. 

Neseniai Hollis and Carter lei
dykla Anglijoje išleido J. A. 

Sovietų okupacijos (1940 m.). 
Čia autorius labai plačiai nau
dojasi dokumentaline medžiaga, 

Swettenham įdomią ir plačiai, kurią Amerikos Valstybės De-
informuotą knygą: "The Trage-1 parlamentas paskelbė, pasinau-
dy of the Baltic States" (1952jdodamas 1945 m. Vokietijoje 
m., 216 psl., su Baltijos valsty- ; atrastais dokumentais (Nazi-
bių žemėlapiu, kaina 15 Iii.), j Soviet Relations 1939-1941). 

Kitą medžiagą jis paėmė iš Au 
Knygos autorius 

są Vakarų Vokietijos teritorijo
je. 

Baigiant 
Autorius knygą parašė, norė

damas pasitarnauti tiesai. Trem 
tinių gyvenimas jam gerai pa
žįstamas ir jo simpatijos jų pu
sėje. 

Rašydamas apie dalies trem
tinių įsikūrimą įvairiose vaka
rų, Amerikos, Australijos ir Ka
nados valstybėse, autorius sa
ko: "Didelis darbas jau padary
tas, bet mes matysime, kad 
daug dar liko" (190 psl.). 

i 
Šia knyga verta susidomėti. 

Verta ją ir kitiems parodyti. 
Kai pas mane užėjo vienas ang
las, kuris rengiasi rašyti kny
gą apie tremtinius, pasiūliau 
jam perskaityti "Pabaltijo tra
gediją". Kitą kartą jis tą kny
gą su savimi atsinešė ir džiau
gėsi ten duotomis žiniomis. 

Ko kartais patys nepadarome, 
mūsų geri bičiuliai atlieka. 

Ispanų rašytojų pasaulėžiūra 
K. PATALAVIČIUS, Ispanija 

Patys ispanai dabartinę savo tico", nebeturėjęs reikiamos są-

yra didžiausia 
Vauvernargues 

Prie partizanų 
kapo 

gust Rei, buv. Estijos Respubli-
Iš įžangos sužinome, kad John kos prezidento, knygos "Nazi-

Alexander Swettenham, kai tik Soviet Conspiracy and the Bal- Nusivylimas 
buvo paleistas iš kariuomenės, (tie States". Apie Lietuvą dau- mūsų klaidų. -
1946 m. liepos mėn. buvo pa
siųstas į Vokietiją kaipo Kon
trolinės Komisijos išvietintųjų 
asmenų skyriaus tarnautojas. 

Pradžioje jis neįsivaizdavo 
nei žmonių, su kuriais teks jam 
dirbti, nei jų tragedijos. Greitai 
jis sužinojo, kad dauguma tų 
žmonių buvo iš rytų Europos 
kraštų, kad jie buvo atgabenti į 
Vokietiją nacių kaip prievartos 
darbininkai arba patys pabėgo 
nuo "nugalinčios Raudonosios 
Armijos ir Sovietų komunistų 
diktatūros". 

Jau pirmoje vietoje jis susi
dūrė su lenkais, jugoslavais, 
vengrais, rumunais, ukrainie-. 
čiais, latviais, lietuviais ir es- i s a u s / ° 1 0 f -Molotovas pasirašė 
tais. Vėliau, 1948 m., jis dirbo j ^ f * P r o t o k ^ ; P a ^ **} *>-
specialiame skyriuje (Relief De- v , e t l * vyriausybe sutiko kom-
tichmentf. kuris administravo! ^ n s u o t l . R e i c h ° vyriausybę už jtimkSmas - - žmogaus pagamm-
nuo 10 iki 20.000 žmonių; kurių Pn«Uung>amUs Suvalkus 7,500,-
dauguma buvo pabaltiečiai. Pa- <}00 aukso doleriais arba 31,500,-
sinaudodamas jų informacija, j0 0 0 reichsmarkių, 
jis ir parašė šią knygą. Veikalą| Antroje dalyje (52-71 psl.) 
autorius skiria " ryžtingiems j rašoma apie Pabaltijo valstybių 
žmonėms, kurie paliko savo ekonominius ir socialinius lai-
gimtuosius kraštus, susidurda-' mėjimus politinės nepriklauso
mi su nežinoma ateitimi, nes jie mybės laikais. Cia pabrėžiama, 
myli laisvę". Antra, jis mano, kad prieš 1940 m. Lietuva paga-
kad knyga padės suprasti trem- minusi 1109$ maisto, reikalingo 
tinius Australijai, Amerikai, savų žmonių išmaitinimui. Kar-
Kanadai ir Britanijai, kurios tu minimas eksportas į D. Britą 
daugiausia jų priėmė, ir suža- niją. 
dins jose tremtinių užsitarnau- Trečioje dalyje (72-157) ap 
tą svetingumą ir meilę. i rašomos Sovietų ir Vokiečių o 

: kupacijos. Remiantis E. J. Har 
risonu, pažymima, kad iš Lietu 

literatūrą skirsto į pasaulį iš
vydusią prieš savo pilietinį ka
rą, ar po jo. Pirmajai epochai 
priklauso rašę pirmajame treč
dalyje šio šimtmečio, šito laiko
tarpio ispanų literatūros šulais 
reikia laikyti Juan 'Ramon Ji-
menez, brolius Machado, Leon 
Felipe ir pagaliau Ramon Bas-
terra, kurie, kritikų teigimu pa
sižymi kaip Šio periodo klasiki
nės ispanų literatūros moralis
tai. Negalėčiau praleisti nesu
minėjęs šiose, kad ir trumpose, 
eilutėse didžiausio paskutinių 
laikų ispanų rašytojo bei filoso
fo Miguel Unamuno, tačiau, 
tiek pats rašytojas, tiek jejo 
veikalai turėtų būti paliesti at
skirai nuo kitų, nes jis kaip tik 
ir buvo ispanams savotiškas ka
zusas asmeniškai ir savo raštais 
bei galvosena. 

Leon Felipe kaip rašytojas 
— stiprus lyrikas, tačiau jojo 

vokos apie Dievą. Paskesniuose 
savo kūriniuose, kad ir nesidomi 
antgamtiniais, dogmatiniais bei 
moraliniais klausimais, bet vis
gi jau šiek tiek paliečia ir to
kias opias temas kaip: skaus
mas, mirtis, neteisybė ir pana
šiai. Iš viso, religiniu atžvilgiu 
geriausi Jorge Guillen kūriniai 
yra "Navidades" (Kalėdos) ii 
"Sabado Santo" (Didysis Šeš
tadienis). — 

Pedro Salinąs, Federico Gwr-
cią Lorco, Rafael Alberti ir Luis 
Cernuda irgi mažai kada teužsi-
mena apie Dievą, ar kitą kokį 
religinį ar moralinį klausimą.— 

Gerardo Dic- — ispanų lai
komas vienu iš geriausių ir kar
tu religingiausių dabartinių ra
šytojų. Tiek proza, tiek poezija 
prilygsta prie didžiųjų viduram
žių ispanų dramaturgų. 

• 
Ispanijos žemė, permerkta 

savu krauju per ištisus trejus 

Premijuotas filmas 
Warner Brothers bendrovės 

pastatytasai filmas "The Miracle 
of Our Lady of Fatima" susi
laukė žurnalo "Sign" premijos. 

JAV studentai 
Šiemet studentų skaičius JAV 

padidėjo: 1900 JAV universite
tuose ir kolegijose įsirašė 2,-
148,000 studentai. 

J a u išėjo iš spaudos . Gaunama leidykloje ir pas 
spaudos p la t in to jus . 

tiŲ$M$m<mi$ 

giausia žinių ėmė iš E. J. Har-
rison knygos "Lithuania's 
Fight for Freedom". Šiame sky
riuje pažymima, kad 1941 m. 

Triukšmas ir ausys 
Dr. H. Kobrak sako, kad 

gamtoje nėra tokio triukšmo, 
kurs kenktų žmogaus ausims. 
Tik paties žmogaus sukeltas 

tų mašinų ir tp. triukšmas gali 
pakenkti klausai. 

poezijoje nepastebimas tas Die
vo artumas ispanui, tradiciniam i s a v o Pilietinio karo metus, su 
katalikui, taip natūralus ir net £ e b a d u o t i visiškai naują link

mę savo prozai, bet ypač savai 
poezijai. Jaunieji ispanų rašy
tojai ir mokslo vyrai, iškentėję 
komunistų čekoye ir privargę į-
vairiuose karo frontuose, jau
čia kažką nepaprasto savo dva 
šioje, savo jausmuose ir prote: 
jaučia noro ir reikalo atsidėko
ti Dievui už tėvynės išgelbėjimą. 

Trumpas turinys 
Viršelyje atspausdintas že-.. . JJ , • • ^ ». ,A Vf>s buvo deportuota dešimtys melapis su tokiomis Pabaltijo . . . x. ... x. , , *v. . , . . tūkstančių piliečių, o buvo nu-

valstybių sienomis, kokias jos 
dabar turi Sovietų okupacijoje. 
Antras žemėlapis duotas prieš 
tekstą ir jame Lietuva pažymė
ta su Klaipėdos kraštu ir Vil
niumi. 

Pradžioje autorius supažindi
na skaitytojus su trijų Pabalti
jo valstybių geografine padėti
mi, teritorija, gyventojais, jų 

TKLKVIZMOS, KADIO IK 

FONOGRAFAI 
(. K R \ 

d a r a n t i j a 

MVVKATV SUTAIKYMAS 

matyta ištremti 700,000. 
Ketvirtoje dalyje (158-200) 

rašoma apie pabaltiečius tremti
nius Vokietijoje ir jų ateitį. 

Pabaigoje pridėti du doku 
mentai: 1) specialios instrukci
jos apie Pabaltno piliečių de
portavimą (patiektos p. Har-
risono) ir 2) 1951 m. išleistas 
įstatymas apie tremtinių statu-

paprastas. Jis jieško Dievo, bet 
šis jam neužčiuopiamas. Užtat, 
visuose Leon Felipe veikaluose 
jaučiamas stiprus ir šiurkštus 
vaitojančios ir gailaujančios 
plunksnos tonas. — 

Manuel Machado, ispaniško
sios kritikos teigimu, yra gal 
pats "krikščioniškiausias" viso
je nūdieninėje jų literatūroje. 
Jo veikaluose nerasi nei dog
mos, nei moralės pamokų, bet 
užtat perdėm jaučiama stipri 
praktiško katalikiškumo bei re
liginė srovė. — 

Juan Ramon Jimenez savo 
raštuose atrodo gan religingas, 
tačiau kartu pilnas kažkokios 
keistos mistikom o kaikurie ja
me randa net ir nemažai savo
tiškai pavcj.ngo panteizmo, y-
p a č g a r s i a j a m e j o v e i k a l e : 
"Animal de fondo" — ir "La 
Estacion Totai". — 

Jorge Guillen pats prisipa
žįsta, jog kurdamas pirmuosius 
savo veikalus, labiausiai "Can-

MMRpt i 
POST O F F I C E BOX 1291 

STAMFORD, CONN. 
Kaina $2.25 

Dickenso širdis 
Neseniai išėjo Dickenso laiš

kų rinkinys, pavadintas "The 
Heart of Charles Dickens"; čia 
matyti, kaip tas didysis rašyto
jas rūpinosi artimo meilės rei
kalais. 

Vėžys 
Gydytojai suranda, kad JAV-

se dėl krūčių vėžio kasmet 
miršta 17,000 moterų, daugiau
sia tarp 40 ir 60 metų amžiaus. 
Gydytojai pataria moterims, 
pastebėjusioms mažiausius į-
tartinus ženklus, dažniau dary
ti sveikatos patikrinimą. 

K R O S N I M S A L I E J U S 
NO. 2 IR 3 

400 Gal. užsakymas I n8/10c už gal. 
C. O. D. Kainos 

LI0N FUEL and RANGE 0IL 
CAIumet 5-6475 

^ 

Ir-

|i/,Khsak.vkitti ba ldus 
t iesiai iš l ietuvių d i rb tuves 

PHH tnus Ktilito nusipirkti įvairių ru
sių baldus, namu reikmenis: aaiiono 
setus, miegamųjų setus Ir kitus bal
dus. 

ARCHER AVENUE 
FURNITURE C0. 

Sav. JUOZAS KAZIKAITIS 
4140 Archer Avenue 

Tel. LAfayette 3-3516 
l ' i i r s įs igydami ba ldus pa t ik r ink i t e 
pus mus, gal j 11111 H bus ekonomišk iau 
Užsisakyti tiestai is mūsų di rbtuves . 
Jei pageidaujate, gulėsime duoti Ir 
kreditan. 

N U O L A I D A 
— Issimokejimai 

KIKKVIBjSo P10NKTADIKNIO VAKARĄ 
K K P T A Ž U V I S 25« 

Susinkite draugus Ir praleiskite graliai laika 
HOLLYWOOD INN, 3930 Haas Ave., Lyons 

t blokai j vakarus nuo Harlem 
Jt ldy Hi l l i s . P rop . LVons 3-983« 

diriituv^sH Ir namuose atliekamas 
{•t ii> in.Hiiji inžinierių. Hatt n Ingaa ir 
K* ras patarnavimas garantuota 

iLDAirm 
OiTLCvision 
(sales -service) 
3I20S Halsted- DA-6-6887 

NOINtjouhave GOODreason 
• % 

'A to trate m. 
TUEV/S/OAT. „N 

<? ' • % , 

1'nlilr. tiesiai nuo savininko hol-
iniii' parduodama** l miegam, mūri
nis namas; 7 metų senumo; "buy" 
langas gyvenamam kamb.; uždaro
mu veranda: užuolaidos; al ūminiai 
žieminiai langai Ir sieteliai; didelis, 
medžiuotas sklypas; iAlisus rilsys; 
ga/.n apsild.; 1% autom, garažas; ar
ti mok\klų. susisiekimo; galite tuo
jau užimti. *l i.900. -14 K. i 4Srd St. 
l » , l t o n : !Uf i , 

Geros Kuokybč* Valykla, visų drabužių, 
kilimų, užuolaidų, lovatiesių. Nemokamas 
p..< minias ir perdavimas po 3 vai. vaka
ro. Pataisymai visų medžegų. 

SOPHIK'S CLKANKRS 
Mr. and Mrs. Yu&kis, Prop. 

1811 SO. ALLPORT 
SEeley 3-7G90 

.MA I S T O K R A U T I V 
Midvvest Store 

JONAS IR STEI1A SANVAK1IAI, Savininkai 

PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ VAL-
<;ilj. LIETUVIŠKI ŠORIAI. NE
SŪDYTAS SVIESTAS, KUMPIAI. 
DEŠROS IR KITI MAISTO PRO
DUKTAI. 

BORDEN'S PIENO PRODUKTAI 
• i " — — 

l i l lAf II Vft A'll»AttA HASIHIšN NUO 7:00 v. ryto Iki 10:00 v. v. 
vnk. S I ; K M A 1 » I I ; M A I S ATI>AltA NUO 1:00 V. ryto Iki I0:00 vai 

2515 West 69th Sti. REpublic 7-9259 
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Kiekvieną algos dieną pasidėkit 
sau pirma. Taupykit pas mus. 
Uždirbkit gerą pelną su Ap
draustu Saugumu. 
V. P. PIERZYNSKI, Secretary 

I N S U R I O CONTINENTAL 
SAV1NGS and LOAN ASSOCIATION 

4559 SOUTH P A U L I N A ST. 
^ 

YArds 7-0145-6 

Th« ARLINOTON bwt buy la TV.. .11. 
fnob mabogaoy TWMT tabU modai wltb 
HALOLlGHT. Powarful Suątopovv 
*'508" Ch«MU. Arall. ' * ^ - ^ 
*bl«wlibbullt4BUB>» 

Aha in blond* 

flytvaala U tb« Uleviaioo you'vo beeo 
w*iting for. It will gir* you tlio be»t 
tMMlbU r«c«pUon wh«r«v«r you )»v«. 
And oaly Sylr*nU TV b u HALOLlGHT? 
tb* amaiing fram* oi aoft, ©ool light 
around tha ontiro piotur*. 8ylrania TV 
b BY allabla wi th bull t -in UHFraoapt lomi 

r" 
•Sylvonlo Trodtmork 

S 

COMS M . . . A S K ABOUT OUR A M A I I N O TRADE-IN OFFERS! 

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY, Inc. 
L I E T U V I Ų K R A U T U V E 

2310 West Roosevelt Road, Chicago, III. 
Aldara pirniad. ir ketvirt. vakarai* iki 9:30 valanda. 

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

t 

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS 
šioje Bcndrovfjo, kur 
jfinų kaimynai taupo 
pelningai ir saugiai 
nuo 1922 metų. 

Pradėkite naujus 1953 metus su taupymo sąskaita Šv. Antano 
Bendrovėje, kur Jūsų padėti pinigai bus. .. 
• APDRAUSTI IKI $10,000.00 
Per Federalinės valdžios agentūrą 
• NES GER£ PELNĄ ANT PILNOS SUMOS 
Gruodžio 31, 1952 ir vėl bus išmokėtas 3% dividendas 
• BUS IŠMOKAMA ANT PAREIKALAVIMO 
Per 1952 metus buvo išmokėta virš $1,539,000.00 
taupytojams iš taupymo sąskaitų reikalui priėjus 

ST. ANTH0NY SAVINGS & LOAN ASS'N. 
1417 Sn. I!llh Court. Tel. TOnnhalI 3-8131, Cicero, III. 

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas 
TURTAS SIEKIA $5.800,000.00 

^ 

^ . J1 

f 
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ŠIS 18X22 GARAŽAS . . . . . $910 
UŽBAIGTAS HV: 
• 4" ('oiicrete nlab, 3' aprou 
• Ui" } vir&u pakeliamom durim 
• t l«|tlJ KttfclU langu IN. (Jrl.'-niM l)8|l 

h- langln^nilK. 
• l'aHtogflč vlrS ..y^ivUio" duiltn 
• št'slukampiu ..Hliiuglod" PtOfU 
• | vonia oleūtni 
i'ii) ) iinMiosj • 5 molai IftHimokeJImui 
MOH lituiiiMuoJuino • Jokio Jmokejlmo 

tUua/.iiM Htatouii! hi t kokio dydilo. —- B«t kur. 
Kaukite ilUdnoii 3-0976 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
2451 So. W»kley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-3278 Ir 7» 

KELIONES: 

L F0R0HAM C0NSTRUCTI0N C0. 
^ 

— • • ' i * 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS. AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
r»irupliuiIIH> tttlt-fII.H, vloAbu^Iun ir sutvarkome visus su kelione nurlltiis 
dalyku* TIKl.Mh; UfeTUVIŲ KKYHiy. PUAome afl.levltus. Keliones 
planuokite ii anksto kitiems metams. Anksčiau užsisakykite mietus kaip 
lėktuvais taip Ir laivais, tai busite tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirk
dami mietu* pas mus nemokėsite brangiau Ir Išvengsite laiko sutruk
dymo, ne* nercikgs lankytis nei t geležinkelio stoti *r ae rodrome nes 
vi*a tai atliksite vienoje vietoje — PAS MUS. 
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ŠVIESOS I KULTOROS ŽIBINTAI 
Ką, reikėtų pamatyti Detroite 

VLADAS MINGfcLA, Detroit, Mieli. 

Dažnas mūšy paskendęs savo 
gyvenimo ir pragyvenimo rū
pesčiuose nutolsta nuo kultūri* 
nio gyvenimo. Toks mūsų tau
tietis daug kalba apie Amerikos 
žmonių nekultūringumą, tuo 

muzėjuose, teatruose, koncer
tuose, atstūmę dažnai kultūros 
nešėją — knygą, degradavome 
save. Mūsų kritika dažniausiai 
tuščia, nepagrįsta. Yra tokių, 
kurie išgyvenę Amerikoj kiek 

giau kaip 780. Tai daug. Juo 
labiau, jog jos yra stambios, ža
vių architektūrinių formų. Jose 
sukrauti meno lobiai įkvepia 
maldai tūkstančius tikinčiųjų. 

Knygos lobynai 
Dangoraižiais neturtingas De

troitas mus tačiau stebina savo 
architektūrinėmis formomis, 
nuostabiai gražiai atrodančio-

Sių vertingų knygų bent pasi- lių traukiami vežimai. Pava iz-^ 
skaityti atvažiuoja gausus bū 
riai mokslo žmonių iš plačios 
Amerikos. Jų tarpe rasime žur
nalistų, rašytojų, įvairių sričių 
mokslininkų. Technologijos sky
rius sutraukia gausų būrį inži
nierių, profesorių ir kitų. Spe
cialus skyrius saugo ypatingos 
vertės senienas unikumus. Įvai
riausiomis pasaulio tautų kalbo

mis bibliotekomis. Jų kelios pa-1 mis prabyla į žinių jieškantį 
sižymi ypatingai gražiu renesan-1 žmogų knygos. Oriento tautų 

tarpu dažnas šių kritikų atsidū-! metų nėra dar išklausę n* vieno so stiliumi: tas stilius pilnai j kūriniai pageltę amžių glūdumo 
ręs eilinio darbininko sąlygose, koncerto, neima knygų nei iš išlaikytas tiek iš viršaus, tiek je ilsisi lentynose. Mrmosios A 
sutapo su jais, o Amerikos inte- vienos bibliotekos, nesilankė jo 
ligentijos, Amerikos kultūros kiame muzėjuje. 
pulso negalėjo pajusti, nes trū-j šiuo metu J. A. V. - - vienin 
kūmas kalbos ir dolerių skrupu- telė mūsų ir mūsų tėvynės vii 

bibliotekų viduje. Architektū
ros menas traukia ir vilioja 
kiekvieną jautrią širdį. Kiekvie
noje miesto dalyje randame di-

lingas taupymas nustūmė jį nuo 
kultūros ir šviesos žibintų. Sun
kaus fizinio darbo našta dažną 
mūsų inteligentą prislėgė. Daž
nas šiandien jau nebeturi laiko 
lietuviškam laikraščiui — žur
nalui. Nuovargis nuo darbo, e-
nergijos trūkumas, perdidelis 
taupymas dolerių, pagimdė jame 
kultūrinę stagnaciją. 

Kritikai sėdėdami saliūne, 
prie putojančių alaus bokalų, 
prie pilnų gelsvo alkoholio tau-, 
relių, nieko teigiamo Amerikos 
gyvenime nesuranda. Cia ir poli
tika bloga, ir kultūros žibintų 
nematyti...Tuo tarpu jie pa
miršta, jog klaidingoji iliuzija 
juos visiškai pavergė tik dėl to, 
kad jie niekad nesidomėjo Ame
rikos krašto kultūrinėmis verty
bėmis, nejieškojo kelių, kurie 
vedė į kultūrinių vertybių paži
nimą čia. (O jų yra čia daug). 
Užtat savo pačių valia, degrada
vome save. Gyvenimas pažįsta 
tik du dalykus: pažangą arba 
atžangą (regresą). Niekas gy
venime vietoj nestovi. Užtat ir 
mes nesilankydami bibliotekose, 

tis. Užtat šį kraštą pasistenki- desnę ar mažesnę biblioteką. A-

merikoje išleistos knygos irgi 
čia. Biblija - įvairiomis kalbo
mis rinkiniai. Vaikų literatūros 
didžiulis skyrius. 

Muzikos ir dramos skyrius. 
me arčiau pažinti, o ypačiai iš pytikris jų skaičius — 47 bi-, j a m e s augomos kolekcijos: gai 
kultūrinės pusės, šiuo straips- bliotekos. Paminėti reikia bent 
niu ryžtuosi nušviesti 4-to savo jų svarbiausias. Pirmoji jų: De-
dydžiu Amerikos miestą, De- troito viešoji biblioteka (Public 
troitą, kultūriniu požiūriu. Kiti. library). Jos vardas — Main 
tą padarys apie kitus miestus. | public library. Adresas: 5201 

Woodwar Ave., Detroit 2, Mich. 
Švietimo įstaigos i ̂  p a s t a t ą suprojektavo ir sta

č ia veikia, kaip ir visoje A-' tybos darbus vykdė įžymusis ar-
merikoje, nemokamas pradžios1 chitektas Gass Gilbert. Tai ža-
ir vidurinis mokslas. Detroite vus italų renesanso stiliuje pas- i r g i l i n a ž i n i a g į§ s enovės lai 
veikia 255 valdžios išlaikomos j tatas. Pats pastatas, žemiau me- k ų > k i t i domisi naujais laikais.) 

! pradžios mokyklos. 19 didelių I niškų karnizų, išrašytas žymiau- C i a m a t o s i ne tik baltosios rasės 

dų, žemėlapių brėžinių, dekora
cijų, scenų skycų, dramų ir t. t. 
Gausus skyrius įvairių seniausių 
dainų bei muzikos plokštelių. Ir 
kas stebina mus, jog tos biblio
tekos visad perpildytos šviesos 
ir tiesos jieškančių žmonių. Tūk
stančiai nuolatinių skaitytojų 
domisi viskuo. Vieni studijuoja 

augštesniųjų mokyklų lygia gre 
ta įsijungusios į jaunuolių švie
timo darbą. Labai gilią vagą čia 
išrėžė katalikiškos parapinės 
mokyklos. Jos apima visą pra
džios ir augštesnįjį mokslą. To
kių čia priskaitoma — 110 mo
kyklų. Yra viena pradžios mo
kykla lietuviška, kurią išlaiko 

sių mokslo vyrų vardais, k. a. žmonės, bet ir juodieji negrai — 
Archimedas, Aristotelis, Sofok- aistringai studijuoja, šviečiasi 
la3 ir t. t. 

Vidus lyg hipnotine jėga pri
rakina mūsų apsvaigintą nuos
tabos svaiguliu žvilgsnį. Lubos 
savo spalvomis ir freskomis 
traukia mūsų dėmesį. Tik koją 
įkėlęs pajunti, jog čia yra moks-

Sv. Antano R. K. lietuvių bažny- l o i r k u l t u r o s šventovė. Joje su-
čios parapija. Taipogi čia veikia r m k t o s d i d ž i u l ė 8 kolekcijos ver-
viena šeštadieninė lietuviška . . . . « . , ., , , . . . . . . tingiausiu knygų. Senovės laikų vargo mokykla. Šioje parapijoje 

Tuo tarpu ar didelis procentas 
mūsų brolių jose praleidžia savo 
laisvalaikius? — aš to nežinau. 
Iš tikrųjų ar negeriau būtų vie
toj šlykščių, alkoholio tvaike 
skendėjančių, saliūnų pasirinkti 
šias knygos šventoves? 

Si biblioteka saugo apie milio-
ną tomų vertingų veikalų. Kitos 
bibliotekos į šią panašios. Yra 

i žymiai mažesnių bibliotekų. Bet 

duotas paveiksluose, diagramo
se jų gyvenimas. Vaizdžiai paro
dyta seno Detroito namai, krau
tuvės, gatvės — kaip tas atrodė 
pačioje Detroito užuomazgoje. 
Daug istorinės medžiagos saugo 
šis muzėjus. Adresas: Wood-
ward and Kirby A ve. 

e) Mokslų Institutas— Meno 
akademijos muzėjus 

Jis yra kiek už miesto. Kiek 
toliau už zoologijos sodo. Moks
lų muzėjus saugo daugybę gam 
tos mokslo eksponatų. Žmonių 
rasės. Mineralai. Indėnų surink 
tos kolekcijos. Tuo tarpu meno 
muzėjuje matysime, kūrinius iš 
gilios senovės laikų. Oia išstaty 
tos kolekcijos iš Tolimųjų Rytų 
meno. Europos. Amerikos. Įdo 
mūs meno lobynai čia laukia mū 
sų apsilankant. Keliauti: Cran 
brook — autobusu iki Birming 
ham — sėsti į užmiesčio autobu 
są arba taxi. Automobiliu va 
žiuoti iki Lone Pine Rd. (Wood 
vyard). 

f) Edisono muzėjus — 
Greenfield Village 

Čia galime susipažinti su išra
dimais, transporto priemonių 
tobulėjimu, garo mašinų jėgos 
pritaikymas gyvenime ir t. t 
Šiose muzėjuose pamatysime 
senovės Amerikos gyvenimą, 
baldus, įrankius, žemės apdirbi 
mo mašinas. 

Mums jau žinomi Edisono, 
garsaus išradėjo, darbai — išra 
dimai, tačiau jo laboratorija į 
domu būtų pažiūrėti...Štai išri 
kiuoti, nuo seniausių laikų, nr. 1 
Fordo autovėžimiu pradedant, ir 
baigiant 1952 m. modeliu. Tikrai 

pastoracijos darbą atlieka kle- u n l k u m a i 1S amžių glūdumos j ^ ^ kiekvienoj1 a i radau lietu- sudomins technikos pažangą se 
bonas kun. Boreiša. Jvairių tiky- stebi mus, vilioja mus. Randame ' 
bų bažnyčių suregistruota dau- čia Burtono Istorijos Kolekciją. 

Jr 

viškų knygų. Yra labai vertingų. 
Pasitaiko ir komunizmo "apaš
talų" įbrukto šlamšto. 

^ Ant vienos McGregor vardo 
viešosios bibliotekos, iš lauko, 
virš durų, kaltu akmeny iškalti 
žodžiai: "Knyga yra platus ke
lias į pažinimą". Daugis išradė
jų, mokslo vyrų, dažnai lankė 
bibliotekas ir nuolatos teiravosi, 
jieškojo žinių. Be bibliotekų 
daugis jų būtų ir likę be vardo 
žmonėmis. 

Muzėjai 

a) Vaikų muzėjus 
t 

Jis puikiai sutvarkytas: tai 
pavyzdys, kaip reikia patraukti 
vaikų dėmesį, kad jie susidomė
ję paprastais dalykais, įsigilintų 
ir pažintų didelius ir sudėtingus 
dalykus. Visi sukrauti ekspona
tai pateikti tokia forma, kuri 
labiausia vaikams suprantama 
ir priimtina, č ia rasime įvairiau
sių paukščių iškamšų. Daug į-
domiu gamtos deimančiukų. 
Prositorinis žmogus ir jo gyve
nimas. Įvairūs šių laikų sporto 
žaidimai. Adresas: 5205 Cass 
A ve., kampas of Merrick. 

b) Didžiųjų ežerų istorijos 
muzėjus 

Jame galima pamatyti ne tik 
seni buriniai laivai, bet ir įvai-

|rūs kiti burinių laivų modeliai. 
(Viena8 jų net (ne modelis) 110 
pėdų ilgio. Laivų statyba. įran
kiai. Virvių mazgai ir t. t. Kas 
domisi jūrininkyste, tegu apsi
lanko. Adresas: (Kanados pu
sėj) Belą jo saloje. Belle Isle— 
priešais muzikos konservatoriją. 

c) Meno Institutas 
Tai vienas didžiųjų pasaulio 

meno muzėjų. Portretų, peisažų, 
graviūrų; įvairių amžių, didžių
jų dailės, skulptūros genijų dar
bai laukia mūsų. Nuo seniausių 
laikų: Europos ir Oriento kūri
niai, originalai žvelgia iš toli
mos amžių gadynės net iš prieš 
Kr. gimimo laikų. Adresas: 5200 
Woodward Ave. 

JOS. F. BUDRIK, INC. 
3241 So. Halsted Street, Chicago 8, 111., 

KRAUTUVE ATIDARĄ KAS VAKARĄ 

d) Istorijos muzėjus 
Jame sudėti pirmųjų Ameri

kon atkeliavusių pionierių ark-

kantį žmogų. Adresas: Green
field Village ir the Edison Ins 
titute Museum — Dearborn, 
Mich. ftie abu muzėjai yra 10 
mylių į vakarus nuo m. centro, 
nuo rotušės. Si vieta pasiekiama 
Southfield Rd. arba Oakwood 
Blvd. Autobusai taip pat važiuo
ja nuo "Cadillac" square" tie
siog prie muzėjaus. 

g) Zologijos sodas 
120 akrų ploto sodas. Jame 

milionai investuoto kapitalo. 
Kiek čia puikių kalnų, uolų imi
tacijų? Žvėrys čia laisvai vaikš
to—Pritaikytos gamtos sąlygos. 
Prisitaikyta prie žvėrių, gyvulių 
ir paukščių tikrų gyvenimo są
lygų. Yra čia tigrų, liūtų, žira
fų, buivolų, raganosių, kalnų 
ožių, dramblių, įvairių beždžio
nių. Paukščių ir šliužų skyriai 
ypačiai domina mažuosius lan
kytojus. 2uvų ekvariumas. Adre
sas: Važiuoti Woodwacd Ave. 
šiaurėn iki galo. Iš čia vieną 
bloką reikia važiuoti autobusu 
į vakarus iki 10 mylios Rd. susi
kirtimo. 

Baigminės išvados 
Aš čia trumpai tepaminėjau 

Detroito, vieno m. kultūrinius 
žibintus; ir tai ne visus. Jų ra
sime vis daugiau ir daugiau. 
Štai "Grand opera", be to, "Ci-
vic light opera": šiuose operų 
rūmuose tam tikru laiku vyksta 
įdomiausi pastatymai. Muzikos 
akademija dažnai duoda pui
kiausius simfoninių orkestrų 
koncertus. Dažnai juos galima 
lankyti nemokamai. Miesto halė
je dažnai skaitomos įdomios pas
kaitos...bet tai įkandama mo
kantiems anglų kalbą. 

Kurią kitą proga paliesiu lie-
lietuvių kultūrinį gyvenimą De
troite. 

Rusų filosofo mintys 
Iš spaudos išėjo vertimas N. 

Berdiajevo veikalo, pavadintas 
"The Beginning and the End". 
Autorius čia dėsto savo religi
nę filosofiją, su kurios ne visais 
punktais galima sutikti, bet kur 
iškeliama ir gilių gyvenimo 
prasmės minčių. 

"fce J 

Didžiausiu Pasirinktinas 
NAMIE PAGAMINTŲ ir MIIAVAUKEE 

DEŠRŲ 
ir mfcsos pagal kiekvieno skonį. 35 rūšys deš
rų. 75 rūšys sūrių. Laukite tnfisy savaitgalio 
specialybių WISCONSIN FARMS 
1336 VVaukegan Road Glenview 

Atdara kasdiena ir sekmadieniais 
Suvynioti kaip puikloB dovanos 

KALEDU DOVANAS 
Oū\\te pirkti su pasitikėjimu iš Nudriko krautuves, 3241 8. 
Halsted St. Atidarą kožną vakarą iki 9:30 P. M. Atidarą 
ir mdeldieuiais nuo 10 vai. ryto iki 5 vakare iki Kalfdu. 

^ 

Eina preinventoriaus išpardavimas. Sutaupysite nuo 20'", 
iki 40% procento. Jūsų kreditas yra geras, galite pradėti 
mokėti kitą metą be jokių nuošimčiu ir be užprasytno. 

LECTRIC MACHINE 

Si u va mos elektrikines mašinos po $ S 9 - 5 0 
Skalbiamos masinos po $69-50 i r a u k *-
l*iošinamos mašinos mangliai po $89.50 
Rašomos mašinėles — Royal, po $69-50 
Spinet mažiučiai pianai po $395*00 

Televizijos setai po $ - | 20-00 i r a u k š > 

Manicure set, kaip ant paveikslo, už 9 8 ^ 
Minkštos paduškaites po 9 8 ^ 
Smoking Stands po $ 1 - 2 5 i r a u k s ' 
24 šmotu Stanless Silver Setas už $ 4 - 9 5 
Lfilfe po $ - | .50 P° $ 3 - 0 0 i r P° $ 5 . 0 0 
Vaikams vežimėliai po $ 3 - 5 0 l r a u k § -

Daugelio visokiu vaikams žaislų kainos numažintos 
Klektrikiniai šaldytuvai po $ - | 4 . 3 . 0 0 
Ktektrikiniai dulkių valytuvai po $29-00 
Klektrikiniai Manketai po $29-00 
Gražios ant stalo lempos po $ 5 - 0 0 
Lempos — aslines, po . $ ̂  4} .50 

Dineti* Setai $3950* $59-50 " $89.50 

.2 šmotų Parlor Setai po 

$98.50 
3 šmotų miegamojo . . 

kambario setai $ 9 g . 5 0 

7 šmotų Dining Room Setai po J " | £k g flfl 
Naujieji radi jos pagauna Europos stotis 

Lietuviškos spalvuotos kalėdines atvirutes po 5c ir 10c. 
Imant daugiau — pigiau 

Jos, F. Budrik, Inc. 
3241 South Halsted Street 

Tel. VIctory 2-9542 ir CAlumet 5-7287 

Budrlko Radlo Valanda kiekvieno ketvirtadienio vakarą, nuo 6:00 
Iki 7 vai. vakare ig: WHFC radio stoties, 1460 kilocycles. 

"^c 
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THE BURD GRAY 
HERB CO.. INC. 

l o l t * dfil tulžies akmenų, inkstų ak
menų, ir kitokių ligų. Patvirtintos 
prekes — verta iftbandytl. 

Pakeliai po — 
$1.00 — $2.00 — $3.00 

$t.<>0 — $2.00 — 3.00 
Užsisakykite tiesiai nuo 

139 N. PINE 
Arba Saukit*' 

MAnsfield 6-3171 

AR TELEVIZIJOS APARATAS 
SUGEDO? 

Saukite KEystone 9-4800 
Taisome visokių firmų bei modelių apa
ratus. Pilnai išvalome, reguliuojame ir 
patikriname. Reikiant įdedame naujas 
dalis. 

$2.50 jei prisiminsite apie lį skelbimą 
"Picture tubes" perkeičiamos 

1 metams garantija 
17" picture tube . . $25.95 su jdejhnu 
19" picture tube . . $28.95 su jdejimu 
20" picture tube . . $32.95 su įdėjimu 

COMMUNITY T V 
SERVICE 

i i t imii i i i i i i i t i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l iui l l i i i i i 

Geriausios rūšies 

NURKAI-MINK 
Atneša geriausias kainas 

Mūsų Stewart Pastels viršijo birželio 
16-tos, 1962 Išpardavimą New York. 

Auction už $96. 
Vidutinis patinus — $04.24 

Ši kaina yra aukščiausia kuri kadu 
nors buvo mokama už Rtevvart Pa-
stels. išsirinkite dabar sau veislei iš 
mūsų geriausių rūSių: 

STKWART PASTKI.S • CARR1KBS 
• PASTKLS SAPPHlRfclK • 8TEW-

• ART SAPPHIRKS • ALEPTIANS 
8TEWART PLATINI'M • BRKATH-
OR-SPRING PLATINI M STAND
A R D DARK. 
Rašykite, šaukite KCIH^IHI 2-5 U:i 

arba aplankykite: 

SODLINK 
Mink Ranch 

R. R. h Rox 784 
KENOSHA, WIS. 

Atdara kasdien ir sekmad. 
Virš 15 metų patyrimas 

Įsigykite šią puikią mąstymo knygą dabar! 
Kun. Dr. J. Vaitkevičiaus, MIC 

GYVOJI DVASIA 
KETVIRTAS TOMAS 

Mąstymai kiekvienai dienai 
nuo priešgavenio iki 2 sekm. 
po Velykų. 

Kieti gražūs viršeliai, 

543 pusi., kaina 5 dol. 

Užsakymus siųskite: 

"DRAUGAS", 2334 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 

= į s DĖMESIO, ŠEIMININKĖS! 
Skalbiamos marinos lšnuomuoja-

mos už $4.00 j men. 
Pilnai pataisomos visokios skal

biamos mašinos už prieinamas kai
nas. "Coin nieter" mašinos {taisomos. 

Tel. VIotory 2-1611 
- * i 

3= 3-

r 

G Ė L E S 

^ 

Nėra ko sielotis tiri lietuviškos kultūros. 
Ji nenyksta. Vietoj to rašyk laišką Liet. 
knygos klubui Chicagoje ir užsisakyk jos 
knygų. Tada jausiesi prisidėjęs prie lie
tuviškos kultūros kūrimo ir nesėdėsi toks 
rūškanas ir nelaimingas namie. 

LIET. KN. KLUBAS 
2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, 111. 

Visokioms progom-s 
• VUSTIVfiMS 
• IIANKU-TIAMS 
• PUlfJMIMAMS 
e LAii><yrrvF:MN 

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

ŠVIONTfiMH NEPAPRASTI 
AUGALAI 

CI.IIII.HIOIMI 8-7878 — 
MUK 1UUKTATOMK 

Fashion Florist 
240Z N. Harlem Ave. 

Atdaru kasdieną A sekimui, tkl 
10 vai. vakaro 

DĖMESIO 
MOTERYS! 

DRMKSIO namų savininkams. Tu
rėkite jūsų senas s iuvamas masinas 
pataisytas arba doktrinos padarytas 
prie žemiausios kainos. Mes )dedame 
visas dalis — stalo modelius ar ne
šiojamas maRlnas. Darbas garantuo
tas. Tlm's Sevving Machino. K<pair, 
213 Lake St. W a u k o p n , 111. ONtarlo 

Pirkito vėliausios 
11)63 mados 

KAILINIUS 
tiesiog lft urmlnln- 2-0838. Atdara nuo ',) vai. Iki 6:30 
ko. Turime gražų j vai. 
pasirinkimų persls- i 
kų avinėlių, nurkų, 
muskrat Ir kt. kal-

DfiMKSlO, Seimininkei! Veneciš
kos užuolaidos išvalomos ir pertaiso
mos, taip pat Veneciškas užuolaidas 
galima užsisakyti. Mes paimame Ir 
pristatome. Lake Shore Avvnlng Co. 
2106 Orand Ave., VVaukegan, 111. 
Tolef. PJB1U 6-2639. 

linlų. 
Skambinkite* dėl 8U-
Bitarlmo 6 iki 9 v.v. 

antrad., treč., 
penkt. Ir ftešt. 

W. LEIPCIG 
FITRRIKR 

C A pi tol 7-3117 

MODERN RADIO Co. Inc. spe
cializuojasi pataisyme visų iftdlrbys-
člų Ir modelių televizijų ir radios Ir 
automobilio radio. $4.00 patarnavi
mas, l'rlelnamom kainom darbas Ir 
dalys. Kinam betkur. l l lnsdale 2612. 

mm 
rnrnl 

Kilnus 
LAIDOTUVfMS 
PAT AUNA VI MAS 

Teisingos kainos s 

TUK I/YONS CAPKL 
.loseph l'avlak & Koii, 

Dlrsetors 
LYons 3-3265 

4258 S. Jollet Ave., 
Ijypns, 111. 

Tl ir , IMLKKN O H A P E I J 
1814 S. Tttroop Street 

CAnal 6-1207 

G. LeRoy Lehr 
Modernios patalpos 

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

LEHR FIJNERAL TIOME 

6040 So. Pulaski Rd. 
POrtsmouth 7-7676 

Sudėti Ištekliai Siekia Suvirs 5100,000,000.00 
Pinigai Kada Jų Norit , . , 

^ i 

DĖMESIO BIZNIERIAI VYRAI! 
Advokatai - Daktarai ir Kontraktoriai 
žemiausia mėnesini kaina už Telefono 
aptarnavimą. Sekretoriiką aptarnavimą 
arba Raštines stalo vietą. Valandos kas
diena ir sekmadieniais 8 iki 6. Penkta-
dieniau 8-9 vakaro. Rašykite arba sau
kite Arrico Secretarial Service 1710 W. 
Lake St MclrosePark, 111. Flbnor 4-4811 

pays f ©r a High Fidelity 

M O J 
•r^B>y>OTs»^i>iiw—• . i . ^ . ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ . rimrrniMMiir- i 

ftvesklte šventes atsilankydami Į 
P A U L P E T E R S O N ' S 

Suppcr Club Evergrecn Club 
IU. 14 & Qulntens IUI. Konto 31 
PALATINI:, .LIJNOIS D I N U K U , l U i l N O l S 

STEIKAI • KUTLĖTAI • ŽUVYS 
yiSTIKNA • KAUVKUTIENA 

Patiekia puikiausius 'eoektails' ir maišytus gėrimus. 
Atvykite kartu su visa jūsų šeima. 

Atdara šiokiadieniais ir taipgi sekmadieniais. 

Patikima 
Bankininkyste 
Nuo 1882 m. 

D R O V C R S 
2EMOS RATOS PASKOLOS 

• Pirktis naują ar vartotą automobili-
• Pertaisyti savo namą. 
• Sumokčti gydytojo ar ligonines oilas. 
• SumokSti taksui ir Apdraudos mokes

nius. 
• Daugeliui kitų reikalų. 

Užeikit, pasimatyti na mumis 
Šiandien 

Mes Kalbame Lietuviškai 

THEDROVERS BANK 
47th Street ir Ashland Avenue - Chicago 

TeL: YArda 7-7000 
NJUIRI. Fedoral I>f>po8lt litsuraii<x»- Corporation 

S*22v33v2E 

DĖMESIO SAVININKAI! 
kaukite mus šiandien del jūsų visokių ap
šildymų problemų! Gaziniai — Angliniai 
— Aliejiniai pečiai {dedami. Išvalome — 
Pataisome R ynas ir "dovvnspouts"! 
Mes aptarnaujame miestą ir priemiestį. 

KEnwood 8-1150 

Geriausiai išplauname! 

DĖMESIO ŠEIMININKES! 
20% sutaupote vartojant mū»»j 

"oash & carry" planą, slapius atiduo
dame arba gražiai išdžiovintus skal
binius Ir marškinius. 

MUELLKK HROS. LAI N DRV 
2139 S. Califomia Ave. 

6:45 ryto Iki 7:00 vakaro — kasdien. 
šeštadeniais nuo 6:45 ryto Iki 5:00 v. 

DĖMESIO. SAVININKAI! R. K. 
Francis — kanalizacijos meistras. 
Nemokami apskaičiavimai. NSra pri
valumo. Tinkamai {croital kanalizaci
jos Ir šildymo aptarnavimas. Perdir-
l>a, naujai padaro. Lengvas išmokėji
mas. Turi leidimu Ir apdrauda kana
lizacijos ekspertai. 2915 W. 63rd St. 
Tolef. Orovehtll 6-2920. 

i . — • I 11.1 • II • — — lll-l . l - I I . ! . • I M I . 1 11.11 — I I — — . ! • — » » • • — I H . I . i ^ l — 

DELFINO venecifttu^ užuolaidų 
aptarnavimas. Specialios rūšies par
duodamos už žemiausia kaina- Pri
tvirtiname, pataisome Ir n u v a l o m e 
Miname betkur — nemokami ap
skaičiavimai. 2132 W. Erle Street. 
CAnal 6-6826. 

DĖMESIO, ' 
NAMU SAVININKAI! 
Carpentry Remodeling! 

Pastogėse ir rūsiuose butai 
Garažai Ir namai statomi pagal 

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

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS 
duoda tr«mtlnys prieš karą baigęs 
Čikagos Universitetą. 

Vienas doleris vai. — privalios. 
Vertimai. Anketų pildymas, Įvairūs 
raitai angliškai. 

K. KALN£NAH 
«it02 S. Falrfield Ave., Chicago 29 
(3-cias aukfttas, d m i s po kaire, arti 

63-člos gatvės ir Cal i fomia Ave.) 

— — w m m ^ — — i p • i • i i • •• » • i i . n i. . . . , nu n 
Mes talscine vtsy flrmu siuvamai* 
mašinas. K l e k i n ą s daroas garau-
tuotas. Išnuomojamos matinog. Mes 
pertaisysime J elektrinę Jūsų koji
nę mašina. FraAyklte mūMu nemo
kamai Jums apskaičiuoti. Didžiausias 
pasirinkimas vartotu bmger mašinų-

SINOER SEWING 
MACHINK OO. 

42221/^ Archer Ave. 

The Most Advanced Television Set 
EverBuilt . .. N E W FOR 1 9 5 3 

NEW PHILCO TV 
AS LOW AS 

199 95 
Including Federal Tax 

and vViirrniify 

You'll be surprised, ou our 
T K l i M S , liow easy it i.8 to ovvn 
this Philco 2127. VVith 215 sq. 
inch picture, UHK-VHK Built-In 
A e r i a l . a n d new d e v e l o p m e n U 
it's thesensat ion of t h o T V vvorld. 

Novv . . . Tradc In Your 
. Small Screen Set! 

Buclriko krautuvė atidarą kasdieną ir vakarais iki 9:30 v. 

Sekmadieniais nuo 10 valandos ryto iki 5 vai. vakaro iki 

Kalėdų. < 

Lietuviškos atvirutes po 5C M* po lQc 

JOS. F. BIDR1K, INC. 
3241 S. Halsted SU Chicago 8, Illinois 

Tel, VIctory 2-9542 ir CAIumet 5-7287 

Vub Budilka gazo Ir elektivs bilus u/.inokamos be jokiu; ekstra 

mokesčių. Aiueiicuit l \pi< v>, Jfluney Otders 

^ 

Kiekviestias privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

Kad rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

v, < 

Taupykite Standard Federal 
Savings 8C Loan Association 

saugiausioje taupymo 
Įstaigoje. 

•i 
i ~ 

INSURfO 
Turtas — $30,000,000.00 

Atsargos Fondas — $3,000,000.00 
frsV^ 

• • -

JUSTIN MACKIEVVICH, Prezidentas 

įstalgOB valandos: Ka»dlen nuo 9-tos ryto lkl 4 vai. po pletu-
Ketvirtadieniais nuo 8-toa valandos ryto iki 8 vai. vakaro. 

trečiadieniais visai neatidaroma-

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERH AVE. 1410 S. 50ih AVE. 
CHICAGO, ILL. CICERO' ILL 

GRovehilI 6-0142 
HEmloek 4-2644 
T0wnhall 3 2109 

tlohii F* Eudeiki^ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

THYS M O D E K N I 0 8 KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Rvenu© 
TeL Y Arda 7-1741:? ir BĮshop 7-9481 

rt.i ik 

4330-34 South Califomia Avenue 
Telefonas BIshop 7-9719 
AMUULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

v 

LIODĖSIO VALANDOJ 
ŠmUkitt 

MAŽEIKA & EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Conditioned koply£U 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

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

y, 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSOH 
— savininko — 

St. Casimir Monument 
Compaay 

3914 Wcsl l l l t h Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Plano Pasirinkimas Mieste 

Telei. /CEdarcregt 3-6335 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CIIICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarnavl" • jį***^ ™v* turime koplyčiau 
inas y r a telkiamas mĘT y R Itoselando dalyse ir 
dieną ir n a k t J. Elei' W ^ _ ^ m i s o s e Chlca«o<» 
kale saukite M | tuoJa\w patar-
mus. 

ir 

naujam. 
.-. — 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 \Ve«t 23rU PLACE TeL VIrginia 7-6672 
10756 S. MICIIIGAN AVE. ' PUllman 5-1270 

y ^ i . <«mw- •——— •• - ••• - • • ' • • • 1 — — — — ' - * f c - ' - 1 " • • • • — • — 4 " — • — , — • — i .-mf. -

PETRAS P. GURSKIS 
659 W.wt 18th StnKKT Tel. SEeley S-5711 

L 
Budriko radio valandos kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo « lkl 

7 vai. vakaro iŠ VVUKC radio stoties, 1450 kUot:.vcles 

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugą 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympftc 2-1003 

P0VIIAS Je RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Telephone YArds 7-1911 
~ • * " • • • ^ " — - • 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
I0K21 S. !H1< IIHiAN AVK. Tel. OOmmodore 4-2228 

- i r — V * * r — — * - * ^ « ' • Hf I 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3807 S. IJftUAJNICA AVK. lel . XArds 7-S401 

JURGIS F. RUDMIN 
8819 S. MTUAN1CA AVK. Tel. YArds 7-1188—1189 

JULIUS LIULEVI6IUS 
4348 S. CAUPOKNIA AVK. Tel. I.Afayette 3-3572 

v _ LE0MARDflS A uERSKis 
1646 WKST 46th STKKKT Tel. YArds 7JI781 

• 
1 

' . 
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Vaiko temperamentas ir bausmė 
JUOZAS BACEVIČIUS * 

Kartais tenka išgirsti tėvus t ketvirtas vaikas, šis nustemba, 
kalbant apie tai, kaip gali su- j susijaudina, apsidairo, kaktą 
valdyti vienas mokytojas ke-!kiek smaukia, kumščias su-
lias dešimtis vaikų, jei taip sun i gniaužia ir sako: "Na, kas man 

Nesudėtingi, bet vilioją patiekalai Namų akio darbo 
Stefanija Stosi J S<*1™°* Vokietijoj 

ku namie suvaldyti vieną ar du 
vaikus. 

Be abejo, nuo to, kaip na
muose su vaiku elgiamasi, už 
ką ir kiek jis baramas, bau
džiamas, daug priklauso ir tai, 
sunkiai ar lengvai jis bus su
valdomas mokykloje. Namai 
atsilieps mokykloje. Jei vaikas 
už mažiausią menkniekį bara
mas, baudžiamas pasidaro 
neatviras, nepasitikus, įpranta 
meluoti, nes neišvengiamos 
bausmės baimė verčia jį tei
sintis, išsisukinėti, kaltę su
versti kitiems. 

Nenorima sakyti, kad vaikų 
visiškai nereikia bausti, bet 
norima pabrėžti, kad ne visiems 
vaikams vienoda bausmė ūž

ta i p padarė, tai atsiims. Aš jam 
nedovanosiu!" Laikosi tvirtai, 
ryžtingai ir griebiasi vadovau
ti kitiems vaikams bendroje bė
doje. Cia tai jau cholerikas. 
Tai aktyvūs, savimi pasitikį bū 
simieji vadai, kurie nepakenčia 
pasipriešinimo, kerštingi, neat
laidūs, stengiasi savo priešą su 
naikinti. 

Iš šio duoto pavyzdžio išryš
kėja keturių temperamentu 
bruožai: 

1. Sangvinikas greit pri
sitaikąs prie aplinkybių, links
mo būdo, nepastovus. 

2. Flegmatikas — patenkin
tas kai gerai jaučiasi ir turi ką 
pavalgyti; šalto būdo. 

3. Melancholikas — labai 
panašius nusikaltimus turėtų! jautrus. Mažas nepasisekimas 
būti taikoma, jei nenorima pa- j atrodo didele nelaime, linkęs į 

Hardžiai, greit ir mažom pa-
tangom pagaminti valgį -dau-
elio šių laikų moterų svajo-

lė. Nebūtinai, kad jos vengtų 
•irtu vės darbo, bet todėl, kad 

Miltus svieste pakepti iki 
rudumo, atskiest mėsos sultiniu 
ar vandeniu, įdėti pagal skonį 
druskos, grietinės ir supilti ma 
deiros vyną. Į taip paruoštą 

Ūkas šiandien perdaug bran- padažą sudėti kumpį ar lie-

Taip žavingai atrodė Anglijo* karaliene Elzbieta II, kai Londono 
gatvėmis vyko atidaryti pirmojo savo karaliavimp parlamento. 
Sakoma, kad jos premjeras Churchilis taip susižavėjęs nuo

trauka, jog įsakęs ją padėti į valstybes archyvus. 

daryti žalos jo besiformuojan
čiam charakteriui. Aišku, kad 
ne visi vaikai panašią bausmę 
vienodai pergyvena: vienam 
pabarimo pakanka, kitam ir 
fizinės bausmės pavartojimas 
maža ką tereiškia. Vienas ba
ramas apsiverkia, kitas šyp
sosi. Tai paeina nuo skirtingo 
temperamento 

Štai kaip pasielgė keturi skir 
t ngų temperamentų maždaug 
vienodo amžiaus vaikai, bemie
gant nuvežti į mišką ir palikti. 
Pabunda vienas vaikas ir iš
lindęs iš maišo labai nusigąsta, 
nustemba, bet greitai aprims
ta, net palinksmėja, pradeda 
švilpauti, lakstyti, laipioti į me 
džius ir t.t. Tai yra sangvini
kas. 

Po to pabunda kitas vaikas. 
Išlindęs nustemba, apsidairo, 
susiradęs kelmelį atsisėda, iš 
kišenės išsitraukia plutą duo
nos ir valgo. Sis atsitikimas jį 
mažai tejaudina. Jis patenkin
tas, jei nieko neskauda ir dar 
turi ko pavalgyti. Tai jau bus 
flegmatikas. 

Vėliau atbunda ir išlenda tre 
čias vaikas. Pamatęs kas atsi
tiko, kur e->ąs, labai nusigąsta, 
pradeda verkti, šaukti, jaučiasi 
esąs pražuvęs, labai nusimena. 
Taip atrodo melancholikas. 

pabudo ir išlindo 

nusiminimą, jausmingo būdo. 
4. Cholerikas — tvirtas, ryž

tingas, kerštingas, neatlaidus, 
vado tipas. 

Tėvai turėtų žinoti kuris 
yra vyraujantis jų vaikų tem
peramentas ir pagal tai turėtų 

Moterys JAV kongrese 
Šį rudenį vykusiuose Ame

rikos rinkimuose moterys reiš
kėsi labai aktyviai (sakoma, 
kad jos net nulėmė Eisenhowe-
rio laimėjimą), tačiau tas su
sidomėjimas politika moterų būti pritaikoma jam bausmė. 

Žinotina, kad v a i k a i j a u t . .ska.c.ų kongrese padidmo tik 
risi pergyvena nepelnytą bau^ v i e n a a t s t o v e ' \ gubernatorių 

V x- i „i vietas nepretendavo nė viena 
mę: kada jie nesijaučia esą kai 
ti arba labai mažai kalti, o bū
na kartais baudžiami piktai ar 
net žiauriai. Šiuo atveju tėvai 
ir auklėtojai mokyklose turėtų 
būti labai atsargūs, nes netin
kamos bausmės vartojimas tik
riausiai sužalos jo besiformuo
jantį charakterį — būdą. 

Pagaliau 

Socialines apsaugos įstaigai 
Eisenhowerio administracijoje 
vadovaus ponia Oveta Culp 
Hobby, Eisenhovverį palaikiusi 
demokratė iŠ Texas, kur ji 
turi nuosavą laikraštį. 

vietas 
moteris, o senate buvo ir liko 
vienintelė moteris Margaret 
Chase Smith iš Maine, priklau
santi respublikonų partijai. 

Atstovų rūmuose yra 11 
moterų: 5 priklauso demokra
tų, 6 respublikonų partijai. Vi
sos respublikonės bUvo perei
tame kongrese ir dabar .vėl per 
rinktos. Dar 3 mėgino laimę, 
bet nebuvo išrinktos. Pas de
mokratus kandidatavo 16, bet 
laimėjo tik penkios, iš kurių 2 
visai naujos, kongrese dar ne
buvusios—tai yra Gracie Pfost 
iš Idaho ir Lenor Sullivan iš 
Missouri. 

Atstovų rūmuose yra šios de 
mokratės: Vera Buchanan iš 
Pennsylvanijos, Edna Kelly iš 
New Yorko, Gracie Pfost iš 
Idaho, Lenor Sullivan iš Mis* 
souri, Elizabeth Kee iš W. Vir-
ginia. Respublikonai turi šias 
atstoves: Ruth Thompson iš 
Michigan, Cecil Harden iš In

diana, Frances Bolton iŠ Ohio, 
Margueritė Church iš Illinois, 
Katharine St. George iš New 
Yorko, Edith Nourse Rogers iš 
Massachusetts. 

Gal kiek ir keista, kad po 30 
metų nuo balsavimo teisių ga
vimo Amerikos moterys taip 
negausiai atstovaujamos fede-
raliniame parlamente, gal dar 
mažiau valstybių parlamentuo
se, o gal dar -mažiau miestų 
tarybose. Visai kitaip yra ki
tuose kraštuose. Dėl pavyzdžio 
paimkim kad ir Suomiją: ten 
200 atstovų parlamente yra 27 
moterys atstovės. 

j;us. Daugelis moterų turi dirb 
ei įmonėse, kad prisidėtų prie 
•eimos gyvenimo sąlygų page-
•in mo. Daugelis užimtos kitais 
•eimos profesijos ar visuome-
lės darbais. Tad šios priežas-
Lys ir verčia griebtis tokių val
gio gaminimo būdų, kurie rei
kalautų kuo mažiausiai laiko 
ir energijos. Pasistengsime 
nors ir ant greitųjų gamintus 
valgius taip patiekti, kad jie 
teiktų vispusišką pasitenkini
mą. 

Pildyti pu m i d orai (tomatai) 

Imti: (4 asmenims) 6 pami
dorai, 3 riekės kumpio ar ke
peninės dešros, 4 valg. šaukštai 
daržovių salotų (žalių pjaus
tytų kopūstų, kiek ridikėlių, 
špinatų, salotų lapų, salierų, 
sumaišytų su citrinos rūkštim v ^ 

žuvį. Palaikyti karštai, bet ne
užvirinti. 

Tinka keptos bulvės, šutinti 
kopūstai. 
Sumuštinis su sfiriu ir ananasu 

Imti: 4 riekės baltos duonos, 
1/4 svaro amerikietiško sūrio 
(neaštraus), 2 valg. šaukštus 
nesūdyto sviesto, 4 griežinėlius 
konservuoto ananaso (pine ap-
ple). 

Sūrį ir sviestą gerai ištrint! 
(truputį pašildyti) ir aptepti 
šia mase kiekvieną duonos rie
kę. Ant kiekvienos riekės už
dėti po griežinėlį ananaso ir 
taip paruoštus sudėti ant skar-

ViMai neseniai V. Vokietijos 
federalinės valdžios darbo mi-
nisteris sutvarkė samdomų na-
m'j ūkio darbininkių darbo są
lygas. Potvarkis neapima ttk 
tų, kurios dirba po kelias va
landas per savaitę ir tas, ku
rios atlieka ruošos darbą res
toranuose, prieglaudose ar įs
taigose (ten darbo sąlygos jau 
seniai sutvarkytos kitu potvar 
kiu). 

Darbo laikas. — Virš 18 me
tų negali dirbti ilgiau kaip 10 
vai. per parą (per 2 savaites 
nedaugiau kaip 120 valandų), 
tarp 16—18 metų — neilgiau 
kaip 9 vai. Jei tenka dirbti il
giau dėl ligos namuose, der
liaus ėmimo metu ar kitais ne
paprastais atvejais, tai vėliau 
virš normos dirbtas laikas iš
lyginamas duodant ilgesnį lais
valaikį. Atlyginti pinigais už 
\^iršnorminį dfdrbą leid&ama dos ir pastatyti apačioje orkai 

tės taip, kad liepsna būtų virš i t l k „ I f 1 ^ t i n
i

a ^ . . ^ ^ a i S ' 
sumuštinio. Palaikyti 4 minu- Poilsis, laisvalaikis. — Drau 

tes arba iki įgaus auksinę spal-

ir alyva), 1 virta bulvė. 

Pamidorus išskaptuoti, kiek 
pasūdyti. Bulves supjaustyti 
griežinėliais ir sumaišius su iš
skaptuota pamidorų mase su
dėti į paruoštus daržovių sa
lotus. Kiekvieną kumpio riekę 

Sumuštinis su sūriu ir pamido-
rais 

Imti: 4 riekės duonos, 4 pa
midorus, 1/4 sv. amerikietiško 
sūrio, 2 valg. šaukštus sivesto. 

Sūrį su sviestu gerai ištrinti, 
pamidorus supjaustyti ripku-

perpjauti pusiau ir iškloti i š - ! t e m ir ant duonos riekių sūdė 
skaptuotus pamidorus. Į kiek- ti. Paskui kiekvieną taip pa-
vieną taip išklotą pamidorą r u o § t ą riekę aptepti sūriu, įs 

tatyti orkaitės apačioje taip, 
kad liepsna būtų virš sumušti
nio ir kepti 4 minutes arba iki 

įdėti po šaukštą paruoštų salo 
tų. Ant viršaus uždęti po mažą 
gabaliuką pamidoro. Tinka val
dy t i su virtom ar keptom bul- s ū r i s g r a ž i a i apibėgs ir auksi-
! vem. 

Kumpis ar liežuvis madeiros 
padaže 

Imti: 4 riekes virto kumpio, 
y2 šaukšto sviesto, i/> šaukšto 
miltų, 1 stikliukas madeiros 
vyno, 1 valg. šaukštas rūgščios 
grietinės. 
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niai paruduos. 
Sumuštinis su bananais 

Imti: 4 riekes baltos duonos, 
2 'bananus, 2 valg. šaukštus 
riešutinio sviesto, 2 valg. šauk
štus betkokio marmelado. 

Kiekvieną riekę aptepti rie
šutiniu sviestu, antrą sluogsnį 

džiama versti dirbti tarp 8 vai. 
vakaro ir 7 vai. ryto. Vienas 
popietis (nuo 3 vai.) savaitėje 
sutartą dieną visai laisvas. Iš 
keturių sekmadienių vienas vi
sai laisvas, o antras laisvas 
nuo 2 vai. popiet. Visi vakarai 
laisvi, tik 18 metų neturį 10 
vai. vakare turi būti namie. 
Nedirbamomis dienomis duo

damas maistas produktais ar 
pinigais. Duodama laiko pilieti
nėms ir religinėms pareigoms 
atlikti. 

Atlyginimas. — Atlyginimas 
susideda iš pinigų ir natūros 
(maistas, kambarys, lovos bal
tiniai, skalbimas, rankšluosčiai, 
darbo drabužiai). Pinigai iš
mokami darbo mėnesiui pasi
baigus. Atlyginimas už priva
lomą duoti, bet neduotą natū
rą išmokamas iš anksto. 

Atostogos. — Neturinčios 18 
metų darbininkės gauna 18 dar 
bo dienų per metus, virš 18 me 

marmeladu, o 2 riekes apkloti tl* S a u n a 1 2 d a r b o *iem* i r 

išilgai supjaustytais bananais l 5 d a r b o #enų tada, kada vie-
ir suglausti. Tinka dar kartu 
vaisių salotos. 

Sumuštiniai su obuoliais 

Imti: 8 riekes baltos duonos, 
1 dėžutę konservuotų obuolių, 
1 valg. šaukštą nesūdyto svies
to, 2 arbat. šaukštukus cina
mono, cukraus pudros. 

Kiekvieną riekę aptepti svie
stu. Keturias riekes apteptąja 

name ūkyje išdirba 5 metus. 
Liga, nelaimingas atsitiki

mas. — Jei ligonis gydomas 
namie, jam teikiama globa ir 
visas išlaikymas. Piniginis at
lyginimas mokamas: už 3 die
nas, jei nėra išdirbęs pusės 
metų; už 3 savaites, jei išdir
bęs pusę metų ir daugiau; už 
6 savaites, jei išdirbęs virš 2 
metų. Piniginis atlyginimas mo 

puse padėti ant skardos, apdėti karnas ir ligoniui ligoninėje 
obuolių skiltelėm, pabarstyti, e s a n t « Ligoninės išlaidas ap-
cukraus pudra ir cinamonu. m o k a ^S0™1* k a s o s 

Tas riekes užvošti kitom rie
kėm taip, kad apteptosios pu-

Skausmo prietemoje... 
SOFIJA OŽELIENfc 

Po stora sniego danga snau
džia Lietuvos miškas. Vakari
nė žvaigždė tik ką patekėjo ir 
jos mirganti šviesa blikčioja 
tarp storų senos eglės šakų. 
Tylu. Retkarčiais nuslenka bal
tas sniego kąsnis nuo pasviru
sios šakos ir melsvai sužiba 
blankioje mėnulio šviesoje. Iš 
miško gilumos atstriksenęs zui 
kutis sustojo — pastatęs ausy 
tes apsidairė ir vėl nušuoliavo 
savo keliais. 

Juodas žmogaus šešėlis, atsi-
dalinęs nuo eglės kamieno, nu
slinko baltame sniege ir sustin
go nakties tyloje. 

...Kūčių vakaras. Betliejaus 
Žvaigždė štai patekėjo. Lydė
davo ji mus brendančius per 
pusnynus į Piemenėlių mišias. 
Ten, jaukioje kaimo bažnytė
lėje, rasdavome prakartėlėje 
gulintį Kūdikėlį. "Gul' šiandie
ną jau ant šieno Karalaitis iš 
daugaus" — gaudė visa bažny
čia. Jis klūpo šalia motutės ir 
susimąstęs seka varvančias 
nuo žvakių ašaras, kurios greit 

virsta burbuliukais ir stingsta 
tarp pirštų. Motutė pertraukia 
giesmę, pasilenkia prie jo. 

Liaukis, vaikeli, kalbėk 
poterėlius — ir vėl iš motutės 
burnos veržias giesmės garsai 
drauge su garais. "Piemenėliai 
paskubėkit, dovanas Karaliui 
dėkit" — ir vargonai, tarsi no
rėdami nuslopinti giedančius, 
vis smarkiau gaudžia. 

Vėliau — Bernelių mišios ka
riuomenėj. Skubėdamas leidosi 
savo dalinio pirmoj gretoj Pa
rodos gatve žemyn į Įgulos baž 
nyčią. Šviesose skendėjo baž-\ 
nyčia, gaudė vargonai, giesmės 
garsai. 

Kažkur rytų pusėj paklydęs 
šūvis praskrodė nakties tylą. 
Kiečiau suspaudė rankoje gink 
lą, prisiglaudė prie eglės ka
mieno. Mėnuo kopė augščiau ir 
tyla vėl gulė į snieguotas egles. 

...Toji rudenio naktis aplei
stoj tėvų sodyboj. Baisi klaiku
ma gula ant jo pečių. Vėjas 
klabena praviras duris, švilpia 
pro išmuštus langus. Gimtieji 

namai, pirmieji žingsniai, pir
mieji tart i žodžiai "Mama" 
Vėliau atsivežė savo išrinktą
ją, džiaugėsi jiems šviečiančia 
saule. Cia gimė jų pirmagimis. 
Darbas ir džiaugsmas, džiaugs 
mas ir darbas lydėjo jų dienas 
sūnaus ir tėvynės geresnei atei 
čiai. Klaikuma, tuščia, nyki 
klaikuma. Sužvėrėję žmonės iš
vežė juos Sibiro sniegynuosna... 

...Kada gi, Viešpatie, Tu at
siųsi į pasaulį tikrą taiką ir ra
mybę geros valios žmonėms?... 

Kietų rankų spaudžiamas 
ginklas suaugo su žmogaus še
šėliu Laisvės kovos sargyboj 
Lietuvos miškuos. 

Aistringo tango garsuose 
ritmingai supasi poros. Slegia 
tvaikuma, kvepalų, dūmų, vy
no kvapais persunkta, o poros 
supasi tango ritme, užsimiršu
sios a r nuduoda užsimiršusios 
baisią klaikumą, vienumą, iš 
kurios niekas niekad neišva
duos. ' 

— John, šitas šokis priklau
so mums — graži, su raudonais 
nagučiais rankutė nuslydo ant 
vyro peties, sėdinčio prie vyno 
stiklais apkrauto stalelio. 

— Ne, Mary, sėsk, nesinori 
šiandien man šokt. 

— Klausyk, John, kas tau 
nutiko, kodėl tu manęs jau ku
ris metas vengi? štai — ir šį 
vakarą. Sėdi paniuręs, o visi 
linksminasi, švenčia. Klausyk, 
koks puikus tango. Aš noriu 
stipriai, stipriai prisiglausti 
prie tavo krūtinės, justi tavo 
lūpas arti mano veido... O 
John, kodėl tu mane kanki
ni?... — 

Jis pakėlė galvą ir atydžiai 
žiūrėjo — jo žvilgsnis slydo 
moters būtybe. Jos akyse spin
dėjo jam gerai pažįstamos liep 
snelės, grakščiai išlenktose lū
pose žaidė Šypsena, tik kampu
čiuose lūžo į nusiminimo šešė
lius. 

• 

Nereikia, Mary, patylėki
me valandžiukę. 

—-Už mūsų meilę, John, — 
moters ranka grakščiai kilste
lėjo stiklo taurę prie lūpų. 

— Mary, sakyk, ar tu esi gy
venime nors kartą pajutusi vie 
numą? Supranti — vienumą, 
kai atrodo, kad esi vienui vie
nas visame pasaulyje, baisioj, 
klaikioj vienumoj... 

— O, John, tu ir vėl prade
di. Ir kam tie šešėliai, kam tos 
liūdnos mintys. Žiūrėk, kaip 
gražu aplink. Ugningos rožės 
aitriai kvepia, Strauso valsas 
— ir aš myliu, begaliniai myliu 
tave. Nejaugi tu negali bent šį 
vakarą pamiršti to, kas liko 
ten, tavo tėvynėj?—ir tamsios 
akys jieškojo vyro akių. 

— Matyt, kad galiu, nes šį 
vakarą^ atėjau su tavim čia. 
Atleisk, Mary, aš einu, turiu 
eiti. 

Sunkūs vyro žingsniai triuk$ 
mingoj salėj kartojo širdies ai
dą: turiu eiti, turiu eiti, turiu 
eiti... Šaltoj miesto nakties ny
kumoje slinko žmogaus šešėlis. 

...Šį vakarą Kūčios. Kaip aš 
galėjau tai pamiršti! O, Dieve, 
Kūčios! Ji, Marytė) ir Algis 
laukia patekant Betlėjaus 
žvaigždės. Ir laukia, laukia. O 
aš, o aš? Kautynės išskyrė, ry
tuose paliko pašvaistės ir de
dantys miestai. Ilgi tremties 
metai, badas, šaltis, karas. Ka
nados miškuose mintys rizgo 
apie ją ir Algį. Skaidrios .min
tys grįžti pas juos, vieną die
ną vėl sugrjžti. 
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JAV iždininkas. — Ponia Ivy 
Baker Priest iŠ Utah Eisen-
howerio administracijoje eis 
iždininkės pareigas. Jos pa
rašas bus ant Amerikos dole
rių. Ji yra respublikonų par
tijos centro komiteto pirmi

ninko pavaduotoja 

Miško darbo sutarties metai 
bėgo. Mieste iš šešėlių... atėjo 
Mary. 

— Maryte, šią valandą aš 
vėl grįžtu pas tave. Per beribę 
sniego platumą lekia rogės, o 
tu prisiglaudusi šnibždi man 
apie mūsų laimę... 

Žmogaus šešėlis klaidžiojo 
svetimo miesto užsnigtom gat
vėm, o vienišon skausmo sus-
pauston širdin grįžo viltis... 

Sutarties nutraukimas. 
Nutraukiant darbo sutartį, abi 
šalys įpareigotos pranešti apie 
tai viena kitai bent prieš 2 sa
vaites. Sutartis nutraukiama 
mėnesiui pasibaigus. Darbinin
kei duodama laiko naujos dar
bo vietos jieškoti. 

sės būtų į viršų. Kišti į orkai
tę ir kepti 10 min. vidutiniam 
karšty. Kai gražiai gelsvai a p 
keps, kiekvieną sumuštinį ap
versti ir vėl kepti keletą minu
čių. Iškepus, pabarstyti cuk
raus pudra. 

Tinka «prie kavos ir arbatos. 

Sūrio padažas 

Imti: 2 šaukštus sviesto a r 
margarino, 2 šauktus miltų, 
y2 arbat. Šaukštuko druskos, 
žiupsnį pipirų, y2 arbat. šauk
štuko sausos muštardos, y% 
arbat. šaukšt. VVorcestershire 
padažo, 1% puoduko pieno, 1 
puoduką tarkuoto aštraus sū
rio. 

Gaminimas. Tirpyti sviestą 
garu Šildomame puode, sudėti 
miltus ir prieskonius (vis mai
šant), supilti pieną i r virinti 
iki sutirštės. Vėliausiai sudėti 
sūrį ir maišant laikyti ant ug
nies tol, kol sūris visai ištirps 
ir susimaišys. 


