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Čiurlionio pavėsy
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PETRAS BABICKAS, Chicago, III.

Mykolas Vaitkus

SMILGA

Praeito sekmadienio iškilmės 
Jaunimo namuose, kur taip re
aliai buvo užmegstas gyvas ry
šys su tėvyne, sukelia daug min 
čių apie ypatingą lietuvių kūrė
jų likimą. Atkirsti nuo tėvynės, 
jie išdidžiai neša kūrybinę vė
liavą, ne visada laimėdami, ta
čiau vis nesitenkindami, vis kil
dami... Nelengva rasti pasauly 
kitą, taip gausiai Dievo apdo
vanotą tautą, kurios vaikai, ne
pasiduodami gyvenimo kasdieny 
bei, taip atkakliai siektų įpras
minti šią civilizaciją kūrybiniais 
burtais. Juk Amerikoje yra de
šimteriopai gausesnių tautinių 
grupių, kurių kultūrinio verž
lumo, tačiau, nė dalelės nema
tome. Neveltui didysis filosofas 
Vydūnas apibūdino ' lietuvius, 
kaip dvasinės kultūros tautą. 
Neveltui ir genialus Čiurlionis, 
švystelėjęs, kaip meteoras, nuo
stabiais ir paslaptingais pasau
liais, prie gyvos galvos tautiečių 
nesuprastas, štai grįžta savųjų 
kūrėjų tarpan kaip globėjas, ku 
rio pavėsy, tikriau — spindu
lingoj vibracijoj, jo vardo gale
rijos sienos pražydo paveiks
lais, perkeliančiais mus į tolimą 
tėvynę ir pasakojančiais jos gy
venimą.

Žmuidzinavičius ir Šileika
Vartau puošnų LAM leidinį 

-katalogą ir akys sustoja ties 
paskutinėmis eilutėmis: “Žmui
dzinavičius, Antanas, Lietuva — 
“Regėjimas”. “Šileika, Jonas, 
Lietuva — Rašytojos Žemaitės 
portretas”... Žiūriu į tuos kūri
nius, kuriais dažnai grožėjausi 
jaunystėje: matau daugelio pra 
bėgusių metų įspaustus laiko 
pirštus jų skaidrume, ir mintys 
nuklysta į praeitį. Abu kūriniai 
yra, nelyginant, stulpai naujai 
sukurtų svetur meno rūmų: ne
pakartojama lietuviško kaimo 
klasikinė Žemaitė ir romantinės 
didvyrių Lietuvos idealizuotojas 
Žmuidzinavičius, dabar atskir
toj tėvynėj piešiąs “Miškas vals
tybei”... Abu Lietuvoj. Viena — 
šaltoj ir šventoj jos žemelėj, ku
rią taip karštai mylėjo ir visa
da ilgėjosi, o kitas... Ką bevei
kia jis, Čiurlionio bičiulis, links
mutis dzūkas, kurio ir Amerikos 
gamtovaizdžiuose galėjai įžvelg
ti lietuvišką dangų ir Nemuno 
skaidrumą? Dabar suprantu, ko 
dėl taip nustebęs žiūri M. K. 
Čiurlionis (prof. A. Varno tep
tuko) iš garbės sienos.

Geraširdiškai žaidžia jaunatvės 
tonais

Jei prof. A. Varną pavadin
čiau senosios gvardijos atstovu, 
garbusis kūrėjas turėtų teisės 
supykti. Jo "Vasaros rytmetis” 
yra ne tik jaunas ir puikus, bet 
ir alsuojantis atbundančia gy
vybe, kurios vertę ir prasmę te
gali suprasti ir atkurti tik jau
nuolis, geraširdiškai žaidžiąs sod 
riais jaunatvės tonais net rudens 
gamtą vaizduodamas (Prerijos 
rudenį). Tai būtų impresioniz
mas. žinoma, — Varno, jei mes 
nežinotume, jog A. Varnas būna 
kai nori, didis realistas.

Šileikis Mikas su “Žiema”, 
“Peisažu” ir kitomis drobėmis 
jaučia visa širdimi kūrėjo užda
vinį perteikti gamtą, kurios tūks 
tančiai veidų veržiasi iš Juozo 

'Pautieniaus “Sodo”, “Smiltinės 
prie Klaipėdos”, “Pcisažo”, “Gi
lios žiemos” ir kt. Antanas Rūk 
Stelė savo "Vasara tėviškėje”, 
"Taku iš miško”, “Rugių gubo
mis” ramiai, tačiau šventadieniš 
kai parodo mums Lietuvos gro
žį, o jo “Sekmadienis Lietuvoje” 
yra ilgesio himnas negrįžtan- 
čiam pavasariui, sukeliąs ne vie 
nam gilų atodūsį, priversdamas 
užmiršti klausimą, kuriai gi me 
no pakratai dailininkas pri
klauso? Ag, sunku jieškoti pa
kraipų, kai širdis taip ilgis tė
vynės vaizdų’.

Anksti užgesęs Kaminskas
Ir anksti užgesęs Juozas Ka

minskas švelniai kalba mums 
Lietuvos ilgesiu, Lietuvos, kuri 
mums yra kaip pasaka, karališ
ka Čiurlionio pasaka, kur du vai 
dovai laiko savo rankose didžiau 
šią ir saulėtą brangenybę — 
lietuvio gimtą trobelę... Ir neži
nai, ar tie karaliai nori ją ap
saugoti nuo nedorų prašalaičių, 
ar ją — pasidalinti...

M. Markulis mažomis, bet 
prasmingomis pastelėmis (Miš
kas), Pau kštienė-Dobkevičifltė 
(Laiveliai, Sandūnai po lietaus), 
VI. Vaičaitis (su puikia Upe), 
VI. Vijeikis (Žygin, Senovės ka
rys) — visi, išvidinio jausmo 
vedini, perteikia žiūrovui tai, 
ko gamtoje nebepastebi atbuku
sio nuo darbo fabrike šiaip gero 
žmogaus akis ir kurio širdy jau 
neberanda vietos Vijeikio Saigū- 
nas.

Dailininkas — poetas

Dailininkas yra dažnai poetas. 
Jis kartais, net pats to nejaus
damas, išgauna tai, ko nė ge
riausias spalvotas filmas neįsten 
gia. M. K. Čiurlionio genijus 
prieš pusę amžiaus įžvelgė vaiz
dus, kurie daugeliui dar ir šian
dien yra pertoli nuo realybės 
vien dėl to, kad jis (žiūrovas) 
tos realybės neapčiuopia, nors 
ji yra čia pat — Pasaulio Są
rangoj, kur vyrauja miliardai 
skruzdėlių ir kur taip maža kū
rė jų-poetų.

Poetas, manding, yra ir Jo
nas Mulokas, perteikiąs tūks
tantmetės lietuvių tautos archi- 
tektiiroii linijas moderniškame 
skambesy. Jo šventovių projek
tai (kaikurie jau realizuoti), 
Kankinių mauzolėjus ir, ypač, 
Kryžiaus keliai Kenebunk Porte 
atestuoja šį architektą kaip pio
nierių: ryžtingą ir drąsų savo 
idėjas vykdant.

Z. Kolbos vitražai

Kuklus, kaip if dera organi
zatoriui, Zenonas Kolba parodė 
tik du vitražų projektus. Tačiau 
nepaslaptis, kad jo didžiuliu vit
ražų fotografijomis gėrėjosi vi
sas Rio de Janeiro Lietuvių Re
liginio Meno parodoje, Eucharis 
tinio kongreso metu ir jie greit 
puoš Brazilijos Lietuvių muzė
jaus sienas, nes autorius jas 
organizuojamam muzėjui pado
vanojo taip pat kaip prof. A. 
Varnas — paaukojęs įspūdingą 
"Mindaugo vainikavimo” spal
votą fotografiją.

Kompoziciniai įvairumai

Nelengva man kalbėti apie A. 
Skupą (Coper), A. J. Mosgers 
bei B. Muriną, kurio puikių kū
rinių teko matyti Morrisono vieš 
buty Lietuvių Meno parodoj Jau 
nimo kongreso metu. Šie rimti 
dailininkai pernelig taupiai čia 
reprezentuojasi, nors nesunku 
matyti, kad vienintelis Povilo 
Puzino kūrinys “Ištrėmime” nė 
kiek neužsileidžia savo kompo
zicine galia ir technika jo anks
čiau sukurtiems, anot Vaižgan
to, “deimančiukams”, k. a. “XX 
amžiaus Madona” ar "Žvejų uos 
tas”: tačiau G. Trečiokaitės 
“Spalvų eksperimentas” ir kiti 
gali sukelti kaikam kritiškų pas 
tabu, nors dailininkė turi nea
bejotiną ypatybę — drąsą, kas 
verčia mus ne tik pripažinti jos 
pastangų vertingumą, bet ir 
neginti jai tarti savo kūrybinį 
žodį. Tuo tarpu E. Walaitis jau 
vien savo "Upeliu” ir “Kalnų 
galybe” yra didus, ypač žmo
nėms, mačiusiems ir suprantan
tiems kalnų dvasią.

Česlovas Janušas. visada švel
nus realistas, skaidrus ir tiks
lus W. Witkus bei N. Palubins- 
kienė savo labai vyriško teptu
ko smūgio, “Maino uolose”, iro
niška J. Lukošienė su “Sekma
dienio i’,kyla" dar kartą patvir-

Smilga, amžina siūbuone 
pievų žydinčiame klony, 
vai, kokia esi silpnutė 
sesių trumpakasių grutėj!

Kai bitutė medauninkė 
tau, nutūpus, gero linki, 
nulinksti, jos nepakėlus, — 
ir nutrūksta šnekos mielos. 4
Neigi kvepiančio zefiro 
nesugersi dvilksnio tyro 
ir lig žemės vėl nulinksi, 
kur gyvieji syvai tvinksi.

Net prigludus tai baltgalvei, 
auksaširdei, sniegaspalvei, 
palaikyti neįstengi..
O šitai žiema jau žengia ..

Vai, smilgele, mano sese, 
kelki galvą tvirtą, drąsią!
Griebk kovos ir džiaugsmo gniūžtę, 
nors ir tektų gal palūžti!

DŽIAUGSMO VĖTRA
Sopulingoj žemės jūroj 
laivo stiebas linksi laibas ..
Debesų kur niūkso mūrai, 
skaisčiai plieskė džiaugsmo žaibas ■

lr pragydo himną vėjas, 
džiugų vėsulą sukėlęs; 
ir nušvito sutvaskėjęs 
mano sielos pasaulėlis:

Noris džiaugtis ir švytėti, 
noris juoktis ir dainuoti — 
ir užmiršti vargo kietį, 
ir iškilt į laisvą plotį ..

'Ko džiaugiuosi f — Kas tai žino!
Gal tai Dievas šypso sielai!
Gal širdis dangun vadinat 
Gal vien būti taip jau miela!

A

tina mintį, kad nieko nėra kū
rėjui neįdomaus, kad kiekvienoj 
gamtos apraiškoj galima rasti 
meniškų bruožų ir juos indivi
dualiai atvaizduoti.

Ekspresyvi pradalgė
Atskirai čia minėtinas Jonas

Tričys. Jo “Pirmoji pradalgė”, 
ne tik ekspresyvi, bet ir įtiki
nanti savo dinamiškumu. Pui
kiai išnaudojo medį Vytautas 
Raulinaitis graudžioj “Atsisvei
kinimo” statuloj, taip pat gra
žiai pajungė molį E. Marčiulio
nienė savo “Vazoj”. Tai. be
rods, viskas... Tačiau ne. Ir vėl 
žvilgsnis nukrypsta prie “Re
gėjimo”, prie žemaitės, kurios 
veide įkūnyta visa, kas lietuvės 
moters širdy kaupėsi nuo sun
kių baudžiavos dienų, pasibai
gusių vos prieš šimtą metų ir 
vos prieš keliolika metų iš nau
jo prasidėjusių... Ir tos mintys 
man užmuša betkurį kritikos 
norą, bežiūrint į mūsų dailinin
kų kūrybą. Peikti lengva, o dirb 
ti ir tikėti sunku. Ir todėl miela, 
kad Čiurlionis vėl grįžo pas mus 
kaip įkvėpėjas su savo vaivo
rykščių mistiniais pasauliais, ku 
rių lietuvio siela taip ilgėjosi tė
vynėj. Kažin, kaip ilgai taip bus 
svetur? Pirmoji Čiurlionio var
do galerijoj paroda duoda vil
ties, kad užmegstas ryšys ne tik 
neblės, bet tolydžio stiprės ligi 
"Regėjimas” virs tikrove.

RuduoA Vanuu.

KULTŪRINĖ KRONIKA

• 100 m. nuo Antano Kiku
čio mirties. Jis mirė Nemenči
nėje 1857.VI. 6, Kunigas. Stu
dijavo Vilniaus Kunigų semina
rijoje, o vėliau studijas tęsė 
Vilniaus universitete, kur klau
sė teologijos, filosofijos, peda
gogikos, sociologijos paskaitų. 
Baigė teol. magistro laipsniu. 
1843 m. Vilniaus Dv. akademi
joje gavo teol. daktaro laipsnį. 
Po to ėjo įvairiose vietose vi
karo pareigas ir buvo tikybos 
mokytoju Svisločiaus gimnazi
joje. 1839 m. buvo paskirtas 
Vilniaus Dv. akademijos prof. 
adjunktu. 1842-1851 m. buvo 
Vilniaus Kunigų seminarijos 
rektorius. Po šių pareigų iki mii 
ties klebonavo Nemenčinėje.

A. Kikutis išvertė į lenkų k. 
A. Strazdo "Pulkim ant kelių”. 
1848 m. išleido lenkiškai išvers
tus “Hymny Ojcow Šwiętych”, 
kur be lenkiškų giesmių vertimo 
buvo pridėta 16 giesmių lietu
viški vertimai ir atskiras straip 

1 snelis "O przekladzie litewskim 
i nieco o tym języku” (giesmės 
atspausdintos ir skyrium). Be 
to, išspausdino bei paruošė dar 
kelias knygutes. Tarpininkavo 
Valančiui, spausdinusiam “Pa- 
mokims apej Sakramentą Dir- 
mavvones” 1850 m.

• Lietuvių knygos tarptauti
nėje mftgėje. Estų, latvių ir lie
tuvių knygų bendras trilypis 
skyrius buvo suorganizuotas š. 
m. spalio 5-10 d. tarptautinėje 
knygų mugėje Frankfurte prie 
Maino (Vokietijoj). Joje daly
vavo 25 kraštų arti 1,300 firmų 
(Vokietijos beveik 600). Pabal
tijo tautų leidėjų knygos šito
kioje didžiulėje parodoje buvo 
išstatytos pirmą kartą. Vardai 
visų lietuvių leidėjų, kurių kny
gos buvo išstatytos mugėje, ly- 
giateisiškai su kitų kraštų fir
momis buvo išspausdinti bendra 
me kataloge. Mugės rengėjų biu 
ro spaudai paruoštuose prane
šimuose taip pat buvo minimi 
Pabaltijo tautų leidėjai, o jų 
knygų skyrius prie įėjimo į mu
gės didžiąją halę buvo specia
liai atžymėtas.

Frankfurto ir Muencheno ra
dijai padarė pasikalbėjimus su 
skyriaus prižiūrėtojais ir tuos 
pasikalbėjimus perdavė savo 
klausytojams. Amerikos Balsas 
Europoje davė du reportažus 
apie Pabaltiečių ir specialiai a- 
pie lietuvių skyrių. Vokiečių 
laikraščiai įsidėjo fotografijas 
estų, latvių ir lietuvių merginų 
tautiniais drabužiais prie kny
gų lentynų. Vokiečių televizija 
taip pat neatsiliko. Duodama 
vaizdų iš Knygų mugės, kuri 
netrumpai sustojo prie Pabaltie
čių skyriaus su jų valstybiniais 
ženklais. Lietuvių Vytis televi
zijoje buvo aiškiai matyti. Taip 
pat buvo matomas ir scheminis 
žemėlapis su tautinėmis vėlia
vomis, kurios žymėjo miestus, 
iš kur leidėjai atsiuntė knygas 
į Frankfurto mugę. Ir, žinoma, 
visą skyrių matė tūkstančiai pa 
rodos lankytojų; nevienas teira
vosi jam reikalingų žinių iš vie
nos ar antros literatūros sri
ties.

Apskritai imant, Pabaltiečių 
knygų skyrius buvo vienas gra
žiųjų, patraukiančių lankytojų 
dėmesį (meniška skyriaus puse 
rūpinosi latvė Erna Kovalews- 
ki). Tik gaila, kad kaikurie lie
tuvių knygų leidėjai arba vėli
nosi, arba visai savo knygų ne
atsiuntė. Kaikurie lietuvių leidė
jai, pakartotinai raginami net 
per Liet. Rašytojų dr-ją, neat
siliepė ir nieko neatsakė rengė
jams. Dėl to buvo sunku sky- 

;rių organizuoti. Lietuvių knygų 
skyriaus suorganizavimu rūpi
nosi J. Grinius ir V. Banaitis. 
Darbą buvo galima atlikti su 
Free Europe Citizens’ Service 
pagalba.

• Algirdas Gustaitis, bejieš- 
kodamas medžiagos ruošiamiem 
trims filmams apie Lietuvą ir 
lietuvius, aplankė Chicagą, New 
Yorką ir Washingtoną. Kelio
nę atliko lėktuvais, traukiniais, 
autobusais. Iš viso kelyje užtru 
ko porą savaičių. Būdamas 
Washingtone per Amerikos Bal
są kalbėjo į Lietuvą apie Kali
fornijos lietuvius ir apie gami
namus lietuviškus filmus. Ke
lionėje pasisekė kaiką surasti. 
Prie minėtų lietuviškų filmų ga
mybos difba trys žmonės: Al
girdas Gustaitis jieško medžia
gos ir paruošia tekstą, Povilas 
Jasiukonis yra filmuotojas, gar 
so ir karpymo redaktorius bei 
visos medžiagos panjošėjas ek
ranui, o dipl. inž. Viktoras Pet
rauskas yra finansuotojas. Pir
masis filmaa bus “Lietuva — 
Europos nugalėtoja”. Čia bus 
istorinis-dokiimentinis nuo senų 
jų laikų iki Lietuvos nepriklau
somybės praradimo. Antras fil
mas — Vasario 16 Lietuvių gim 
nazija. Trečias — kultūrinis fil
mas iš JAV lietuvių gyvenimo.

) Visų trijų filmų demonstra
vimas užims apie pusantros va
landos. Juos numatoma užbaig
ti šių metų pabaigoje, jeigu ne
bus didesnių strukdymų.

• Dail. Br. Murino paroda 
bus atidaryta lapkr. 16 d. Čiur
lionio galerijoje.

• Vydūno “Ne sau žmonės” 
scenoje. Spalio 13 d. Clevelan
de po dramos premijos įteikimo 
akto vietinis “Vaidilos” teatras 
suvaidino Vydūno trilogijos 
“Prabočių šešėlių” vieną dalį — 
“Ne sau žmonės”.

Vaidinimas patvirtino seną 
nuomonę, kad šitas Vydūno vei
kalas scenai netinka. Kilni ir 
skaityti didžiai pagaunanti etiš
kai socialinio turinio filosofija, 
tik retomis salomis pailiustruo
ta draminėmis scenomis, para
ližuoja ir aktoriaus pastangą, 
ir režisoriaus kūrybinę mintį. 
Veikalas nesileidžia interpretuo 
jamas nei grynai realistiškai, 
nei simboliškai.

Režisorius P. Maželis ir jo ak
toriai išnaudojo kone visas vei
kalo teikiamas dramines gali
mybes. Dažni nuslydimai iš sim
bolinės plotmės į realistines kryž 
kėlės buvo veikalo tematinės ir 
filosofinės idėjos ir linijos išpro 
vokuoti. Tik, man regis, buvo ga 
Įima simboliškiau interpretuoti 
ligonę Mirkuvienę (mirštančių 
“ne sau žmonių” simbolį) ir pra 
plėsti Visuomio judėjimo erdvę.

Nijo’fi Balčiūnaitė-AJiutė ir 
Egidijus Žilionis-Mykolas buvo 
mieli ir žavūs savo jaunom emo
cijom ir įtikinami žemiškojo ke
lio bėdomis. Jų judėsiuos buvo 
jaučiama gera režisoriaus įta
ka, keliauti nuo vulgarios iliust 
racinės išraiškos j estetinę-deko 
ratyvinę išraišką. Balsinės me
džiagos turtinimo ir apvaldymo 
pratybos jiem abiem dar labai 
praverstų.

Tikrai miela staigmena teko 
priimti jaunikles Aldoną Bal
čiūnaitę ir Jūrą Gailiušytę, vai
dinusias senąsias Kūnelienę ir 
Virbalienę. Savo prigimtim ga
na realistines veikalo figūras ge 
rai išplanuota ir išnaudota žo
dine ir judesine ritmika režiso
riui pasisekė pristatyti tikėti
nom ir spektaklio idėjai labai iš
ganingom simbolinėm figūrom.

Senieji scenos vilkai — akt. 
Ignas Gatautis (Visuomis), E- 
lena Bridžiuvienė (Mirkuvienė) 
ir Zigmas Peckus (Oršteinštei- 
niškis) — buvo spektaklio augš 
to lygio ir užtarnauto pasiseki
mo didieji dalininkai.

Draperinis dekoravimas ir 
šviesos efektai sceną dažė vy
dūniškai mįstinga nuotaika.

Vaidilos teatras vėl parodė sa 
vo gajumą, o jo režisorius savo 
jauną kūrybingumą ir saikingą 
naujų kelių jieškojimo dvasią.

(V. Mariūnas)

• 150 m. nuo daU. Prano 
Smuglevičiaus mirties. Tai buvo 
ryškiausias 18 amž. antrojoje 
pusėje ir 19 amž. pradžioje dai
lininkas. Buvo Vilniaus univer
sitete tapybos katedros vedėjas.

1763 m. P. Smuglevičius išvy
ko į Romą ir įstojo į dailės aka
demiją. Po studijų Italijoje su 
V. Brenna padarė Nerono “Auk 
so namų” freskų kopijas. Vėliau 
Varšuvoje jis nutapė vienai baž 
nyčiai tris altorius ir dekoravo 
karaliaus rūmus. Vysk. Masals
kis jam buvo pavedęs Verkių 
rūmams nutapyti keletą paveiks 
lų. Vilniuje svarbiausi jo dar
bai buvo nutapyti Vilniaus vaiz
dai, kuriuose įamžino pačius žy
miausius Vilniaus architektūri- 
nius-istorinius paminklus. Be to. 
dail. P. Smuglevičius Varšuvo
je nutapė 200 paveikslų ciklą iš 
savojo krašto istorijos, o taip 
pat 1794 m. sukilimo įtakoje su 
kūrė kitų kompozicijų.

| 1797 m. Pr. Smuglevičiui bu
vo pavesta vadovauti Vilniaus 
universiteto tapybos katedrai. 
Čia jis darbavosi iki mirties.

• Dali. -Povilas Puzinas nese- 
j niai laimėjo dvi premijas už sa- 
, va tapybos kūrinius "Moteris” 
i ir "Užmiršta gatvė”. Pirmąją 
Į premiją jis gavo iš Art League 
I of Island, o antrąją — iš Allied 
i Artist of America, Ine., New
Yorke.

• Fridrikas Kelkis yra miręs 
prieš 80 m. (1877 m.). Tai buvo 
Mažosios Lietuvos tikybinis ra
šytojas ir vienas iš liet. perio
dinės spaudos pradininkų. Ėjęs 
mokytojo pareigas. 1831 m. iš
spausdino (be savo pavardės) 
vieną religinę knygutę. 1832 m. 
jo buvo pradėtas leisti Klaipė
doje “Nusidavimai apie Evan
gelijos Prasiplatinimą tarp Žy
dų ir Pagonių”. Vėliau šis laik
raštis ėjo Tilžėje ir Karaliaučiu
je. 1877 m. minimą laikraštį 
pradėjo leisti F. Kuršaitis. Laik
raščiui medžiagą Kelkis paruoš
davo beveik vienas. 1875 m. Kel 
kis pradėjo leisti laikraštėlį “Pa 
siuntinystės Laiškelis”, po Kel
kio mirties jį perėmė Mikelis 
Kibelka. Be to, Frid. Kelkis ben
dradarbiavo 1854 m. Kuršaičio 
redaguotame "Keleivyje”.

F. Kelkis taip pat bendrai ko
vojo už lietuvių teises. Pašali
nus lietuvių kalbą iš mokyklų, 
jis rašė vokiečiams peticijas, ku 
riose buvo prašoma grąžinti pa
šalintąją lietuvių kalbą.

• Nuo Mikelio Kiošio mirties 
šiemet sueina 30 m. sukaktis 
(mirė 1927JU.8 Tilžėje). Ma
žosios Lietuvos kultūrininkas. 
Pradžioje dirbęs spaustuvininko 
darbą, vėliau redagavo "Naują 
Lietuvišką Ceitungą” ir ruošė 
“Lietuviškas Kalendras”. Minė
tasis laikraštis vėliau buvo su- 
dažnintas ir, be to, pradėtas leis 
ti su “Laukininko” ir “Kaimy
no" priedais.

M. Kiošis pasireiškė ir poli
tiniame gyvenime: dalyvavo par 
lamentinių rinkimų sūkuriuose. 
Prūsų Lietuvių susivienijimo rė 
mėjas.

1923-1924 m. Tilžėje redaga
vo "Laukininką”, nuo 1923 m. 
“Lietuvos Keleivį" Klaipėdoje. 
Parašė eilę religinio turinio kny
gučių. 1927 m. dar suredagavo 
Mažosios Lietuvos kalendras 
1928 metams.

• DaiL Marcelės Katiliūtės 
sukaktis, šiemet suėjo 20 m. nuo 
jos mirties. 1935 m. baigė Kau
ne meno mokyklos grafikos sky 
rių. Trumpą laiką yra buvusi 
Vytauto Didžiojo Kultūros mu
zėjaus meno skyriaus konserva
tore. Buvo iliustravusi įvairių 
mūsų rašytojų veikalus.

M. Katiliūtė užima ryškią vie
tą liet. grafikos kūrėjų tarpe. 
Jos grafikos darbų svarbiausia 
ypatybė — panaudojamųjų tech 
ninių priemonių ir išreiškiamos 
meninės tikrovės harmoniškai iš 
laikytas tarpusavinis santykis. 
Jos meninis knygos apivadali- 
nimas yra subtilus ir įdomiai 
interpretuoja bei papildo rašy
tojo vaizduojamą tikrovę. O 
taip būdavo dėl to, kad dailinin
kė iliustruojamą tekstą visuo
met gerai išstudijuodavo.

• Tomas Žiūraitis, O. P. spa
lio 27 d. iš Oxford, Mich., iš
skrenda į New Yorką, o jau spa 
lio 31 d. “United Statęs" laivu 
išplaukia mokslo reikalais į Vo
kietiją, Austriją. Jei laikas leis, 
aplankys Prancūziją, Italiją ir

: Portugaliją. Grš sekančių metų 
pradžioje.

• Dr. Agota Šidlauskaitė, ži
noma pedagogė, Ottawojc va
dovauja vienam mokyklinio am
žiaus vaikų institutui, kuriame 
pagal paskutiniuosius pedagogi-

i nius psichologinius mokslo pa
tyrimus, padedama atsilikusiem 

i mokiniams.
• Kęstučio Račkaiis meno |«- 

roda atidaryta Toronto (Kana
doje) universiteto Hari Houso 
galerijoje. Jaunasis dailininkas 
neperseniausiai yra grįžęs iš Pa

I ryžiaus.,

• Kotryna Grigaitytč para
šė novelę “Pudruotas žiogas”; 
užplanavusi yra ir ilgesnį kūri
nį.

• Kun. B. Pacevičius cnergin 
i gai repetuoja naują scenos vei- 
I kalą, kurį apie Kalėdas nori pri- 
! statyti Toronto lietuviams.
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DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ifl.iT spaliu 2<>

Irenos Joerg romanas
STASIUS BCDAVAS. Miami, Florida

Irena Joerg — tai naujas var 
das ir jauna plunksna lietuvių 
6eletrisėių vainike. O jų, tų mo
teriškųjų beletristikos atstovių, 
turime gana apribotą vardyną. 
Be to, jos beveik visos atėjusios 
iš ankstybesnių laikų — Maza- 
laitė, A. Rūta, Pūkelevičiute, O- 
rintaitė, Pažėraitė, Grigaitytė, 
Narūne, Tomarienė ir kelios ki
tos, iš pačių jaunųjų, kurių var
dai tuo tarpu matyti dar tiktai 
laikraščiuose ar žurnaluose. Dėl 
šių priežasčių Irenos Joerg pa
sirodymas atskiru leidiniu yra 
tikra naujiena. Tuo labiau, kad 
autorė vos tik kelis kartus pa
siskelbė mūsų periodikoj. Tad 
jos knyga “Taika ateina j slėnį” 
yra literatūrinis debiutas visa 
to žodžio prasme.

Romano turinys daugeliui ge
rai atpažįstamas, ypač tremti-

kareivių, karininkų ir bėglių a- 
ristokratų.

Knygos stilius brandus, labai 
ramus, kaip ir tas slėnio kaime
lis, kurio paveikslą autorė pie
šia nuoširdžiai ir vaizdžiai. Ji 
pasakoja iš lėto, paprastai ir sa 
varankiškai. Tikriau pasakius, 
visą istoriją dėsto gydytojas.
Vietomis jo žodžiai primena die
noraštį ar net stilizuotą žurna- 

i listiką. Taigi be ypatingų pre- 
| tenzijų į beletristines augštumas 
ar dirbtines puošmenas. Trum
pai, Irenos Joerg rašymo būdas 
pabrėžtinai realus ir natūralus.
Tačiau tuo pačiu metu ji su at- , .
sidėjimu nusileidžia į savo veikė- * E!lenOs rum,ene< Poezijos 
jų sielą, parodydama ten liūd- “Karaliai ir šventieji ’ iš
mis, svajingus ar audros pilnus ėjo iš spaudos. Knyga turi 80 
sūkurius ! pusi., kainuoJa $2l°- Išleido

Po šio debiuto Irena Joerg tu ! “Lietuvių Dienos”. “Draugo” 
rėtų pasirodyti su platesnio mas I skaitytojams mūsų poetė pažįs

Elena Tumienė
Autorė naujos poezijos knygos

• Mirė profesorius E. Fraen- 
kelis. Ameriką pasiekė žinia, 
kad apie spalio 9 d. Vokietijoj

tuose “Tauta ir Žodis” bei “Ar- 
chivum Philologicum”. Velionis 
buvo labai darbštus ir gabus

Tel. REliance 5-1811
OR. WALTER J. KIRSTUK

f TOJ A H ’H CHIKl R<
mirė vienas iš didžiausių šio me- kalbininkas, savo erudicija bei
to kalbininkų-lituanistų prof. 
Ernst Fraenkelis. Gimęs Berly
ne 1881.10.16, studijavo lygina
mąją kalbotyrą, klasikinę filo
logiją, slavistiką ir baltistiką, 
profesoriavo Kielio ir Hambur-

žinių gausumu 
kalbininkus.

Didžiausias paliktas turtas 
tai jo turtinga biblioteka. Tai 
vienas iš didžiausių lituanisti- 

i kos lobynų. Būtų labai naudin-

1 t1?'3'! ' ' . V I i ‘ > 1 » ■

1925 W«4 5btb Street
stebinęs kitus Vul Pirmad., antrad., ketvirtad lt 

penktad uuo 1—4 p p 6:80-—8 80 
vai vak Trečlad ir šeštad 1—4 v
P P

go universitetuose. Po pirmojo į ga jci lietuviai galėtų ją atpirk- 
Pasaulinio karo daugiausia do-l^j bet svarbiausias klausimas 
mėjosi lituanistika. Šiuo metu | ’ kur gauti pinigų ? L. 1>. 
parašė veikalus apie lietuvių k J
linksnių vartojimą — Syntax *_ Virtuolės Julijos Rajaiis- 
der litauischen Kasus (1928), • pianokoncertą ruošia ( o-
apie mūsų prielinksnius ir po- lumbia Artists gegužės 11 d., 
linksnius — Syntax der litau-' Tovvn Hali, Ncw \ orke 
ischen Postpositionen und Pre-
positionen (1929), apie Vilniaus 
krašto tarmės tyrinėjimus —

Va.

V. ŠILEIKIS. 0. P.

Der Stand der Erforschung dės 
Litauischen im Wilnagebiet 
(1936) ir kt.

Po pastarojo karo paskelbė 
Merkelio Petkevičiaus katekiz
mo (1598) kalbos tyrinėjimą 
(1947), baltų kalbotyros įvadą 
— Die baltischen Sprachenniams. Tuo atžvilgiu jis ir įdo-I to beletristika. Tada ji galėtų tama say° eilėraščių ir straip ^950) ir paskutinis didelis jo 

------  ------------ pasakyti apie savo talentą iš- literatūros temomis. Jos'. ----------
mus, nes sugrąžina į nesenų lai
kų pergyvenimus. — Nuošalia
me Austrijos Tirolio kaimelyje 
baigiasi didžiojo reicho dienos, 
o kartu ir karo baisumai. To ka
ro dundesio čia beveik ir negir
dėti, neskaitant kelių šūvių, ku
riais pasigarsina amerikiečių da 
linys, užimdamas šią vietovę. Ta 
čiau karo grėsmė stipriai laiko

darbas yra etimologinis lietuvių
samiau ir giliau. Jos plunksna 1 poe»Ja išaugusi is tautos isto-| kaJbos žodynas _ Litauisches 
kaip tik tokio pobūdžio ir jai tat j rlJ08 lr tradicijų. joje daug sa- etimologisches Woerterbuch, ku 
nebūtų kūrybiškai sunku. Ta pr0 ; vitumo; nors ji turi ryškų mo- nesp-jo baigti išspausdinti
ga ir skaitytojas, o ypač kriti
kas, galėtų drąsiau tarti savo 
žodį. Autorei tatai ir linkėtina, 
nes jos žodis bėga per knygą 
lengvai ir įdomiai.

Irena Joerg. TAIKA ATEI-

derniosios poezijos atspalvį, ta šeši sąsiuviniai — iš viso 480čiau joje gausu tradicinės rim- , ... . onA
.. r .. ........ -psl., o pilnas butų apie 800 pus-ties ir ji yra stipriai tautinio

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telei. REpublie 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospeet 6-7960

įtampoje vietinius žmones ir pa; NA { gL£NĮ Romanas. Nidos 
bėgėlius. Visus romano įvykius, Rnygų Rlubo leidinys Nr 19
atpasakoja pirmuoju asmeniu 
vokiečių kariuomenės gydytojas 
— karo invalidas, knygos didvy
ris ir kartu didelis geradaris kai 
mo gyventojams. Visako centre 
vra viešbutėlis su jo savinin
kais ir pabėgėliais iš įvairių Eu-

138 psl. 1957 m. Kaina nepa
žymėta.

KRONIKA

• Stasys Cityaras šeštadienį,
ropos kampų. Šalia jų dar įsi- spalio mėn. 19 d., dainavo Chi- 
jun£ia ir vokiečiu karių-dezer- cagos Norvegų Glee klubo su-
tyrų būrys. Beveik kiekviena 
žmogysta čia kenčia savo slogu
tį, nervingos vaizduotės ir kito
kių baimės bei netikrumo emo
cijų. Visi graužiasi dėl praras
tos sveikatos, turto, pozicijos ir 
tėvynės. Pagaliau pasirodo čia 
pirmieji amerikiečių kariuome- 
»ės būriai. Žmonių įtampa at
slūgsta, atsiranda naujų reika
lų bei rūpesčių, visi palaipsniui 
grįžta į kasdienybės gyvenimą, 
su nauja viltimi ir širdies pasiil
gimais, svajone ir net meile. O 
kartu su tuo ateina ir taika į 
slėnį, jo kaimą ir žmones.

Knyga tiktai 138 puslapių, be 
to, nedidelio formato. Gal dėl to 
I. Joerg ir neturėjo progos pla
čiau išsiskleisti 'su savo charak
teriais ir jų nuotykiais. O autorė 
jų pasirinko geroką galeriją. Jie 
įvairūs savo išsilavinimu, padė-

charakterio. Tai pirmoji mūsų 
autorės poezijos knyga.

• Dail. V. Jonynas sukūrė 
žmoniją laiminančio Kristaus 
statulėlę, kurios iš plastinės me 
džiagos yra atlieta dideli kie-

lapių. Rankraštis suredaguotas 
iki R raidės. Tai didžiai vertin
gas veikalas, kurio šiuo metu 
nėra kam baigti. Be to, velionis 
yra paskelbęs daugybę straips
nių įvairiuose vokiečių ir kitų 
kraštų žurnaluose, tarp kurių

kiai ir jau parduota 5,500,000. i ir nepriklausomoj Lietuvoj leis- 
Statulėlės apačioje yra magne
tas ir ji gerai laikosi pridėta

ruoštame skandinavų tautų va
kare. Sekmadienį, spalio mėn. 
20 d. jis dalyvavo Milwaukės 
mieste Vokiečių choro suruoš
tame koncerte, atlikdamas il
gesnę programą. Abiejuose kon
certuose turėjo gerą pasiseki
mą. gražiai atstovaudamas lie
tuvius ir gaudamas tolimesnių 
pakvietimų koncertuoti. Šiame 
sezone jis dalyvaus kaip solis
tas švedų choro koncerte; jam 
akompanuos Vladas Jakubėnas.

• Skulptorius Juozas Bakis
spalio mėn. pradžioje išvyko at
gal iš Paryžiaus į Kanadą. Į Eu
ropą jis buvo išvykęs praėju
siais metais. Čia jis lankėsi stu
dijų reikalais. Aplankė Prancū
ziją, Ispaniją, Italiją, Maroką. 
Paryžiuje šiais metais buvo su
rengęs savo kūrinių parodą. Dai 
lininkas ateinančių metų kovo

prie metalo. Daugelis žmonių 
ją vežiojasi automobiliuose. Sta 
tulėlė lieta New Yorke.

• “Varpas”, Toronto liet. cho 
ras, uoliai rengiasi minėti įsikū
rimo penkmetį. Chorui vadovau 
ja muz. S. Gailevičius. Adminis
tracijos seniūnas — Jurgis Rą
žys.

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialūs didelin 

sunkvežimis sa pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningai! 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 87th PI. Gbleago,

IU. WAlbrook 5-8063

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kati taupyti apdraustose Taupymo lr Skolinimo Bendrovėse yra 
-įaugu ir pelninga.

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugomą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliai Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bos grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

timi, ambicijomis ir siekimais. Jų i mėnesį žada suruošti Kanadoje 
eilėje yra paprastų kaimiečių,1 savo kūrinių parodą.

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

LOVOMS, STALAMS, LEMPOMS, PARLOR SETAMS 
IR ŠIMTAM KITŲ PREKIŲ.

Taip pat didelis pasirinkimas naujausių ir moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių ir kt.

F. A. RAUDONIS lr N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Tolei. SEeley 3-4711

Krautuvė atidarvta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30. I

ARTHRITIS
A Normai Hand Tyrinėjimai SPEARS 

ligoninėje pravėrė duriu 
| sveikatą tūkstančiams 
kenčiančiųjų, kurie jau 
bnvo Jsltiklne, kad jiem 
nebėra pagalbos nno 
arthrito Ir rheumatinių 
skausmų agonijų.

Jei Jun įdomauja fiis 
gydvmo būdas, kuris ifi- 
gelbėjo tiek daug žmo 
nių nno skausmų bei 
invalidismn jungo, ra- 
fiyk dėl nemokamos lite
ratūros; ir užeik pas jū
sų vletlnf chiropraktą.

SPEARS CHIROPRACTIC HOSPITAL 
Dept. L-106, Denver 20, Colorado

Arthrtlle Hand

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Plrmoaicn Sv. Komunijos atminčiai kokia geriausia dovana mfi
sų vaikučiams PIRMOSIOS SV. KOMUNIJOS IR SUTVIRTI
NIMO SAKRAMENTO PROGA*

Geriausia atmintis lietuviška maldaknyge
“JAUNUOLIŲ MALDOS” ar "AUŠROS VARTAI” paruošė kun. 
P. Kirvelaitis.
Maldoknygės kainos:

Odos imitacija auks. kraštai ...................................... $1.75
“VIEŠPATIES ANGELAS” paruošė kan. A. Sabaliauskas,

Maldaknygės kainos:
Odos imitacija raudoni kraštai ................................. $2.00
Odos imitacija auks. kraštai ...................................... $2.50
Odos lux auksuoti kraštai .......................................... $4.50
Maldaknyges galima gauti visur pas knygų platintojus ir

pas, seseles kurios vaikučius paruošia prie Pirmos Šv. komu
nijos.

Išleido EDVARDAS VILUTIS, 
3S08 z\lder Street, East Chicago, Ind.,

lįiiel^Ą- - - Į
Amfii !r:ii:iiiai J

>■

U.S.A

OR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Ave.
Priima ligonis pagal susitarlma
SI valandos skambinti telefonu 

HEnilock 4-1562 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečiad. Ir 
SeAtad.

Ree. tel. GRovrblU 6-6603

TeL ofiso WA 5-3010, rei. PR 6-7388

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. [ 
1—4 lr 6—8; šeštad. 1—4; trečiad 
uždaryta. _________________

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenue 
/ai.: kasdien i0-12 vai. b- 7-9 vai ' 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai .Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso -elefonas: PR 8-3229 
Res telef. VVAlbrook 5-6076

Tel. ofiso tr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
JYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4933 W. lftth SU Cicero 
Kasdien 1-8 vai lr 6 s vai vek 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Oflao telef LAfayettr » 1216, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-'!868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4146 S. Archer Ave.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak pirm antr. ketvirt 6-8:10 v 

Trečlad tik nusitarus

DR. IRENA KURAS 
(Gydytoja ir Chirurgė)

KŪDIKIŲ IH VAIKŲ LIGI. 
8PEC1AL1STE

7166 South Weet»rn Ateuue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. Į 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai p.p. lr nuo: 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo , 
11 vai. ryto — 1 v. p. p Šeštad 11 į 
vai ryto Iki S vai. popiet

Office tel. RE 7-1 168 
Ree. tel. VVAlbrook 5-3705

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp.! 
7-8700. Namų — Plt 11-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 W. 71 St. (71 ir Pampliai! av.)
Valandos: pirmad., ketvirtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. ir 

penktad. nuo 5 iki 8 vai vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-8700 
Rei. PR 5-8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialybė — vidaus ligos
2454 West 7lst Street 

i (71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Va).: kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v.v. 
Šeštadieniais 9—11 ryto lr 2—4 p. p 

, Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

t Office: IO748 South Michigan Ave.
į Buto 1653 W. 103 St.. Beverly Hills 

Vai., kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v!.į
' Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,
1 išskirus trečiad. šeštadieniais nuo l 
I iki 4 vai. popiet.
i Tel,: Ofiso — PlUman 5-5754

Buto - BEverlv 8-8946

Ofiso HEmloek 4-68lt
Rez HEmloek. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAIS LIGOS

2745 West 69th Street

' >rthopeda* Ih-ou-datas
Ar uratai Proteliu, Med bau
dažai Hpec. pagalint kojon 

t Areli Supports) lr L t.
4 li 6-8. šeštadieniais 9-i

Į < IRTHOPEIH JOB TECHNIKOS LAB
2860 W. GSrd St., Chicago 29, III 

Tel. PKospect 5-5O84

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujau adresai.: 4253 63rd St 
Ofiso Ul. REliance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehill 8-0617
salandob; 1-3 p. nr.. 6-8 p. m.

Pcuktsd. ttk po pietų. 
Trečiai! ir šeštad. pagal nutarti

Oflao tel. CLiffslde 4-2886 
Rezidencijos: IiAfayette 8-1172

DR. P. STRIMAITIS
CYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermitage)

Vai., nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak 
1 šeštad nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisui 20 North VVacker Drlve 
'Civic Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd 12—4 
Tel. Cl ntral 6-2284

5002 VVest 16th Str., Cloero
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 3-0858 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. numinėk 4-7080

D R. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų Ilgos)
Ofisas ir rez.: 5100 8. Western Ave. 
Tel. PRospeet 8-1223 arba VVE 8-567"
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai popiet tr sulig susitarimu

' e
Tel. ofiso IIE 4-2123, rez. Glh. 8-6183

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRVRGAS

2454 West 7lst Street 
(7lst lr Campbell Ave.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 6-—9 v. v. 
Antrad. ir penk 1—6; šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS ir chirurgas

Specialybė: AKI ŠHRTJA lr MOTERŲ 
I.IGOS

2524 VVest 69th Street
(08-os ir Maplevvood Ave kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak. 
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

T-l. ofiso PRospeet 6-8400
Rezid PRospeet 6-8400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlfltė)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6248 South Kedzie Avenne

Vai. kasdien 1-3 p. p. Ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenne

-'Kampas 47-tos lr Danan Ave .) 
Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak 

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayettc 8-6048 
Rei.: W Albrook 5-SO48

""ll. ofiso HE.4-6849 rez HE.4-2524
DR. PETER T. BRAZIS

gydytojas ir chirurgas
2434 VVest 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestern Avenne 
Chicago 28. 111 

telefonas REpublie 7-4800 
Rjašdenda: GRovehlU 6-8151

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 

4157 Archer Avenne 
Oflao vai : nuo 1-4 Ir nuo 6-8:50 v. 
vak. SeštadlenlalB nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036

RealdencI Jos teL BEverly 8-8S44

(priešais šv Kryžiaus ligoninę:
Priima pagal susitarlma 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. Whipple Street

(Arti Archer Ave.)
Valandos: nuo 10 iki 12; 1—6; 7-9 

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta 
EAfayette 3-4848 

Namų — CEdareifut 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRETRGAS

3259 South Halsted Street 
Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarlms i 
Ofisotel. Vlctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818. 

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Archer)

VAL. kasdien nno 2:00 iki 9:00 v. 
Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

J

l/?% PADIDINA 

DIVIDENDĄ 1

CRANESAVINGS
J555 WEST 47th STREET • LAtayette 8-lOBf

B. R. Pletkletvlc*, pre*.; E. R. PletMevrle*, sekr lr advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkam 

valstybės bonus. Tsupytolama patarnavimai Bemokamai
Tiulčklte taupyti atidarydami sąskaitą liaudim. Apdrausta fld • 10,000 

3«rbo valandos pirmad. Ir ketvirtad nuo 9 iki R vai vakare
(r nonk O IM I' tr«č uidarvta n Seftt tino 0 IM Trtdurdleni

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-6700 
R.1 RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
8pec. akušerija ir moterų ligų 

2464 Weat 71at Street
(71-oe Ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
Šešadleniais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Ofiso telef. YArds 7—1166 
RealdencIJos — HTewart 5-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

7S6 Weat 85th Street 
(kampas Halsted lr S 6-ta gatvB) 

VAL. 1—4 lr 6:10—8:50 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniai. 1- 4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, rei. RE 7-8199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETirVT8 OTDTTOJAg)
2500 West OSrd Street

VAL kaadlen nuo 2—4 p p Ir T:5» 
Iki 9 vai. Trečlad Ir šešt. uždaryta

Telefonas ORovehiU 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECI A LIST®
— PRITAIKO AKINTUS -

Valandos. •—iz Ir 7—» v. v pagal 
sueita rimą išskyrus tr»člad1»nlu»

2422 W. Marųuette Road 

Oflao lr buto tel. Ol.ymplc 4-IS8I
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
1407 So. 4iRh Conrt, Cicero 

Kasdien 10—18 Ir 4—7 vai. Trečlad
Ir šeštad. tik 10—12 vai

Tel. TVrniT 3-8802

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

1428 Broadway, Gary, Indiana
Vai.: pirm. ir treč. 3-8 vai. vak., šešt. 
10-12 vai. prieš piet. Kitu laiku pagal 
susitarimą.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0742

OR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street 
Kamp. Halated ir 81-mos gatvių 

PrtPmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p 
lr nuo 6-8 v v šeštad. 1-4 vai. popiet 

Tel. ofiso PK. 1-6446, rci. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 v-

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z ZALATORIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257, m. PR. 6-6658 

Rezid. 6600 S. Arteslan Ave.
VAL. 11 v r. iki 3 p, p.i 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patylimo
Tel. YArds 7-182P 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

lfttaiao
Ofisas lr akinių dirbtuvė 
750 VVest 35th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tra 
čtad. nuo 10-12, penktad. 10-2 U 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

Virš 25

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINTS LIGOS 
2745 Mest 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus llgoninp 
Telef. REpublie 7-2280 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. lr
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS. Opt 
Tikrina nkis lr pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmns 
4455 S. Oalifornia Ave. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad už 
larvta). šeštad. 10 ryto Iki 5 v. p. p.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų {tempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo lr skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę lr tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai, 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
J mokyklos vaikus

4712 South Ashland Ave.
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. Šeštad. ip:8 
iki « vai. Sekmad Ir treč uždara

iiiililiiillillIiiilllIMllllIlillllIllllllIlIlIllIlliillllllIlIlIimilllIlIllIllllllliliiiiiiiiimmiii
Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bės Arkivysk. Jurgio Matulalčlo

Matulevlčlaus

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI

l I. Virusai: Mintys, pastabos, pasi- 
I ryžlmal. cla kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Jžvel- 
glmas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų
Išganymui

n. Laiškai. Tai {vairiems asme
nims rašytų laiškų ištraukos, gyve 
nlmlškos išminties perlai, išreikš.

patarlmų, paraginimų 
mų formoje.

Ir paaišklnl-

III. Vilniuje. Žvilgsnis | Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken- 
tSJųa.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
tr (rišta ) kietus vtrftcitua Kaina
82.60.

Ctsakymua su pinigais siųskite:

“D RAUGAS”

4515 W. fi.3 St., Chicago 29, 01.
iiuiHiiiiiiimiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiMimuiiuiiin



šeši -(dienia. 1957 spalio 2G DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

yra "gėrėjai, kurie keletą kartų 
per savaitę, o ypač savaitgaliais, 
ničgsta daugiau išgerti. Gėrimas

vra svarbi jų gyvenimo dalia i' 
jiems be išgėrimo visokie pc 
būviai, susitikimai būtų nejdo

nūs. Šie savo gėrimo būde gali 
turėti panašių simptomų, kaip 

(Nukelta į 7 psl.)

Mariampolės Rygiškių Jom. gimn. mokinių tani. šokiu grupė 1936 m. Kaune

ALKOHOLIZMAS KAIP LIGA
Kaip atpažinti artėjantį pavojų 
I)R. A. GARCNAS. Cicero, III.

JAV-se yra apie 4-5 milionai 
alkoholikų, iš jų 1/5 moterys 
(kaikurie autoriai teigia, kad 
moterys sudaro pusę); dar apie 
20 milionų realkoholikų, tarp ku 
rių. gyvena ne alkoholikai, dau
giau ar mažiau kenčią tiesiogi
niai nuo šios ligos.

Terminas alkoholikas papras
tai yra naudojamas perplačia

mų, pvz. kaikurie pradeda ger
ti iš pats pradžios kaip toli pa- 

j žengę alkoholikai.
Kita grupė — kurie geria tik 

! tam tikrais periodais, su ilgo- 
Į miš ne gėrimo pertraukomis. 
1 Progresuojant ligai šios pertrau 
kos vis trumpėja.kybės — ar tai kokia nelaimė, 

ar draugai kalti ir t.t.
Moksliniai tyrinėjimai taip j Nežiūrint mažų nukrypimų, ši 

pat negali surasti priežasties; pradinė stadija tęsiasi apie de- 
vieni laiko kad tai skirtingos, šimt metų ir tokie negreita pro 
fiziologinės savybės, endokrini-1 gresija dažnai užmaskuoja lai
mų liaukų ar medžiagų apykai
tos sutrikimai, kiti — kad tai

ku šios ligos nustatymą ir gy-i 
dymą, nes dažnai nei pats al--"

tik simptomas asmens nenor- 
prasme, nes yra daug žmonių, malumo. Visi tačiau sutinka,

psichinės savybės, rezultatas ari koholikas, nei jo artimieji ne

kurie mėgsta dažniau ar rečiau 
išgerti, bet tai dar nereiškia, 
kad jie jau turi pasidaryti alko
holizmo aukomis, o labai dažnai 
jie yra sumaišomi su alkoholi- 
ku-ligoniu.

Skirtumas yra tame, kad al
koholis veikia skirtingai j įvai
rius individus — į vienus veikia 
normaliai, o kitus — nenorma
liai. Šį skirtumą yra jau paste
bėjęs dar prieš Kristaus gimi
mą Seneca ir yra aprašęs savo 
“Epistolae morales”. Žodis “pa
sigėręs” yra naudojamas dviem 
atvejais: vienas, kada žmogus 
yra paėmęs tiek alkoholio, kad 
nustoja save kontroliuoti, o ki
tas, kada žmogus įpranta būti 
pasigėręs ir pasidaro šio įpro
čio vergu.

kad alkoholizmo priežasčių yra 
daug, kombinacija tiek fizinių, 
tiek psichinių savybių.

Ši liga gali būti pažinta iš 
simptomų, kuriuos galima su
skirstyti į tris stadijas: pradi
nė, vidutiniškai pažengusi ir to
li pažengusi stadija.

Pirmieji simptomai

Darymas pažadų apie savo gė 
rimą. Šis vienas iš svarbiausių 
alkoholiko simptomų pradžioj 
mažai yra išreikštas, nes dar 
nėra didelio reikalo pažadėti, bet 
šioj stadijoj alkoholikas daugiau

pastebi, kad jo gėrimas yra skir 
tingas nuo kitų.

Vidutiniškai pažengusi stadija
Šioj stadijoj jaučiamas tęsi

nys simptomų — kurie buvo 
pradinėj stadijoj, ir dažnai šie 
simptomai ateina kaip netikėtu
mas tiek pačiam alkoholikui, 

‘tiek jo artimiesiems; dažniausiai { 
i — dėl nepripažinimo alkoholiz-, 
mo kaip ligos ir nesupratimo 
šios ligos progresyvumo.

Šioj stadijoj pažadai būna 
dažnesni ir stipresni tiek savo 
šeimos nariams, tiek darbe — | 
viršininkui, kad niekuomet ne
beatsitiks taip kitą kartą, ir

pasižada sau, kad sekantį kar- ypatingai pažada sau, kad būsiu 
tą bus atsargesnis, gers mažiau atsargesnis, kontroliuosiu savo

Jei baldų reik, 
pas Rudaitį tiesiai eik
Didžiulis pasirinkimas baldu, pečių, televizijos aparatų, šaldytuvų, ki

limų skalbimo mašinų ir daug kitų prekiii. Kainos žemiausios Chieagoj. 
Lengvos išmokėjimo sę lygos, net iki 3 metų.

geria iki sąmonės netekimo. 
Pats alkoholikas jaučia atslen
kančią katastrofą, bet yra be
jėgis kovoti, ir retai šioj stadi
joj kreipiasi pagalbos.

Ši stadija tęsiasi maždaug 2- 
5 metus. Tada pereina į pasku
tinę stadiją. Kada alkoholikas 
geria, kad gyventų ir gyvena, 
kad gertų. Šioj stadijoj kiekvie 
nas iš mūsų lengvai atpažįsta
me alkoholiką.

Tarp atsilikusių ar protiškai 
nenormalių psichopatų ir su į- 
vairiomis emocinėmis problemo
mis dažniau pasitaiko alkoholi
kų. Šios problemos reikalauja 
specialaus gydymo.

Dar kaikurie autoriai išskiria 
specialiai alkoholikų rūšis:

“Skid-Row” alkoholikai — 
tai žmonės, dažniausiai sveiki fi 
ziškai ir be emocinių problemų, 
bet neturi jokių augštesniu sie
kimų, ambicijų, nebendrauja su 
kitais, geria pavieniai — tai, at
seit, kurie ir nenori pasidaryti 
geresniais. Tokie alkoholikai re
tai išgydomi.

“Bottle gang” alkoholikai pa
našūs į augščiau minėtus, bet 
mėgsta daugiau bendrauti su ki
tais ir turi geresnes galimybes 
išgyti.

Kas nėra alkoholikas?
Manoma, kad JAV yra maž

daug 65 mil. gyventojų, kurie 
geria, bet nėra alkoholikai. Šie 
gėrėjai galima suskirstyti į ke
letą grupių: 1) Mažai gerian
tieji — kurie gal išgeria po ne
daug — keletą kartų per metus; 
2) vidutiniai geriantieji, kurie 
išgeria dažniau įvairiomis pro
gomis, bet ne po daug — po ke
letą stikliukų; šiai grupei pri
klauso tie, kurie geria vyną, a- 
lų ir retai ką nors stipresnio; 3) 
"sočiai gėrėjai”, kurie išgeria 
ir daugiau, o kartais ir pasi
geria, nors ir retai, kuriomis 
nors progomis, bet dažnai būna 
savaitėmis visai negėrę. Šios 
grupės aiškiai nepriklauso alko
holikams.

Dar yra grupė, vadinama 
daug geriantieji, kurie nėra leng 
va atskirti nuo alkoholikų. Tai

gėrimą. Beviltiškai jis nori iš
laikyti savo pažadus, ir visada 
neišlaiko. Čia ir glūdi visa tra
gedija. kad nei jis pats, nei jo

ar kurį laiką visai negers. Retai 
gali išlaikyti tokį Sau pažadą 
ir jau tada alkoholikas pradeda 
rūpintis pats ir stengiasi šį fak

alkoholio j tą nusiėpti nuo kitų, sumažin-j artimieji nesupranta, kas yra 
damas išgertą kiekį ar nuslėp-1 alkoholizmas, ir tiek jis, tiek jo 
damas, kad iš viso gėrė. artimieji tiki, kad jis gali kon-

Gėri’mas prieš einant į koki troliuoti savo gėrimą. Ir labai 
subuvimą, nors ir žino, kad ten retai pasitaiko, kad alkoholikas 
bus duodami gėrimai. Noras pats, be kitų pagalbos, gali nu- 

— normalus gėrėjas — taip pat ,?erti tam tikru laiku pvz prie§ t stoti gėręs šioj stadijoj, 
gali turėti daug problemų dėl .. — ..------ —:

Charakteringiausias 
bruožas 

Šis skirtumas pasireiškia ne
tiek nuo išgerto kiekio, kiek — 
kaip veikia alkoholis kuriame 
asmenyje. Mėgstąs daug išgerti

savo gėrimo, bet normalus gėrė
jas gali savo gėrimą kontro
liuoti, o alkoholikas nustoja tos 
kontrolės ir, nors alkoholikas 
taip pat stengiasi gerti taip, 
kaip kiti žmonės, bet didžiau
siam savo nusivylimui, prieš sa
vo norą, kiekvieną kartą, kai tik 
pradeda gerti — pasigeria ir 
vėliau, ligai progresuojant, pa
sirinkimas gerti ar negerti, ka
da gerti ir kiek gerti visai pra
nyksta. Ligos progresyvumas 
yra pats charakteringiausias al 
koholiko bruožas.

Labai svarbu kaip galima ank 
sčiau atskirti, ar jis bus norma
lus gėrėjas, ar alkoholikas, dar 
ligai neįsisenėjus, nes, ir gy
dymas — geriau pasakius — 
išvengimas šios baisios ligos y- 
ra lengviausias. O toks žmogus, 
į kurį alkoholis veikia nenorma
liai, gali turėti visiškai norma
lu gyvenimą, bet turi pasilikti 
visą gyvenimą visišku abstinen-

pietus ar vakare tam tikrą va-1 Nuslėpimas tiesos apie savo 
landą, ar noras gerti prie įvai- gėrimą darosi kasdieninis reiš- 
riausių progų, ar tai einant į kinys. F aktas, kad jo gėrimas 
teatrą, ar koncertą, ar sutinkant skirtingas nuo kitų, darosi vis 
kokį asmenį, ar savaitgalyje ei- aiškesnis ir darosi reikalas vis 
nant į laukus. dažniau meluoti, nuslepiant šį

Gėrimas nuvargus, ar nurami skirtumą.
nimui nervų, ar užsimiršimui ko Šioj stadijoj alkoholikas jau i 
kio nemalonaus įvykio, nes jam geria nelaukdamas kitų, nešio- 
nieks kitas negelbsti. 1 jasi atsargų su savimi ir mažiau

Normalus gėrėjas irgi galiį rūpinasi pavalgymu, o daugiau
gerti panašiai, ir iš vieno simp
tomo negalima padaryti išvadų,

gėrimu. Jis jaučiasi pervargęs, 
nervingas, nelaimingas ir jau ne

bet retai apims visus paminė-1 begali gerai funkcionuoti be ge
tus simptomus.

Alkoholikas pirmaisiais gėri
mo metais paprastai gerai pa
kelia ir apgeria savo draugus; 
jam paprastai yra reikalingas

rimo.
Dažniau ir dažniau geria vie

nas, - pasigeria eidamas į darbą 
ar susirinkimą ir apsiėjimas su 
šeimos nariais, draugais, darbe

tu. Šioj ligoj niekuomet neįgau- į stadijoj alkoholikas, nesuprasda 
narna imuniteto, ir toks žmogus mas ka(j gėrimas veikia į jį skir 
niekuomet negalės gerti taip, tingai, klausia savo draugų ry- 
kaip kiti, normalūs, gėrėjai. tojaus dieną, ką jis darė, ką kai

* Kadangi medicinoj iki šiol nė- bėjo> kaip jia namo parėj0.
J ra žinoma jokių laboratorinių Kaip ir kiekvienoj ligoj, taip 

tyrimų, pagal kuriuos būtų nu- j jr gja gali byti įvairių nukrypi- 
statoma nenormalūs gėrėjai, jad ............ ..........
svarbu žinoti pirmieji šios ligos ’ 
simptomai, nes pirmiausia gali'^ 
pastebėti pats individas savo 
nenormalumą, kad alkoholis į jį

• veikia skirtingai, kaip kitiems 
— dar tuo laiku, kai joks kitas 
dar nepastebės, ir galės apsisau 
goti nuo šios baisios ligos.

Šios ligos aukomis gali būti 
visokio išsiauklėjimo, kad ir kaip 

. augštai iškilusieji socialiniame 
gyvenime, tiek turtingi, tiek 
vargšai, su išsilavinimu ar be, 
tikintis ar ne, jaunas ar senas, 
vyras ar moteris.

Alkoholizmo priežastys

Nors jau du tūkstančiai metų 
praėjo, kai Seneca pastebėjo, 
kad į alkoholį žmonės skirtingai 
reaguoja, bet iki šiol nėra su
rasto to skirtingumo priežastis; 
vieni laiko, kad tai silpnavališ
kumas, kiti, kad kaltos aplin-

didesnis kiekis alkoholio, kaip i darosi vis sunkesnis. Dažnai da- 
normaliam gėrėjui, jis rečiau rosi “black-outs”, dažniau pasi- 
serga pagiriomis.

Bet jau šioj stadijoj alkoholi
kas dažnai neprisimena, ką kal
bėjo ar darė (black-outs), nors 
kiti to ir nepastebi, nes jis vaikš L 
to ir kalba normaliai. Jau šioj

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. (VAlbrook 6-7670 lr 
Glbson 8-4638

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime didel) patyri
mų narnų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai.

VISKAS Hl Fl
UŽSIENINIAI IR VIETINIAI 

Hl FI FONOGRAFAI 
Kaina nuo $44.05 

HI FI TELEVIZIJOS 
Nešiojami TV nuo $70.05 

Hl FI RADIJAI 
Nauji Radijai nuo $14.05

Didelis pasirinkimas elektriškų na
tri ū apyvokos reikmenų.

VISKAS GARANTUOJAMA — 
Pirkite visados šioje

moderniškoje parduotuvfije

Dflinfl

TCLEVISIOn
Csales - serviče)

ln*. A. SEMRNAS
$821 S. Halsted — CJLif Iride 4-6065 
Atdara: kasdien *—6, pirmadieniais 

tr ketvirtadieniais 9—9
OOŪ<XKXXXX>0<XXX><X)<>OOOOOC<i()

Didžiulis Atidarymas!!
(GRAND OPENING)

KETV., PENKT. ir ŠEŠT. — SPALIO 24, 25 ir 26 dd.
NORBUT VYRŲ RŪBŲ KRAUTUVES

Naujoje erdvioje vietoje 
3404 SOUTH HALSTED STREET

Nemokamai dovanos prisiminimui! 
NEMOKAMAI Dalyvavimas dovanų laimėjime:

1 ’Suburban” švarkas 
1 pora vilnonių kelnių 

4 ’Arrow” firmos marškiniai 
1 tuzinas ’Jockey" T marškinių 

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

1- a dovana
2- ra dovana
3- čia dovana
4- ta dovana

Svečių kambario baldai, Nylon, vilnos ar kitų medžiagų, geriausių Ame*
rikos fabrikų kaip Pulman, Karpen, Howard 2 dalių tik ............. $149.00
Sofos miegojimui gražiausių spalvų tik .../....................... -___ 39.00
Kilimai 9x12 vilnoniai, nylon nuo...........,.................. ............ 39.00
3 dalių miegamieji, riešuto ąžuolo......... .............................  149.00
šaldytuvai Frigidaire, AdmiraI 8 cub. pėdų .............A................ 159.00
Virimui porcelano pečiai nuo.................................................... 89.00
Skalbimui mašinos 9 svarų talpos .............. ............................... 99.00
Rašomieji stalai ąžuolo ar riešuto.............................................. 29.00
Knygų spintos su stiklo stumdomom durim...........  ................ 29.00
Geso pečiai Siegler, Moores Quaker ~uo.................................... , 89.08

VISOS PREKĖS GARANTUOTOS KOKYBĖS

MAJOR FURNITURE, Ine.
3207 So. Halsted St. Tel. CAIumet 5-3207

Vedėjas E. RUDAITIS

Krautuvė atidaryta: Pirmad. ir ketvirtad 9 — 9:30 
Kitom dienom 9 — 6; Sekmadieniais 12 — 5

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagch Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 met., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų pa^ 
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chlcagd Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
iš gražiausių ir .moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantiej už Chieagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventi,, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mflsų turtas $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Ave. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Sąryšyje su Taupymo ir Skolinimo savaite,* CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION skelbia tą savaitę 
“Open House“. Visą savaitę nuo pirmadienio spalio 21 d., 12 vai. Iki spalio 26 d. I vai. p.p. bendrovės puoš
niame pirmame augšte svečiai bus vaišinami kava, riestainiais ir kitokiais skanumynais. Vaikai atėję su 
tėvais gaus saldainių, “cracker jack’’ ir “piggy banks” dovanų.

Visi kviečiami užeiti išgerti kavutės ir apžiūrėti vieną iš gražiausių taupymo ir skolinimo bendrovių III! 
nois valstybėje.

ttdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir pe nktadienj nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 v alandos po pietų.
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Lietuviu Prekybos Namai
Prekės be broky, sugadinimu, klientu sąskaitos neparduodamos Finansy Co, 

Išmokėjimui iki 36 mėnesiu,

RUDENINIS PREKIŲ IŠPARDAVIMAS, 
SUTAUPYSITE

Mūzos šypsnys losangeliečiams
JUOZAS BERTULIS, lais Angeles

■fr?-. r-f

VISOS PREKES JAU 58 METŲ MODELIŲ IR STILIŲ

Naujausi 3-jų ir 4-ių dalių svečių kambario baldai, Nylon medžiagos, moderniško styliaus
parduodami virš $300.00 pas mus šiuo m etų tik .................. ................................ $180 — $250

9x12 kilimai garsiausių Amerikos Fabrikų kaip Bigelow, A. Smith, Magee, su aukso jaus
tais siūlais, 58 metų stiliaus tiktai ........................................... ........................................ $69 iki $129.00

2-jų dalių softfe ir kėdės nakčiai padaroma 3-jų asmenų miegamąja su gražiu viršum tik $99.00 
Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar mahogany s u šlifuoto stiklo stumdamom durim tik $39.00

Catholic Women's Club patai 
pose X,13 jvyko reto lygio me 
ninis rečitalis solistės Helen Bar 
tush-Swaggart.

I
Reikia pripažinti, kad šis kon 

certas buvo Los Angeles lietu-, 
vių pasididžiavimas.

Atvyaus j koncertą, pirmiau
siai kas krito į akis — publikos 
nuotaika, kuri rodė, jog prisi
rengta nepaprastos pagarbos 
tautinio meno šventei. (Mrs. H. 
Swaggart yra Los Angeliečių 
plačiai žinoma ir mylima, todėl 
į jos koncertavimus visi mielai 
lankosi). Publika iš arti ir iš 
toli, įv. tautybių, gausiai rinko
si, gražiai pasipuošė, nežiūrint, 
kad tą dieną (kas Los Angelė
je tuo metu yra labai retas įvy
kis) stipriai lijo.

Antras pažymėtinas dalykas 
— punktualumas. Buvo skelbta, 
kad koncertas bus pradėtas 3:30 
vai. p.p., lygiai tuo laiku ir pra
sidėjo. Keletas asmenų pavėla
vę, turėjo stovėti už durų h 
laukti pertraukėlės.

Rečitalio repertuaras buvo vi
sapusiškai ir stropiai apgalvo
tas. Jis susidėjo iš: klasikinės 
muzikos (Hendelio, Secchi, Boi 
to, Rimsky-Korsakov), roman
tinės (Rachmaninov, Musorgs- 
ki, Caikovski, Dvoržako, Hage- 
man, Homer), naujosios muzi
kos (Debussy), lietuvių laisvoji 
kūryba (Kačanauskas, Tallat- 
Kelpša, Cerienė, Jakubėnas) ir

Moderniški 5 dalių Valgomojo kambario baldai su nedegamu Formica viršumi pas mus
tik ......................................................................................................................................................... $99.00 iki $129.00

7 dalių valgomo kambario ąžuolo ar šviesaus riešuto viršaus su nedegamu Formica viršu
mi tiktai ............................................................................................................................................... $129 — $149.00

8 dalių valgomo kambario baldai, modernaus 58 m. stiliaus su nedegamu viršumi tik $200-$250 
10 dalių Daniško stiliaus, riešuto medžio, ar šviesaus mahogany parduodami po $600.00,

pas mus sutaupysite $210.00 parduotai už........................................................................................ $390.00
Virtuvėms chromo baldų didžiausias ir jvairiau šių stilių pasirinkimas sutaupysite nuo 30% —

40% 5 dalių chromo setus Formica viršumi pirksite pas mus už tik .................................... $39.00

lietuvių liaudies dainos (Gailevi- 
1 ičhis, Br. Budriūnas, Sarpalius). 

Programai išsekus, kadangi 
publika karštais katučiais solis
tę nenorėjo nuleisti nuo scenos, 
solistė dar padainavo: “Kampe
lis mielas ir brangus” (liaudies 
motyvais) — Ramanausko, “Ha 
banera” iš operos “Carmen” —
Bizeto ir “Ave Maria” — Schu- 
berto.

Repertuaro atlikimas
Koncerto besiklausant ir so- 

listę bestebint, labai krito į akįs 
solistės akademinis, kruopštus 
ir, matomai, ilgas pasiruošimas. 
Dainavimą visur puošė solistės 
interpretavimas. Vienok visi, 
net menkiaijpi, judesiai buvo na 
tūralūs, neperdideli, bet reikš
mingi. Visame buvo jaučiama, 
kad solistė yra su prityrusia 
rutina. Į meną žiūri ne paviršu
tiniškai, bet su meile, atsidavi
mu, pergyvenimu, įsigilinimu. 
Kaip gražiai ji darė diminuendi-

nius niuansavimus visų kompo
zitorių veikaluose!

Galima drąsiai tvirtinti, kad 
nei solistei, nei pianistei šiame 
rečitalyje atliktų dalykų kom
pozitoriai jokiu priekaištų ne
išdrįstų padaryti.

Auditorijos taip ir buvo su
prasta: solistei dainuojant, vi
si buvo pasinėrę vien meno sfe
roje.

Solistės dainavime visur bu
vo pastebėtas savo jėgos tvir
tas žinojimas. Net ir augštuose 
balso registruose ne balsas so
listę, bet solistė balsą valdė.

Dėl tarenos
Solistė dainavo įv. kalbomis: 

angliškai, lietuviškai, prancūziš
kai ir rusiškai.

Kalbos fonetikos žinovai tur
būt būtų nemažai nustebę, kad 
ši Amerikos lietuvaitė, kuriai 
gyvenimo apystovos neleidžia 
dažnai naudoti lietuvių kalbą, 
gali turėti tokią aiškią lietuviš
ką dikciją dainoje. Jai taipgi ir 
tuo atžvilgiu galėtų pavydėti ne 
vienas Lietuvoje gimęs ir augęs.

Prancūziškai — tarena be prie 
kajštų (taip išsireiškė prancū
zų kalbos žinovai).

Rachmaninęvo ir Čaikovskio 
dalykus padainavo grynu rusiš
ku akcentu! Vos porą vietelių 
rusų kalbos žinovai tegalėjo pas 
tebėti, kad tą ištarė Amerikoj 
gimusi lietuvaitė.

Nors solistė dainavo neforsuo 
jant, ne su jėga, bet josios atvi
ra tarena davė tą, kad, sėdint 
salės paskutiniame suole, galima 
buvo viską visai aiškiai girdėti.

Tas visa dar įsakmiau patvir
tina, kad solistė repertuarą ruo
šė ne paskubom, ne lengvabūdiš
kai, kad nemažai yra praleidusi 
per autokritikos rėtį, kad sce- 
nos mene ji turi gražią praeitį, 
prityrusią praktiką ir kad su a- 
kompaniatore Ruth Buell yra 

, tampriai susigyvenusios.
Ruth Buell visuose veikaluo- 

I se buvo solistės tikroji palydovė 
ir parama. Akompanuodama ji 

1 solistės nei varžė, nei slopino, 
į Priešingai, buvo juntama, kad 
I akompaniamentas solistei duoda 
pilną nevaržomą laisvę ir netgi 
žadino kilti laisviau į mūzos dau 
sas. Scenoje tai buvo du kūnai j 
vienoje meno sieloje.

Truputis apie auditoriją
Publikos buvo prisirinkusios 

apie 200 asmenų, o salėje buvo

Libcrace

Gaisus amerikiečių pianistas 1

taip tylu, kad buvo girdimas1 
kiekvienas tyliausias garsas tiek ’ 
solistės, tiek ir akompaniatorės. i 
Solistė tarsi užhipnotizavo visą 
salę.

Po koncerto buvo maloni staigi 
mena — vaišės visai gausiai at
ėjusiai publikai. Čia savo patari
mais ar darbu prisidėjo organi
zatoriai: muz. Br. Budriūnas. 
muz. J. Ąžuolaitis, Bielskienė 
(Liet. kons. d-ro J. Bielskio žmo 
na), Pažiūrienė, Raibienė, Vai- 
tiekienė ir Audronienė.

Pačių gaminti tortai ir kito
kie pyragaičiai priminė mūsų 
ramiųjų laiku gimtinės vaišes.

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairiu* 
lerkraustymus bei pervežimu* 
š tolimų ir artimų atstumų 

Tel. BIshop 7-7075
W W ’A* w W W W ’a-a >

KRONIKA
• Dail. V. Vizgirdos kūrinių 

paroda atidaroma šį šeštadie
nį. spalio 26 d., So. Bostone 
(484 E. 4th St.); atidarymo me 
tu kalbą pasakys R. Viesulas.

• Lietuvių Katalikų Mokslo 
akademijos suvažiavimo metu 
(X.2-4) Romoje laikytos paskai
tos numatomos išleisti atskiru 
leidiniu. Paskaitos buvo šiomis 
temomis: prof. dr. A. Liuima, 
SJ, “Mistinio Kristaus Kūno 
doktrinos teologiniai pagrin
dai”; dr. S. Bačkis “Katalikų 
Bažnyčios doktrina apie tautų 
apsisprendimo teisę”; prof. Z. 
Ivinskis “Lietuvos ir Apaštalų 
Sosto santykiai amžių bėgyje”; 
tir. St. Matulis, MIC “Lietuvos 
ir Šv. Sosto santykių raida nuo 
XIX amž. pradžios iki 1940 m.” ; 
dr. Pr. Brazys “Medicinos eti
ka pagal popiežiaus direktyvas". 
Paskaitoms buvo paskirti kore- 
fercntai, buvo gilios diskusijos 
ir leidinys žada būti įdomus.

• Augštyn širdis! — tokiu pa 
vadinimu religinių pasiskaitymų 
knyga jau baigta spausdinti. Da 
bar spausdinamas jos aplankas, 
paruoštas dail. A. Rūkštelės ir 
knyga greit pasirodys rinkoje. 
Knygos autorius — Juozas Prun 
skis. leidėjas — Immaculata, 
Putname.

• !At\ ių tremties leidinių bib 
liografija. apimanti 1955 ir 1956 
m., yra išleista JAV-se. Gauna
ma adresu: B. Jegers, 408 
Crown Str., New Haven 11, 
Conn., USA.

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA

IS stoties WOES 1390 k. kasdieni), 
nuo pirmadienio iki Šeštadienio nuo 
3:30 iki 9:15 v. ryte, ir kas pirma- ' 
dienį nuo 7 iki X vakare.

SEKMADIENJ iš radijo stoties! 
W’o P A 1490 k. ir EM 102-3 MC. 
8:30 iki 9:30 ryte.

Tel. HEnilock 4-2413 
7I511 So. .\laplewood Ave., Chicago 29 

<xxxxxxxxxxxxxH>aaaaoo<>aq<>o

VIKTORO K O « I C O 8 
IJetnviftk- gazolino stotis ir anto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

5759 8. VVESTERN AVE. PR 8-9633

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Virš 200 miegamųjų Jūsų pasirinkimui Amerikos ir Europos Fabrikų. 3-jų dalių miegamieji

riešuto ar ąžuolo spalvos parduodama nuo..................................................................... $149 — $200.00
Miegamieji augščiausios rūšies Brazilijos raud on,medžio ar šviesaus mahagr.Rii, jpatlngų 

stilių Nevv York parduodami po $1,200.00, turi seifus dėl brangenybių ar pinigų pas 
mus ................................................................................................................................... ......................................... $795.00

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, TV, RADIO
Šaldytuvai 58 metų modelio dėl 4-5 asmenų šeimos geriausių fabrikų, General Motor, General 

Electric, Hotpolnt ir kitų .......................... ........................ ...................................................... ...................... $159.00
Virimui Gaso Porcelano pečiai pas mus tiktai .......................................................................................... ... $89.00
GASO ŠILDYMUI PEČIAI, Moores. Siegler. Queqer nuo ........................................ $99.00 — 149.00
Televizijos aparatai: RCA, General Electric, Zenith ir kitų firmų didžiulis pasirinkimas

nuo .............. I................... .. .............................................................................................................. $99 00 — $200.00
Rašomieji stalai moksleiviams pas mus f,k........................................................................... $29.00 — $49.00
Linoleum 9x12 įvairiausių spalvų ir dydžių, geriausių fabrikų tik ................. .................................. $6.50

Viską Jūs pirksite pas mus pigiau — geresnės kokybės, naujausių stilių,

Jaunavedžiams viskas 1 metams išmokėjimui be palūkanų su mažais įmokėjimais.

Kas Turi Gerą Skonį — viską perką pas Lieponį

FURNITURE CENTER, Ine.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - Victory 2-4226

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die
nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 12 iki 5.

“ 15 TOU IR ARTI
NAUJI (NOSU T8OKAI- NAUJAUSI KNAUSTmo įNANK/At 

u&U Merų funrfi/MAs-p/sus in sąžiningas patarnavimas

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V 69 St CHICAGO 36, ILL Tel. WAIU»ok 5-9209 jj

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namy įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS ft LOAN ASSN.
6245 S. VVestem Ave., Chicago 36, III

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YArdg 7-0145

CRANE SAVINGS ft LOAN ASSN.
2555 W 47th St., Chicago 32. III

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN
3430 S. Halsted St., Chicaoo 8 III

ST. ANTHONY SAVINGS ft LOAN ASSN.
1447 S 49th Ct., Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS ft LOAN ASSN.
' MOfl S Halsted St Chicaoo 8 III

Atliekame dideliut ir įtūžus automobilių remontui. Lyginimas, da 
žyma* Elektrinis auliedinimaa Parduodame automobiliu dalis 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA"
'Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanovičlns, Sav

2641 West 7Ist Str. (Kampas Talman Ave.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

Dnoną Ir įvairias skcnlngas 
bolkntea kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 8. Lituanica Ave

Tel. CLiffside 4-B37A
Pristatome i visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat 14- 
slunčiame J visus artimuo
sius miestus

Vestuvių nuotraukos fr 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
PKECIN PHOTO STUDIO

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimą 

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

jjiiiTfj
| J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRf.ntier 6-1998 

PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

BRANGESNIS UŽ AUKSĄ '
| Ateikite pasitarti su SPECIALISTU ir pažiūrėti TIKRŲ HI FI TE-, 
i LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai. • 

HI FI vok. aparatai. Duodam išsimokėtinai. Priimam senus. Taisom. I 
Atdara kasdien Iki fi vai., pirmad ir ketv. tkl 9 vai 8ekm. uždaryta

MIDLAND
Savings and Loan^^ 

Association
. SiRSUREOI

F PEI 40 M£TU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA I* 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

• ENOPOVt

4038 Archer Avenue UI. LA3-6n» 

AUGUST SALDUKAS Prvtld^vo.

A. J?

Pradėkit Taupyt Šiandien. Turėsit Rvtoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno tanpj'tojo indėliai apdranatl Iki $10,900.00

KKIiaiTON SAVINGS AND LDAN ASSN
4071 Archer Ave., j vakarus nuo California Ave

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. ft vai. Iki 8 v.v
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VANDENILIO BRANDUOLINE 
ENERGIJA PRAMONEI

DR. K. ZALUBAS, Colletlgc Park, Md.

Šių didelių triukšmų apie base 
bolą, satelitą, raketas ir karališj 
kus vizitus metu jvyko labai 
svarbi konferencija, kuri spau
doje buvo labai mažai tepami
nėta. Amerikos ir Britanijos 
mokslininkai susirinkę Prinston, 
N. J., spalio 17-18 dienomis pa
sikeitė žiniomis apie naujausius 
atsiekimus thermo-branduolinių 
tyrinėjimų srityje. Jie svarstė 
tuos klausimus, kurie saugumo 
sumetimais nėra skelbiami, to
dėl tiksliai ir nebuvo pranešta 
naujausių išradimų rezultatai. 
Pagrindinis konferencijos tiks
las buvo suradimas būdų ir su
rastų priemonių pervertinimas, 
kaip vandenilio thermo-branduo i 
lines reakcijas kontroliuoti, kad, 
taip pagaminama energija bū-Į 
tų galima panaudoti pramonės 
reikalams.

Jau prieš kokius pusantrų me 
tų Atominės Energijos komisi
jos “Project Sherwood” direk
torius A. S. Bishop pasakė, kad Į 
jis yra pilnai įsitikinęs, jog ga-į 
Įima įrengti įmonę, gaminančią i 
energi ją iš thermo-branduolinių i 
reakcijų. Nuo to laiko atrodo 
iš tikrųjų didelė pažanga pada
ryta ta linkme, nors ir labai ma 
žai žinių tebuvo į spaudą pralin- 
dę.

Vandenilio izotopui virstant į 
helijų

Thermo-branduolinė reakcija 
yra vienas iš būdų, kaip vandeni 
lio branduolių jungimasis gali 
būti gaunamas ir kontroliuoja
mas. Čia vandenilio izotopas, va
dinamas deuterium, įkaitinamas 
iki poros šimtų milionų laipsnių 
Fahrenheito; tada prasideda jo 
virtimas į helių, kaip tai vyksta 
žvaigždėse ir saulėje. Kaip skai 
čiavimai rodo, tada yra palaisvi 
narni milžiniški energijos kie
kiai, didesni, negu betkuriom iki 
šiol žinomom priemonėm. Britų 
instrumentas, vadinamas “Ze- 
ta” (Zero Energy Thermonuc- 
liar Assembly), kuris yra Har- 
well, Anglijoje, pakelia tempe
ratūras iki dviejų milionų laips
nių F, bet jas gali išlaikyti tik 
labai trumpą laiką. Amerikiečiai 
savo laboratorijose yra irgi pa
siekę tokias pat temperatūras. 
Dabar pradedama statyba nau
jo dar galingesnio instrumento

augštų temperatūrų gamybai, 
Jis vadinasi “Model C Stellara- 
tor” ir yra Princetono univer
siteto tyrimų centre, N. J. Abie
jų kraštų mokslininkai rado, 
kad prie jų pasiektų temperatū
rų jiems pavyko pagaminti neut 
ronus, kaip išdavą deuteriaus 
branduolių jungimosi. Tačiau o- 
ficialus jų išleistas konferenci
jos biuletenis sako, kad bran
duolių jungimosi paalisvintos e- 
nergiios sukontraliavimas tebė
ra ateities klausimas.

Šiems tyrinėjimams svarbu 
pasiekti augštas ir ilgai trun
kančias temperatūras; prie to 
kaip ti kartojama, nors proble
ma labai komplikuota. Šios kros 
nys yra labai panašios į pačią 
saule ar kitas žvaigždes. Ant 
žemės šiems tyrinėjimams rei
kalingas indas prie augštų tem
peratūrų dujoms laikyti. Saulė
je tos dujos laikosi gravitacijos 
jėgos pagalba rutulio formoje. 
Gi žemėie iš bet kokios žino
mos medžiagos pagamintas in
das ne tik ištirpsta, bet ir be- 
matant išgaruoja, jei jį paliečia 
dujos, siekiančios net šimtus mi 
lionų laipsnių, tuo tarpu viena 
iš realių galimybių yra laikyti 
“ore pakibusią” augštos tempe
ratūros medžiagą, kad nepalies 
tų indo sienų. Tai -yra padaro
ma magnetinio lauko pagalba.

Šitie klausimai buvo disku
tuoti ir Genevos vadinamoje “A- 
tomai — taikai” konferencijoje. 
Vienų buvo pranašauta, kad 
greitai pavyks suvaldyti van
denilio branduolines reakcijas, 
kiti sakė, kad dar užtruks de
šimtmečius. Buvo net įrodinėja
ma, kad iš viso bus perbrangi 
šios energijos gamyba. Vos dve
ji metai praėjo ir jau pirmieji 
tos energijos kontroliavimo žen
klai rodosi, o gal ir galutinis 
problemos sprendimas čia pat.

Vandenį naudosim ugniai 
kūrenti...

i Dabar atsiranda nepaprastai 
dideli energijos šaltiniai, nes jū
rų vandens yra daug, o iš 6,000 
dalių jūros vandens viena dalis 
ya sunkaus vandens su deute
rium. Ateina laikas, kai vande
nį vartosime nebe gesinti ug-; 
niai, bet jai “kūrenti”.

I)r. Halis Erich HolLnian radimas, kokiu yra deuterius. 
Dar daugiau, žinome, kad tarp
žvaigždinė erdvė nėra apsoliu- 
čiai tuščia, bet ten yra nors ir 
labai mažai vandenilio, bet dar 
mažiau kitų medžiagų. Per to
kių dujų susikoncetravusius ū- 
kus pralėkdamos žvaigždės at
sijaunina pahndamos su savimi 
naujo vandenilio kuro. "Erdvės 
laivas” keliaudamas galėtų erd
vėje susigaudyti vandenilį ir 
tuo būdu padidinti savo kuro 
atsargas ir tada, vartodamas sa | 
vo variklį, galėtų keisti kryptį.

Milžiniškas meteoritas
Mokslininkai ištyrė arktikos 

srityje, šiauriniame Quebece at
siradusį kraterį, kuris yra 11, 
500 pėdų platumo ir 1,300 pėdų 
gilumo. Jo viduje rastas milžiniš 
kas metalinis meteoritas gal ko
kios mylios platumo. Jį tyrė ka
rališkojo Ontarijaus muzėjaus

■ ir Nacionalinės Geografijos
SjŠjMtSŽ draugijos mokslininkai. Spren- 

San Francisco mieste, pažymėda- džiama, kad tas meteoritas pa-
eina iŠ kitad°S SPr°^Si0S Pe

niams. netos. Žemę pasiekiančių meteo-
---------- '■ — ■ ritu yra iš akmens, metalo ir
Nauja energija padarys gali- ne^ stiklo. Augščiau minėtas di

mas keliones į mėnulį ir aps- dysis meteoritas nuodugniau 
kritai į erdves. Mėnulių aplink pradėtas tyrinėti 1951 m. 
žemę paleidimo problemą labai
komplikuoja raketų ir jų kuro 
didelis svoris. Tačiau čia turime STATYBAI 
paprastą problemą: tik satelito įr NAMĮ,i 
iškėlimo ir j orbitą paleidimo j PATAISVMU1 
greičio išvystymą; po to paleisto
mėnulio greitis, žemės trauka | PRISTATOM 
ir jos forma ir esamas, nors ir i Visokių Rūšių 
labai mažas, atmosferos kiekis! MEDŽIAGĄ 
nulemia visą jo sukimąsi auto-j
matiškai. Paleisto erdvėn laivo | 
kelionei kontroliuoti reikia tu-• 
rėti priedinį raketinį variklį, nes 
tik tokia priedinė jėga gali jį 
pasukti reikiama linkme ir leis
ti nutūpti be sudužimo ar sude
gimo. Tuo svarbiau turėti tin
kamu s variklius, jeigu norima,
kad tas laivas grįžtų atgal. Šiai. . , __ .
problemai spręsti daug reikšmes Šeštadienais iki 3 vai. vakaro 
turės lengvo ir galingo kuro su-

11!&•=Jil -til *Jil *Jil —Til -Ii -tu1

Watch Crystals 
BERLACED

A written 
guarantee 

on
watch repairs

CORRECT TIME
MARTIN

1555 W. 63 rd St., at Ashland 
2nd floor

ANNOt NCING THE OPENING

s ALBERT’S BAKERY
AMIEIVr. HEZAC, 

prop.

Hcuutifully Decorat- 
ed Cak«H Bak<‘d to 
ord»,r for all Ocea- 
HioiiH. Cookies, pieš. 
rakęs rolla of all 
kinda baked daily.

1540 W. 18th St 
Ta. CH 3-2501

YERKES HARDWARE
Telef. GRovehill 6-9314 

Elektros Reikmenys — I) A Ž A I:
DVTCH BOY; MARTIN SENODR ir kt.

K O T O N dažai, kuriuos galima naudoti 
Ir lietingame ore — lyjant.

6822 So. Weste r n Avė., Chicago 36, III.
Pas mus galite apmokėti elektros ir gazo sąskaitas.

MULTIPLE SCLEROSIS?
Multiple sclerosts pasireiškia ne

tvarkingu raumenų veikimu. Pa
sveikimas priklauso nuo atgaivini
mo nervinių centrų—tik tada nor
malūs kūno procesai gali vėl har
moningai veikti. Chiropraktik&i 
stengiasi tą, pasiekti —jira Jau tu
rėjusi sėkmės savo gydymo būdais 
padėti daugeliui sergančių mul
tiple sclerosis, duodama jiems 
šviesesnės ateities vilt) gyvenime.

Tyrinėjimai Spears Hospital pa
gerino šios žalingos ligos Chlro- 
praktinj gydymą. Matykite jūsų 
vietinį chtropraktą ir rašykite dėl 
nemokamos literatūros apie MS 
bei kitas problematlnes Itga^^,
SPEARS CHIKOPRACTIC 

HOSPITAL
Dept. L-106, Denver 20 Colorado

7

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai», 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE. 7-1941

SOUTH CHICAGO’S NEWEST
WALK-IN YARD

TORI VISKO KBS TIK REIKALINGA STATYRAI 
TAIP PAT DAŽŲ IR GELEŽIES GAMINIŲ
Asmeniškas — Individualus — Patarnavimas 

NEMOKAMAS PRISTATYMAS

DIXON LUMBER & SUPPLY COMPANY

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITUI NAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Priataty 
mą Teikiame Nemokamai.

Raštinė atidara kasdien nno

NUO UŽSISEN ĖJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurio kenčia nuo SEN1.T, AT

VIRI/ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 

miegoti nes jų užsisenėjuslos žaidos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždėkite j 
I.EGDI.O Ointment Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORIA- 
818 Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą 
tarppiršCių Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančios suskilsios odos dedir- 
vinių odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama varoti vaikučiams,kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo IS 
viršinių odos Ilgų. Le-
gulo Ointment yra

I parduodama — po 75 
centų, $1.26 ir $3.50.

Į Pirkite vaistinėse Chi- 
I cagoje ir apylinkėse:

Milvvaukee, Wis., Ga
ry, Ind. ir Detroit Mi
chigan. arba rašykite 
ir atsiųskit Money Or
derį J —

LEGULO, Department D.,
5618 W. Eddy St, Chicago 34. BI.

SKOLINK IR TAUPYK
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.
, _ ». »

Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo .STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau
sioji ir saugiausioji įstaiga.

Žemiausiais procentais skoliname pinigas namams pirkti, statyti ir
Taisyti.

kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD FEDERAL — 
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.

STANDARD FEDERAL visiems teisingai patarnauja, o karo ir de
presijos laikais taupytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą.

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių

Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 
ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

Pinigai, įdėti prieš U-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT .

JUSTIN MACKIEVVICH, President 
JUSTIN MACKIEVVICH, JR., Vice-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.
Trečiadieniais visai neatidaroma.

9645 TORRENCE AVENUE
Chicago, Illinois,

KE 1-2301
Dept. M F

PAS BUDRIKĄ
4 kambarių 120 gabalų pilnas įrengimas 
vertes #695.00 .............. už $4-9S*OO

Šis visas 4 kambarių setas — outfit susideda 
iš: 2 dalių Parlor seto: sofa ir fotelis; 5 dalių mie
gamo kambario seto: 1 komoda su veidrodžiu, 1 
vyriška komoda, 1 pilnos mieros lova, 1 springsi- 
nis matracas ir 1 Box spring; 1 gazinis pečius; 5 
dalių Chromium virtuvės setas; 2 staliukai prie so
fos; 2 stalinės lempos; 1 karpetas 9x12; 1 lino
leum 9x12; 1 sieninis paveikslas; 100 dalių indų, 
peilių, šaukštų ir šakučių setas.

Viso 120 gabalų tiktai už

$495
Galite pirkti pas Budriką lengvomis išsimokėjimo 
sąlygomis 2 metams.

Kitas 3 kambarių pilnas įrengimas
tiktai už ................................$295

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street

Uždara Sekmadieniais. Atdara pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais vakarais iki 9:30.

BOKITE VISA SEIMĄ DRAUGE
...šeimos grupinė nuotraukų jums 
pūtike tiek pat, klek jūs patinkate 
vienas kitam.

BPKITK VISADA DltAl OR

Atvykite h r pat<’t<-fonnoktt<' dar šian
dien laiko paskyrimo reikalu.

VICTOR STUDIO
V V TAI TAS GUIGAS 

Fotografas
\

Vestuvines nuotraukas darome na
mie, bažnyčioje, vestuvėse Ir studijoj.

2517 West 69th Street 
Chicago 29. IH.

Telef. REpublic 7-0040

Standard Federal Savings
Knįliil

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32
(Archer Avė. at Sacramento) 

PHONE: Virginia 7-1141

Budriko radijo valanda KETVIRTADIENIAIS nuo 6 iki 7 vai. 
ii WHFC, 1450 kai. radijo stoties.

-P
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P. BABICKO KŪRYBINIAI DARBAI
Vaizdu knyga apie Lietuva, poezijos tinklinė

Iš Lotynų į šiaurės Ameriką tas. daugiausia jaunimui. Su paa 
atvyko rašytojas Petras Babic- kaitomis jis apkeliavo didelį plo- 
kas. Atvyko, anaiptol, nepasi- tą to milžiniško krašto, kaip: O- 
važinėti, nepaatostogauti. Atvy- maha, Nebr., Philadelphia, Pa., 
ko įtemptai dirbti to paties kil- Cleveland ir kit. Taip pat turi 
naus darbo, kuriam jo pasišven- ir dar visą eilę kvietimų-“užsa-

kymų” net keliems sekmadie
niams. Be to, kas savaitę jis kal
ba per lietuvišką radijo progra
mą.

Be šitų darbų, poetas dar yra 
paruošęs ir sutvarkęs eilėraščių 
rinkinį, pavadintą “Dramblio ko 
jos”, kurį “Tėviškėlė” jau at- 
spausdįno. Tai poeto kūrybos

timas pertraukų nenumato.

Šiuo metu jau spausdinama 
P. Babicko paruošta “Pictures- 
que Lithuania”. Tai knyga — 
anglų, ispanų ir lietuvių kalbo
mis. Šis puošnus leidinys turi 
pasirodyti dar prieš šv. Kalė
das, kad mūsų tautiečiai galė
tų ją paskleisti, ypač svetimtau
čių tarpe, jartėjančios didžios ! rinktine, kurion sudėti parink- 
mūsų šventės — Vasario 16 iš- tieji eilėraščiai iš trijų, čia nie-

r :

« 5 *t
Tėvų marijonų mokyklos rūmai Charbine, M tulžiu rijoj ____________________________________________________ ____  __ ________

▼ Naujų tapytojų diploini- tė — freskos triptiką “Žvejai”, 
niai darbai. Baigdami Dailės J. Skubala*— mozaiką “Gir- 
institutą okupuotoje Lietuvoje dant”.

vakarėse, kada sueina lygiai 40 
m. nuo Lietuvos nepriklausomy 
bės atsteigimo.

kur negaunamų, knygų: “Žmo
gaus remontas”, “Geltona ir 
juoda” ir “Svetimoj padangėj”.

Knygoj bus įtalpinta per 140 į Anos dvi knygos buvo atspaus 
gražiausių Lietuvos vaizdų, iš- dintos nepr. Lietuvoj, o pasta-
spausdintų ofsetu. Ji bus kiek 
mažesnio formato už žurnalą 
“Lithuanian Days” ir greičiau 
panaši į albumą. Šioji puiki ir 
mūsų propagandai taip reikalin 
ga knyga yra leidžiama garbės 
leidėjų pinigais. Asmuo, įmo
kėjęs nemažiau $10, įtraukiamas 
į g. 1. sąrašą, kuris bus išspaus 
dintas su padėka knygoj. Ne
lengva autoriui buvo suorgani
zuoti lėšas tai knygai. Kaip te
ko patirti, dar trūksta poros 
šimtų dolerių, nors knyga jau 
atiduota spausdinti.

Šiuo metu P. Babickas apsi
gyvenęs pas brolį, adresu: 4135, 
So. Campbell Ave., Chicago 32, 
III. USA. Čia išbus iki ateinan
čių metų kovo mėn.

Būdamas Amerikoj P. Babic
kas neleidžia bereikalingai slink 
ti taip brangiam laikui. Iki šiol 
jis jau yra skaitęs 25 paskai-

jaunieji dailininkai sukūrė to
kius savo diplominius darbus 
— tapytojai: G. Barilkis — 
“Kolūkiečių turguje”, A. Žu
kaitė — “Sodininko portre
tas”: skulptūroje: J. Vasilevi- 
čius — “Kolūkio laukuose”, I.

roji - Argentinoj. Naujoji P. Meškytė _ ^Klumpininkas
Babicko poezijos rinktinė yra 
atiduota knygrišyklai susiūti ir 
greitu laiku pasieks skaityto
jus.

Spalio mėn. 13 d. P. Babic
kas iš naujosios knygos dekla
mavo eilėraščius Kęstučio korp. 
suvažiavime Coronado, Ind. Iš 
dalyvavusių suvažiavime apie 
100 asmenų, apie 80% buvo jau 
nimas, kurie poetą labai šiltai 
sutiko, smarkiai plojo ir itin 
džiaugėsi jo kūryba.

Nuolatinė, jeigu taip galima 
pavadinti, P. Babicko gyvena
moji vieta — yra Rio de Janei- 
ro. Jis tenai dirba Lietuvos pa
siuntinybėje.

Linkėtina Garbiam mūsų Kū
rėjui ir toliau nepailsti — dirbti 
su tokia pačia energija ir atsi
davimu mūsų vargstančios Lie
tuvėlės labui. Pr. Alšėnas

V. Užpalis — “Mergaitė su kan-
klėmis”, I. Geržburgas

Žinios iš okup. Lietuvos

▼ Muzikologas Juozas Gan- ▼ Gyvulininkystės leidiniai ▼ Miškininkystės srity pra- 
drimas, pastaraisiais metais į- Lietuvoje. Praeitais metais Lie- eitais metais Lietuvoje išleista: 
temptai tyrinėjęs lietuvių mu- tuvoje išleista J. Burkaus ir V’. J. Jurkevičiaus "Savaiminis ir 
zikinės kultūros palikimą, ruo- Zubovo "Kailinių žvėrelių ir dirbtinis ąžuolo atželdymas”; K. 
šia spaudai stambų darbą: Lie- triušių auginimas”, 147 psl.; J. , Mirono "Darbo patyrimas re- 
tuvių muzikos istorijos apybrai-i Čepinskio "Paršelių auginimas”, i konstruojant mažo skalsumo ir 
Žą. Jau yra atidavęs spausdin- 36 pąl.: V. Elisono “Gyvulinin- menkaverčius jaunuolynus”, 40 
. to veikaįo pirmąją knygą. Ta kystšs fermų paruošimas žiemo-, psl..
me tome nušviečiama lietuvių Į jimui ir darbai fermose”, 24 ▼ a. Baltakio eilėraščiai mei
muzikinė raida nuo seniausių, psl.; V. Geralavičiaus "Galvijų i Įdg tema pavadinti “Velnio til-
Ia/ku- J?0^112™0 la‘k°tar’,!S,11'• Prieauglio auginimas”, 34 psl.: (ta8” įįemet išleiski Lietuvoje.
gi 1917. Ca bus išspausdintos Razlausko ..Arklių helmint0.-------------------------------------------------
atskiros studijos apie Naujau.!
Sasnauską. Čiurlionį, Miką Pet-' z^s *r kova su jomis , 72 psl.. Sll VAMOS MAŠINOS
rauską. Bus paliečiami ir Stasio | J- Nainio "Kiaušiniai, jų laiky- *r j^ unmu^^ukrin-

mas ir ekspertyzė”, 52 psl.; V. j »*"•“ siuvamą masiną nemoka-

Šukio -"Odų paruošimas ir jų | sinuek sewing machine co.
.... ,, __ , U4I5 S. Ilttlsntl FRontier S-3l*Or>

pirminis apdirbimas , 36 psl.. .. ------------------------------------------- ,,

▼ K. Jakubėno poezijos rink
tinė “Ūžia melsvas šilas” šie
met išleista Lietuvoje. Poetas, 
kaip žinome, yra anksti tragiš
kai miręs

▼ A. Markevičiaus apsakymų 
rinkiny "Krizas Saulėtekis” — 
pieno vežėjas” išleistame Lietu- j dinta “Jaunieji’

Šimkaus, Juozo Gruodžio, Tal- 
lat-Kelpšos,- Kačanauslfo, GaJ- 
kausko, Karnavičiaus kūriniai, 
parašyti iki 1917 rn. Dabar jau 
renkama medžiaga antrajam 
tomui. Vilniaus radijas teigia, 
kad šis Gandrimo darbas esąs 
pirmas šios rūšies lietuvių mu-j 
zikos istorijoje.

▼ Jaunųjų Lietuvos rašytojų j 

almanachas, jau IX knyga, Lie-, 
tuvoje išėjo iš spaudos, pava-1

_•) voje, vaizduojamas “tarybų Lie-,

Siųskite dovanas auk 

sti Kalėdoms bei žie

mai! Tik patelefonuo 

kitę. ar parašykite 

kuomet norėsit siųsti 

siuntinius.

“Jaunos balerinos portretas”; 
grafikoje: L. Pučkoriūtė — 
iliustracijos J. Baltušio “Par
duotoms vasaroms”, E. Žiau
berys — iliustracijos P. Cvir
kos romanui “Meisteris ir sū
nus”, J. Klimanskis — ksilo
grafijų ciklas apie senojo ir 
naujojo Vilniaus architektūrą. 
V. Paršinas sukūrė ofortų 
(azoto rūgštimi išdeginta gra
viūra varyje) seriją “Prie Ne
muno”; A. Skirutytė autolito- 
grafijos (pačios autorės lito
grafijos akmenyje darytais 
piešiniais) ciklą, vaizduojantis i 
K. Žemaitės gyvenimą. S. Va-i 

Į selinkaitė sukūrė dekoratyvinių 
audinių ansamblį. Keramiko- j. 
je: G. Jacėnaitė — fontanėlis!

Į instituto kiemui, V. Kojalavi- 
čiūtė — indų servizas vaikų 
namams, J. Adomonis — gėri
mo fontanėlis instituto korido-! 
riui. B. Radzka sukūrė archi-

tuvos kaimas”.

▼ Studijiniai leidiniai Lietu- ▼ Okupacijos įstatymų rinki- -tekto L. Stuokos—Gucevičiaus 
voje. Lietuvoje 1956 m. iš spau- n5s- Lietuvoje pernai išėjo iš pOrtretįnį vitražą; A. Meduty-
dos išėjo P. Katiliaus “Analizi-1 sPaudfs ‘‘Lietuvos TSR Jstaty-1------------------------------------------------------------

„ė geometrija" 652 pal.; VI. La- Augaciauaioe tarybos pre-
So ir VI. Rimkevičiūtės “Virš-! zidlumo įr vyriausybės nu , GES“" co^raStors
kinimo ir mitybos fiziologija" [ chronologinis rmkmys ., ~
152 psl.; V. Venskutonio ir 1.1kurlame paskelbti tie teisimai — -aml- — pra.
Štaro “Sodininkystė” 392 psl.; r’^dT^Tom.^Jri ' 5SX2.‘,’W,‘
kelių autorių veikalas “Vilniaus 1 d. Pirmas tomas turi « irai™, „

universitetas 112 pusi.; J. Bar-! . Telefonuokite AV 3r7541 — dieną,
šausko “Lietuviškos kolūkiečio 7940-1947 metų. ( a v 3-iseo vak.SdUSKO . luietut iskos KOiUKiecio | , FAT D(i _ d61 nemokamų įkainavi

mų.

GERA ŽINIA ŽMONĖMS 
KURIE SIUNČIA PINIGUS 

ARBA SIUNTINIUS 
I LIETUVA

Dabar mes iau išmokesim 
10 RUBLIŲ (NE 4) 

Siunčiant pinigus per 
mūsų banką j

LIETUVĄ
Pristatymas garantuotas 
ir gausite kvitą su jūsų gi
miniu parašu. Daug kas 
anksčiau siijsdavę siunti
nius dabar siunčia pini
gus. Dėl pilnesniu infor- 
maciju rašykite arba 
skambinkite

Forsign Department 
AMALGAMATED BANK

III S. Dearborn Street 
Chicago 90, III. 

Telephrtie . URanklin 2-4100
Member Federal Deposit 

Insurance Corporation

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIII

Pagelbėkite Dabar Savo 
Giminėms,

Draugams ir Pažįstamiems

Atvykit į PALATINE BARGAIN 
BASEMENT, ir jūs būsite nuste
binti, kokį didelį pasirinkimą čia 
rasite įvairiausių medžiagų lie

kanų.
Dabar, kai jau negalima siųsti 

dėvėtus rūbus, jums dar mažiau 
kainuos pasiųsti medžiagų liekanų, 
kurios Europoje yra tikrai labai 
vertingos. ,

Medžiagų liekanų yra tinkamų 
eilutėms, suknelėms, paltams, sijo
nams ir kitokiam a|>sirengimui.

Atnešę šį skelbimą iš “Drau 
go" ir pirkę ką nors pas mus 
aausite keturis jardus me
džiagos suknelei.

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

1263 North Paulina Street
Chicago 22, III.

Telel. HUmboldt 6-3353 
lllllllll lllllllllllllllllllimilllllllllllllllHII
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sodybos architektūra” 232 psl.;
S. Gudavičiaus ir P. Mikšionio 
“Vaistiniai-Techniniai augalai”,
144 psl.; T. Ivanausko, A. Ma- 
čionio ir kt. “Lietuvos gėlųjų 
vandenų žuvys”, 238 psl.; P. Ši- 
vickio “Parazitų apibūdinimas”, 
psl. 336; A. Ažusienio “Marsas” 
psl. 104; H. Jonaičio “Kosminiai 
spinduliai”, psl. 52; A. Jurgučio 
"Žmogaus smegenys”, 74 psl.;
A. Puodžiukyno “Energiios šal
tiniai”, 212 psl.; P. Šinkūno 
“Arktika ir jos užkariavimas",
162 psl.; K. Dereškevičiaus Vyrai 
“Veislinių linų auginimas”, 28

DIRBTINIAI
DANTYS

PATAISOMI Alt PAGRINDINAI 
PERTVARKOMI 

PRIEINAMOS KAINOS 
DARBAS GARANTUOJAMAS

KEDZIE DENTAL 
LABORATORY

»ao» N. Kedzie Ave. KEystone 9-OM75
Atdara kasdien 9;30 v. r. Iki 6 v. v. 

i’lrnmd. iki 8 vai. vak.

Nudėvėti ir nebestiprūs baldai 
Naujai apkalami ir sutaisomi 

PRIEINAMOS KAINOS 
NEMOKAMI APSKAIČIAVIMAI 

WALTER’S UPHOLSTERY 
CHELSEA HOTEL'LOBBY 

IX)ngbeach 1-3000

RDAVIMAS
VIETINIŲ IR IMPORTUOTŲ VILNONIŲ MEDŽIAGŲ, 

VTPU IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS 
SIUNTIMUI | EUROPA.

Krautuvėje “MARGINIAI”, ad
resu: 2511 W. 69th St., Chicago 
29, Illinois, galima gauti gražiausi 
liaudies meno išdirbiniai, knygos, 
žurnalai, taip pat galanterija. Te
lefonas — PRcspect 8-4585.

SIUNTINI AI Į

LIETUVĄ
ir R U S I J Ą

Visi muitai iš anksto apmokami 
Pristatymas garantuotas.

Siunčiame NAUJUS RUBUS, Medžiagas, 
Vaistus, Maistą Jr t.t.

Patikimas — Greitas — Tiesioginis pristatymas

TŪKSTANČIAI PATENKINTU KLIJENTŲ 

VISOSE J. A. VALSTYBĖSE.

Reikalaukite mūsų naujo katalogo

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC. 
220 S. State Street, suite 1200 

Chicago 4, Illinois
Tek: WAbash 2-9354 Mes turime tiesiogi

nę sutartį su Intou- 
rist Maskvoje nuo 
1947 metų.

MOTERYS '
Susipažinimui siūloma

, T T> 1 T m 1 - RIBOTAM LAIKUI $2.00psl., J. Bulavo ir J. lonkuno Cycio - Massage — Physical Therapy 
“Kultūrinės ganyklos” 24 psl.; h'o<>t Technlųue padeda krauju 

“Kukurūzų auginimo patyrimas anthony gucciardi, Masseur 
Lietuvoje”, 74 psl.; “Pabaltijo 7857 s- "“{^0^11.R°O,n 2<W
respublikų Žemės Ūkio darbuo- Atdaras pirmad. Ir ketv. lkl 7 v v.

oon „„1 . t Skambinti KTcwart :»-3»44, Eit. D. pasitarimas , 230 psl., J. q susitarimui.
Adomavičiaus ir J. Tarvido “Or- 
ganinių-mineralinių trąšų miši-: 
niai ir jų naudojimas”, 40 psl.;
V. Bilevičiaus “Pelkių sukultu-1 
rinimas”, 32 psl.; J. Kriščiūno 
“Vietinių trąšų sukaupimas ir 
jų panaudpjimas”, 30 psl.; J.
Pivoriūno “Daugiamečių žolių 
auginimas”, 128 psl.; V. Ruokio 
“Dirvožemiai”, 100 psl.; A. Su
bačiaus “Lubinai”, 60 psl.; B.
Šabanavičiaus “Žiemkenčiams 
skiriamų laukų dirbimas ir nau
dojimas" 64 psl.; J. Totorio 
“Šiaudų paruošimas šėrimui”
56 psl.; A. Urbono “Žagarvys* 
nės”, 104 psl.; P. Vasinausko 
“Žemės dirbimas”, 236 psl.; V.
Venskutonio “Nuo šalčių nuken 
tėjusių sodų tvarkymas”, 24 
psl.; J. Vilko “Liucernos augi
nimas”, 130 psl.; A. Žalio “Dur
pės ir jų naudojimas Žemėsf ū- 
kio kultūrų derliui padidinti”,
56 psl.; A. Zubovo “Ankštiniai 
pašariniai augalai”, 72 psl.; K.
Ženausko “Šieno džiovinimas”,
32 psl.

▼ V. Rimkevičiaus pirmas kū
rinys — romanas “Studentai” iš 
leistas Lietuvoje.

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND 

PICNIC GROVE
88rd St. and WlMow Springs, Rd.

.Willow Springs, Illnois

ATVYKITE IR
ĮSITIKINKITE
MOŠŲ KAINOS MAŽESNES 

NEGU KITUR I
— o — I

Pasirinkite medžiagas tiesiai iš 
ritinio ir jums nukirps kiek 
yra reikalinga vienai eilutei ar 
kelioms.

Pasirinkimas didžiausias
DIDŽIAUSIA MEDŽIAGŲ KRAUTUVE ŠIOJE 

A PYLINEJE
• SIEKAS • VILNONES VIETOS IR ANGLIŠKOS ME
DŽIAGOS, • VELVET, • MEDVILNE, LENINE IR LAN
GAMS UŽUOLAIDŲ VISOKIŲ ROSIŲ MEDŽIAGA.
Darbo valandos: Kasdien nuo S:8O vai. ryto iki a vai. vak.; 
Pirmadienj iki 7 vai. vak.; Šeštad. nuo 8:30 Vai. ryto iki 5 v.v.

HENRY S.

215 WEST JACKSON AT WELLS

Tel. YVEbsler

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
3’4 yardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik

VILNOM VYR. KOSTIUMUI 
worsteil (Sharskin) medžiaga 
regul. vertė $3.50
specialiai už jardą
tik ........................

z

VYRIŠKIEMS PALTAMS tikros 
vilnos medžiaga, 
kaina $9.50, dabar 
už .jardą tik ......... 15.50

MOTERIMS VILNONE PAL
TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 už jardą ir aukšč. 
specialiai už jardą
tik .............................. s-| .00

MŪSŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI- 
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFAND’S TEXTILE 
COMPANY

1210 So. Union Ave. Telefonai: MOnroe 6-1210
VERTINUOS NEMOKAMOS DOVANOS CCaIam ti fltiflft

l!ž KIEKVIENĄ PIRKINI dCBIBj d-OOUO
Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 

9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta

BA I 
LMUfPAGERINSITE SAVO NAMUS

(slflAdnml, Juozo Spaičio aluminiajus “Storm 
Windows" langus. Juos turint nereikfis rflplntls 
kiekvieną pavasari Ir ruden) langų lASmimu ir 
sietelių sudėjimu. J. Spaičio aluminijaus “Storm 
Wlndows” laikys tiek lliral, kiek Jūsų namas sto
vas. Pajaukite mus dar Šiandien ir mes pada
rysime Jums tuos nuostabius langus.

Pas mus taip pat galite įsigyti visų rOSIų 
apdraudas (Insurance)

JUOZAS SPAITIS
83M Ro. nalst.'d St. Tel. Victory 2-«472
Galit., skambinti kasdien arba atvykti | mflsų 
(stalgų nuo 9 vai. iki 6 vai. vak. Pirmad. Ir ket
virtad nue. 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta

NELAUKIT, nes tytoj jau gali būti pervelu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namas, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENEKALINIAI AGENTAI šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICAN INDEMNITY COMPANY

DUBUQUR FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
EIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 
massachusetts fire & marine Insurance co 

Pacific national fire Insurance company
PEARL ASSURANCE COMPANY 

RELIANCE INSURANCE COMPANY
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY

VVESTERN FIRE INSURANCE COMPANY
VVESTERN CASUALTY & SURETY COMPANY 

‘Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undervrrlten'

O’MAIIIV and McKAY, Int.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5208

7

VAISTAI LIETUVON!
- IR į KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI 

SKUBIAI IR RŪPESTINGAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS
RIMIFONAS

STREPTOMICIN AS 
PENICILINAS 

SEROMICINAS

LARGACTILIS 
SERPASILIS 

VITAMINAS B12 
CYCLOSERINAS

TAIP IR VISI KITOKĮ VAISTAI

BARRY’S APTEKA
1370 MILWAUKEE AVE. CHICAGO 22, ILL.

Telefonai BRunsuick 8-8419 ir 8-9494
Vaistų pristatymą Lietuvon Garantojame laike 7-10 dienų

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

Galima gauti rūgščių kopūstų ir kitų skanių 
lietuviškų valgių. Atidarytas per visą naktį. 

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 47th SI., Tel. LA 3-G670

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS FRIAMANTAS, MV.

1805 West 461h Street
Chicago 9, III. Telef. LAfayetto 3-3085

Gamina: juostas, takelius, juosteles, pagalvėles, tautinius drabu
žius, įvairias užuolaidas ir kt. dalykus. Parduoda: gintaro ir medžio 
gaminius ir Alice Stephens ansamblio plokštelių albumus.

Pasinaudokite "Draugo" flassified skyriumi.



šeštadienis, 1057 spalio 2G DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

VISŲ ŠVENTE IR DUONA
Papročiai Adutiškio apylinkėse

K. MEDEIsIS, Chleago;, III,

Įvairiose Lietuvos vietose bu- melsdavos katras kaip išmany- 
vo skirtingų papročių ryšium su damas, ir net armonikomis pri- 
jvairiomis svarbesnėmis dieno- tariant giedodavo.
mis. Adutiškyje (Švenčionių aps* T,
krity. Vilniaus kraitei Vis.) „^u,ome V'S?- u . 5“'I

Šventė švenčiama kaip ir kitur "P',y'a J '«■>>»'■?>>'« tat pal,Ma
su susikaupimu ir maldomis už'v" »»♦krašlų dar ne-1 
mirusiųjų sielas. i ‘grandytos tąsios. ligrandžtusi

' močiute duonkepę dar sudary- 
Prieš pat Visų šventę (tai bū-, davo mažą kepaliuką, kurj jau 

davo prieš 1914 metus), ūkinin- iye ženklų kartu iškepdavo. Išė- 
kai pjaudavo tų metų ąvinėlį ir mus duoną iš krosnies ir nuplo-i 
prišakinj petelį, tikrai neprisi- vus, geriau sakant sudrėkinus 
menu, dešinįjį ar kairįjį, neka-ljos viršų vandeniu, kad žibėtų, 
potą, suvyniotą į baltą drobinę ataušusį tą mažąjį kepaliuką mo

Jei iš šių gali atsakyti “taip” 
bent į vieną klausimą, reikia la
bai susirūpinti savo gėrimu. O 
jei gali atsakyti “taip” bent į 
du klausimus — jau tikrai esi 
alkoholikas.

O atskyrimas yra labai svar
bu, nes daug geriančiam, bet 
dar nealkoholikui, problema yra 
daug lengvesnė, nes turi tik su
mažinti gėrimą. Su alkoholiku

• Dr. K. Matulaitis iš italų 
1 kalbos verčia U. A. Floridi, SJ 

• >1 Girdžiaus - Klausučio studiją “I servo di Dio G. Ma-
“Kiudonieji Viduramžiai”. An- tulaitis e le conversione della 
glijog "Europos Lietuvio" at-' Russia” (Dievo tarnas J. Ma- 
karpoje spausdinamos ištraukos1 tulaitis ir Rusijos atsivertimas). 
.1. Girdžiaus-Klausučio (slapy-jgj studija pirma buvo išspaus- 
vardis) didesnės studijos apie^inta italų žurnale “La Civilta 
raudonąjį komunizmą. Toje kny' Cattolica”, o vėliau išėjo atski
loje bus pavaizduoti aiškūs ko-I ru leidiniu.

KRONIKA

munistinės buities reiškiniai. Su
. . , rinkęs autentiškų faktų, auto- • Prof. A. Ramūnas Londone,

problema žymia, sunkesnė nee K apie Kanado8 OUavo8 univer81tete
JIS 1,1,1 visa, » egeit, - 11,1 kuąių už geležinės uždangos žy-1 dirbąs mokslinį darbą prof. A.

skepetą nešdavo į špitolę. Tai 
buvo auka Dievui už tų metų 
globotus galvijus; Dievui, iš ku
rio malonės ir jie su savo šeima

čiūtė liepdavo nunešti .šuniui. 
Kadangi mes šuns neturėjome, 
tai liepdavo nunešti kaimyno šu 
niui. Kuomet aš nenorėjau tos

• Maironio 25 m. mirimo su
kaktį ir 95 m. gimimo sukaktį 
minint Lietuvoje spalio 19 d. 
buvo atlaikytos pamaldos-egzek- 
vijos su šv. mišiomis. Maironio 
sesuo Marcelė gyvena vis tuose 
pačiuose Maironio namuose, ma
žame kambarėlyje. Dažnai jisai 
būna sausakimšai 'prisigrūdęs 
jaunų lietuviukų, kurie, atvesti 
į literatūros muzėjų, kuris yra 
už sienos, ateina pas Marcelę 
pasiklausyti gyvų pasakojimų 
apie Maironio jaunystę ir jo gy
venimą. O ji tuos atsiminimus 
beria iš didelės pagarbos ir inei-

Ynesnių komunistinių politby- pap]auskas-Ramūnas, keliauda-

eisą 6alia autoriua pa’ i i Europą, „„„tojo Londone, 
telkia savo aiškinimą apie komu '
nistinius reiškinius. Tikima, kad'Cia J1S s^all° 27 d- ParaPUos sa-(lės saVo mirusiam broliui.
tai bus didžiausias komunizmą loję skaitys paskaitą Kristaus ------------------------------------------
nagrinėjąs veikalas lietuvių kai- Karaliaus šventės proga. Prieš
ba. ‘ tai, iš ryto, bažnyčioje bus at-

Knygą leidžia "Santarvė”. : laikytos specialios mišios.

• Kovos metai dėl savosios 

spaudos —■ tokiu pavadinimu ko 
1< ktyvinis veikalas jau spausdi- 

i namas. Knyga turės duugiau 
kaip 350 puslapių. Baigiamas 
ruošti joje suminėtų pavardžių 
ir leidinių raidinis sąrašas, ku
rių susidarys keli šimtai. Lei
džia Lietuvių Bendruomenės 

i Chicagos apygarda, tarpininin- 
1 kau jaut Lietuviškos Knygos 

klubui. Knyga atskleis daug nau 
jumų, ypač koks didelis buvo
Amerikos lietuvių įnašas toje 
kovoje dėl lietuviškos knygos 
laisvės.

per tą šventę valgydavo šviežią bandutės šuniui nešt i, nes ji ir 
mėsą. Visą vasarą iki rudens man tiko, tai močiutė paaiškino,
ūkininkai nepjaudavo jokio gy-, kad jos pasilaikyti sau negali-
vulio ir šviežios mėsos per vasa- ma nes tai skįrta šuniui, nes
rą neragaudavo, nes nusipirkti mes visi gyvename iš šuns da-
krautuvėje neturėdavo pinigų. jies. Močiutė paaiškino: gilioje 
Pirkdavo tik silkes, ir aliejų ir senovėje, kada žmonės turėjo 
tai daugiausia tik prieš Vely-;cĮau» duonos, nes varpa buvusi 
kas gavėnios metu. ilgumo iki pirmojo jos šiaudo

Jau prieš pat Visų šventę i narelio; žmonės negerbė
ūkininkai kepdavo duoną ne sa- duoneles ir užrūstino Dievą, 
vo šeimai, bet specialiai elge- Klausinėjama senelė, kaip tie 
toms, kurių per švente prie baž negeri žmonės buvo užrūstinę 
nyčios susirinkdavo labai daug, Dievą, ji paaiškino taip: Taigi 
visokių invalidų. Duoną kepdavo 1 tuo geru laiku, gilioje senovėje, 
atskirais mažais kepaliukais, a- kada žmonės buvo pertekę duo- 
pie poros svarų. Kepaliukai bū- na viena tinginė moteriške duo 
davo apvalūs ir vienas ar keli, nos rieke nušluostė savo susi- 
kiek pailgi. Pailgam kepaliukui nešvarinusį vaiką ir tuo savo 
iš galo pirštu įbrūžindavo dar nedoru veiksmu užrūstino Die- 
tešloje griovelį. Apvaliame vie1 vą, kuris padarė pasaulyje badą. 
name kepaliuke, dar nekeptame, Kadangi žmonės neturėjo duo- 
vienu pirštu įdurdavo apie 2 co- Į nos ir kentė badą, tai ir jų gy
lių nuo apačios skylę pirštuko j vuliai kentė badą. Šuo, būdamas 
gilumo. Tas kepaliukas skiria- j alkanas, iškėlęs galvą į Dangų 
mas elgetai aklam viena akimi., graudžiai staugė. Dievas išklau- 
Antras tokio pat didžio kepaliu-1 sė alkano šuns balso ir numetė 
kas, tik su dviemis duobutėmis iš Dangaus rugių pėdą tiesiai 
buvo auka elgetai nematančiam iarn į įsižiojusius jo nasrus. Kiek 
abiemis akimis. Iš pilnos duon- j šuva apžiojo, tai tokio tik il- 
kepės tešlos prikepdavo maišą; gurno paliko rugių varpos iki 

duonos kepaliukų, vis kitokiais šios dienos.
ženklais sužymėtų ir per Visų 
Šventę tą dieną išdalindavo šven 
tortuje prie didžiųjų vartų su
sirinkusiems elgetoms, kurie vi

— Taigi, kadangi mes gyve
name iš šuns dalies, tai ir vi
suomet per Visų Šventę prisi
mename šunį, permaldavusį Die-

sokiais balsais ir su savo vaikais vo rūstybę, — baigė senelė.

ALKOHOLIZMAS KAIP LIGA
(Atkelta iš 3 psl.)

visišku abstinentu.

(lydymas

Kaip daug kitų ligų, taip ypač 
alkoholizmas pradedamas gydy
ti naminiu būdu. ypač, kad dau
gelis alkoholizmo neskaito liga, 
o tik valios silpnumu ar pana
šiai. Pradedama nuo sugėdini-
mų kreipimosi į ambiciją ir vi- i = 
šokių “moralų skaitymų”. Re
tai tie dalykai atneša vaisius, o 
dažnai reikalą pablogina.

Ilgą laiką kaikurie medicinos 
darbuotojai. tiek publika, alko
holizmą laikė ne liga, o daugiau 
moralės problema. Dabar jau 
ir Amer. gyd. dr-ja oficialiai y- 
ra pripa žinusi alkoholizmą chro 
niška liga.

Alkoholizmas, žinoma, negali 
būti išgydytas vien vaistais, į- 
skiepijimu ar operacija, ir ne
manoma, kad bus kada galima 
išgydyti vien grynai medic. prie 
monėmis; tai yra turbūt sritis, 
kur tiek daug gali padėti ne me
dicinos žmonės.

Gydymas toli pažengusio al
koholiko yra sunkus, komplikuo 
tas ir visuomet yra pavojus at-1 
kristi; tad geriausia priemonė, 
pastebėti pirmiausius simpto
mus ir tuo būdu išvengti šios 
baisios ligos.

Kaip gydyti toli pažengusį al
koholiką — tai jau būtų atskira 
tema, tik čia norėčiau paminėti 
vieną organizaciją — “Alcoho- 

! lies Anonymous”, kuri yra pa- 
i siekusi geriausių rezultatų al

koholizmo gydyme. Šioje organi 
zacijoje išgyja apie 50-85G al
koholikų, kurie įstoja į ją. Turi 

! savo mėnesinį žurnalą. Veik vi
suose pasaulio kraštuose yra j- 
sisteigusios panašios organizaci
jos; ar nebūtų laikas įsteigti pa
našią ir lietuvišką organizaciją, 
bes kandidatų į tokią organiza
ciją turime?

Pirmą kartą gaunamas bet kur, senoviškas Europos skonio 
“Farm Style Cheese”—Sūris. Toks skanus, kad kaikurie žmo
nės sako “(oks kaip bobutė kad gamindavo”. Būtinai reikalau
kite jūsų apylinkės krautuvėje.
O. E. ZUERCHER & CO., 313 N. Carpenter Street

Chicago 7, III. MOnroe 6-6692

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street
Tei — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuc kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

alkoholikai pradinėj stadijoj. 
Bet turi ir skirtumų, iš kurių 
galime atskirti nuo alkoholikų. 1 
1) Tokie gėrėjai nerodo progre-! 
sijos gėrime, gali gerti 10-20; 
metų maždaug vienodai ir vie
nodai reaguodami į alkoholį ir' 
be didesnių pastangų gali per
eiti į “sočiai gėrėją”. 2) Toks 
gėrėjas paprastai gali sumažin-1 
ti savo gėrimą esant svarbiam 
reikalui — ar tai susirgus, ar 
gavus atsakomingą darbą. To
kie gėrėjai gali pasirinkti laiką, 
vietą ir draugus tokiems išgėri
mams.

Dažnai ir pats gėrėjas rūpi
nasi, ar nėra jis alkoholikas; 
tam-atskirti gali padėti toks ban 
dymas. Nusistatyti ilgesniam lai
kui — keletui mėnesių — gerti 
nc daugiau, kaip 2-3 stikliukus, 
be jokių minčių, tomis pačiomis 
progomis, kaip gerdavo anks
čiau. Jei alkoholikas — tai toks 
bandymas arba visai nepavyks, 
ar tam reikės padėti labai daug 
pastangų, taip, kad jam len
gviau būtų visai nustoti gerti. 
O nealkoholikui, kad ir daug ge 
ria^čiam, toks bandymas nebūtų 
persunkus.

Daug geriantis, nežiūrint, kad 
nėra alkoholikas, savo gėrimu 
gali pakenkti savo sveikatai, 
karjerai darbe ir t.t.

Ar nesi alkoholikas?
Yra lengviau pažinti pažengu 

sį alkoholiką, bet dar pradinėj 
stadijoj gali būti labai sunku 
atskirti alkoholiką nuo daug ge 
riančio, nes aiškios ribos nėra; 
bet, jei gėrėjui atrodo, kad jis 
nebegali apseiti be alkoholio, 
reik galvoti, kad tai yra alkoho
likas, tik lėtai progresuojantis

Įtarimui, ar esi alkoholikas, 
dr. Bloek siūlo atsakyti į 5 klau 
gimus:

1) Ar geri vienas?
2) Ar jauti norą gerti tam 

tikru dienos laiku?

3) Ar dažnai turi gėrimo pe
riodus (Išgėrimas, kuris tęsiasi 
keletą dienų—drinking sprees) 7

4) Ar pradedi gerti iš pat ry
to?

5) Ar prarandi darbo laiką 
dėl gėrimo ir ar gėrimas netruk 
do atitinkamai atlikti darbą?

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

SIUNTINIAI | LIETUVA — KALĖDŲ SEZONAS
ORBIS siuntiniai 22 svarų svorio. Greičiausias pristatymo laikas. 
Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje. Žemiausios kainos. Aukfita 
prekių kokybė. Siunčiame viską kas yra leistina. Siunčiame maistą 
įvairiausių rūšių pagal Jūsų pageidavimą ir pasirinkimą, riebalus, 
mėsos gaminius, pieno gam., vaisius, miltus, įvairias kruopas, sal
dainius šokoladą ir kitką. . '
pav.: 22 sv. taukų kiaulinių (su muitu ir persiuntimu) $21.90 

/ 22 sv. cukraus 
22 sv. lašinių

Galite pasirinkti maistą kilogramais ir 
kainaraščių.
Siunčiame odą ir avalynę:
2 kg. odos (5 porom batelių) su muitu 
1 kg. labai storų — iy2 mm. padų 
Vyriški tufliai su muitu dbigubu padu 
Moteriški bateliai ”
Medžiagos kostiumam nuo $9,25 ir daugiau.

” ” ” 9.45 ”
Sąžiningas ir greičiausias patarnavimas per

ORBIS
Chicago: 4414 S. Rockwell St., Chicago 32, III. Tel. YA 7-2445 
Centras: Toronte, Bathurst St. 298, Toronto 2B, Ont., Canada

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

I

$12.95

puskilogramais iš mūsų

$18.30
3.95

12.90
10.95

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6843 8o. Westem Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpubUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kuris gyvena kltoss miesto dalyto; gausimo 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

STEIN TEXTILE BENDROVĖ YRA
pirmoji, kuri parūpino vilnonių ir šilko medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą už žemas kainas.
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Gauta nauja siunta vilnonių angliškų medžiagų. Didžiausias 
pasirinkimas siuntimui j užsienį, taipgi ir savam vartojimui.

Geriausios ANGLIŠKOS ir “Worstead” MEDŽIAGOS 
KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra $9.80, dabar už jardą tik .........................................,..$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas, 
crepe šilkas, plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffe- 
ta” paprastai $1.98, dabar tik....................................................98c

»0 colių vilnonės medžiagos ir ‘•flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ...............................................$1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai ............................................... ......................$1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik $1.09 
Atvykite j STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Sn kiek

vier.u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovana
Pas STEIN’Ą jūs rasite dideli pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotaikoms “laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigiai 
kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

I'i-iimmik* Miškini |*l<tčmott (Mironą — i:to« NO. l’.MiiSi —, nen 
Tentik* yra lik šioje vietoje Ir Jokių skyrių neturi.

I Kinka* J rytum nuo Halsted Rt., 11^ bloko | pietus nue 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:80 vai. vak 
Tel. MOnroe 6-8152. FREE PARKING, kitoje pusėje gatvės.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Virginia 7-7087

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televizija at šaldytus? pas 

BALYS RADIO S TELEVISION SALES t SERVICE
2646 West 7lst Street PRospeet 8-5374

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vice-President

6819 So. VVestern Avė. Tel. GRovehill 6-3745

John W. 
Pachankis

Chester
Vitkauskas

Į paminklų Imtai pas ir atgal mes visuomet parūpiname 

transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmad. nuo 9 vai. rvto iki 5 vai. popiet.

IŠSIRINKITE DABAIt — BIS PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 

JOKIO IMOKJMIMO. SUMOKĖSITE KAPINIŲ DIENOJE.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai _ GRovehill 6-2345 arba

T0wnhail 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias'Ambulansų patarna- 
' vimas dieną ir nak- 
* tį. Reikale šaukti 

I mua.

v s o s e Chicagos ir I 

Roselando dalyse ir i 
tuojau patarnaujame.)

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. UTUANICA AVĖ. Tel Y Arda 7-3401

PETRAS Py GURSKIS
659 VVest I8th STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-1138 1139

* VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND^ (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET Y Arda 7-0781

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET REpublh 7-1213
2814 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672_ _ home
1424 8. 50th Avė. Ol.ymple 2-5245 ir Tlhvnhnll 8-968*
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Marija Aukitaitė

Su mažiausiomis kanklėmis

AJlgaue, faktinai konstatuoja, 
kad ji siekia apsaugoti Span
dau kalinius nuo ‘‘užmirštų vy
tų” likimo.

Visai kas kita su Magda 
Himmler, Gestapo viršininko 
našle. Jai duona svarbiau, kaip 
kova už kalinius. Ji gyvena ma
žame Muencheno butuke, pro
testantų bažnyčios išlaikoma. 
‘‘Mano vienintelis troškimas”,

Nauja valgių gaminimo knyga
F. MANELIENR, Chicago, III.

Valgių gani i n inuts

Paruošė namų ūkio agrono- 
mės: E. Drąsutienė, O. Radai- 
tienė. E. Starkienė ir A. Šližie- 
nė. Išleido Valstybinė Politinės 
ir Mokslinės Literatūros leidyk
la Vilniuje -— 1956 m. 548 psl. 
(Fotokopiniu būdu knyga išleis
ta J. Karvelio Chicagoje 1957 
m.).

šaldytuvai, įvairūs elektriniai i 
virtuvės reikmenys ir t.t.).

Dalykai, kurie galėtu gadinti 
laisvosios lietuvės apetitą (parti 
jos, penkmečio, tarybinės svei
katos apsaugos pagarbinimas 
vieton to, kad iuos, kaip pagrin
dinius kaltininkus, gerokai iš
pėrus už didelius mitybos neda- 
teklius) laimingu būdu sudėti

UNIFORMOS NE MAIŠAI

Aš netinku pasauliui, tinku tik Tau, muilu Tėve, kuria mane 
sutvėrei, žaisdamas su žemės dulkių sauja.

Aš noriu dirbti, bet Tu uždarai man jėgas ir protą, kad pasi
likčiau tik Tau, Tavo vieno švenčiausios meilės kontempliacijoj.

Tu mane žarstai Savo rubinų saujoj, Tu mane numeti į dul
kes ir vėl pasiimi, Tu manęs dar niekur ne priskiri, Viešpatie, Ta
vo planai mano protui misterija.

Apgyvendinai mane kūno lūšnelėje skurdžioj, bet sielą pasi- ji atsidusta, gauti pakanka- 
šaukei į Savo Karalystės damų būrį; atleisk, Viešpatie, kad vis- r‘,n,orn ,r nno-iima”
ką menkai suprantu, kad esu visų Tavo tarnų tarnaitė, su ma
žiausiomis kanklėmis.

Įsibėgėję mano melodijos nesuvaldomos, trūksta stygos, be.
Tavo rankų prilietimo.

Žemės poetai šaunūs, bet Tu mano Poetas Mieliausias ir Har- 
moningiausias.

Be Tavęs neskamba mano proto simfonijos, be Tavęs visi 
rimai ir ritmai užlūžę.

Tu taip nori, mano Viešpatie, kad aš niekur netikčiau, kad 
pajusčiau dulke esanti, kad Tavo Karalystės damų būry nusiže
minčiau, kad būčiau vien Tavo, mistine mylima, su mažiausiomis 
kanklėmis.

mai pinigų butui ir anglims”. 
Baldur von Schiracho žmo- 

Hitlerio fotografo duktė,na
Heinrich Hoffmann, persisky
rė su savo vyru Spandau kali
niu tuoj po karo.

Teisiama dėl turtų

pirmuose keliuose knygos pus- 
Praeitų metų pabaigoje Lietu, lapiuose todėl chicaginės laidos 

vojo buvo išspausdintas paly- , idgj}ts j Karvelis Ralėio juos
ginti stambus leidinys apie val
gių gaminimą, parašytas augš
čiau suminėtų namų ūkio srities 
specialisčių. Didesnioji knygos 
autorių dalis nėra debiutantės 
— jos savo srityje žinomos iš 
senesnių laikų.

Pirmą stambesnį ir originales 
nį lietuvišką leidinį apie valgių

nesunkiai arba visai išleisti (psl. 
5-6), arba iškarpyti (psl. 7-8). 
Tačiau vieton išleistosios pra
tarmės būtu tikę idėti atvirą žo
dį ir paaiškinti visa reikalą. Da
bar gi knygos skaitytojams, ku
rie iš kitu šaltiniu nežinos foto-i 
kopinės laidos atsiradimo isto-l 
rijos, kaikurie dalykai valės bū-

gammimą, prijungiant prie to u ne visai suprantami (pvz die 
namų ruošos darbus, išleido Že
mės Ūkio Rūmai 1937 m. (“Na
mų Ūkio vadovėlis šeiminin
kėms", redaguotas agr. E. Rek- 
laitienės, 368 psl.).

Ruošdamos augščiau pažymė
tą “Valgių gaminimo” knygą, 
autorės daug kur naudojosi Ž. 
O. Rūmų 1937 m. leidiniu, ta
čiau jį žymiai praplėtė, naujai 
įvedė dietinį skyrių ir, apskri
tai, prisidėjo savo originaliu į- 
našu.

“Valgių gaminimo” knygoje 
pirmoj eilėj nagrinėjami kas
dieniniai valgių gamybos klau
simai, nors atitinkamose vietose 
paliečiami klausimai, susiję su 
iškilmingomis progomis, vaišė
mis ir svečiais.

1000 receptų

Daugiausia vietos knygoje 
skirta valgių receptūrai (iš- vi
so 1000 receptų). Pirmi 62 pus
lapiai duoda koncentruotą ap
žvalgą apie maisto sudėtį, jo

tinio maisto skvriaus grindimas j 
vien tiktai TSRS Medicinos Mok » 
slų Gydomojo Maitinimo insti-j 
tuto dietomis, rusų autorių vy
ravimas literatūros saraše ir ne 
buvimas, išskiriant vieną Vaka
rų Pasaulio autorių, psl. 28 už
silikę “tarybinio žmogaus porei
kiai”, kepimo skyriuje minima 
“čudo” krosnelė ir kt.). 

Rekomenduotina knyga 
šeimininkėms

Nežiūrint kaikurių čia sumi
nėtu dalykų, kuriu patekimas į 
“Vairių gaminimo” knygą ir jų 
užsilikimas esamomis sąlygomis 
buvo išvengiamas, pati knyga 
yra rekomenduotina visoms lie
tuvėms šeimininkėms, šiuo me
tu gyvenančioms ir už Lietuvos 
ribų. Čia jos ras visą eilę nau
dingų nurodymų ir būdingų lietu 
viškų valgių receptų. Knyga yra 
viena iš geresniųjų, kokias tu
rime šioje srityje savo kalba.

Knygos redaktorė M. Karpa
vičiūtė. dailininkės: L. Skersto

Ltn. Jeane Wolcott apžiūri savo 73 WAC Yokohamoje, Japonijo
je, po to, kai ji žodžiu jas iškritikavo dėl jų apsirėdymo — uni
formos neišpildymo — ir patardama, ką dėvėti po uniforma. Ko
mandierius — vyras — ir trys reporteriai irgi inspektavo kar
tu su ja. Visi jie paliko patenkinti naująja uniformuotų moterų 
išvaizda.

NEMIGA PSICHOLOGINIU POŽVILGIU
EL. VASYUCNIEN fi, Lawrence, Mass.

Labiausiai paplitęs vaistas 
šiandieną Amerikoje yra table
tės miegui. Įdomu, kad jos jau 
nebeveikia nemiga kenčiančių as 
menų. Organizmas atbunka nuo 
migdančių chemikalų, ir žmogus

nežino. Ar tai poilsio stovis, ku
riuo gamta pakelia organizmo 
atsparumą, ar tai įprotis tūks
tančiais metų įgytas. Viena aiš
ku — miego kiekis, reikalingas 
žmogui, yra labai individualus 
dalykas. Medicinos knygos pa-

kamuojasi nemigo naktimis. Ne- taria kiekvienam miegoti iki 8 
nuostabu,* kad nemigo šaknų valandų. yrą išimčių. Pvz. 
reikia jieškoti ne tik medikui: žymusis Toscanini daugiau ne
jos pasidaro įdomios ir psicho
logui. Kyla klausimas, koks ry
šys yra nemiga kenčiančio žmo
gaus su jo psichologine, vidine 
būsena? Kaip pats kenčiąs as
muo nemigą priima ir ją emo
ciškai išgyvena? Kas sudaro ne

miegodavo, kaip 5 valandas į pa
rą, ir to kiekio miego jam užte
ko jo ilgam ir darbingam gyve
nimui. Tuo tarpu Calvin Coolid- 
ge kasdieną išmiegodavo 11 va
landų. Yra žmonių, kurie visą 
savo gyvenimą kenčia nemiga ir

migos psichologinį pagrindą, ku to nieko gau nedaro žy_

koloringumą, maisto davinio su g. Subačiuvienė ir V. Sal-
darypią bei. paskirstymą, valgių kauskien€. Tiražas 30>0()0 egz.
patiekimą ir jų gaminimo bū
dą. Prieš prieinant prie atskirų 
patiekalų receptūros, duodama 
bendrų pastabų apie atskiros 
grupės patiekalus. Knygoje ran 
darni šie pagrindiniai skyriai:

Fotokopinė laida J. Karvelio, 
J. A. Valstybėse, pardavinėja
ma po 7.50 dol.

1) Maistas — sveikatos ir 
energijos šaltinis,

2) Užkandžiai,
3) Sriubos.
-1) Antrieji patiekalai,
5) Saldieji patiekalai,

•6) Padažai,
7) Kepimas,
8) Dietinis maistas.

Riebalų sumažinimas

Palyginti gausi yra sriubų, j 
daržovių, miltinių valgių bei 
kruopų ir žuvų receptūra. Lygi
nant su “Namų Ūkio Vadovėliu 
Šeimininkėms” 1937 m. receptū
ra, krinta į akį mėsos ir rieba
lų dozės sumažinimas eilėje re-1 
ceptų (pvz. jautienos maltiniai, 
kugelisį kopūstainiai ir kiti mė
sos patiekalai). Riebalų dozės 
mažinimas iki tam tikro laipsnio 
tenka laikyti sveikintinu daly
ku, kadangi praeityje lietuviška 
receptūra kaikur buvo jau per 
riebi. Dėl mėsos padėties yra 
skirtinga negu dėl riebalų — 
geros kokybės, liesos mėsos reik 
šmė šių laikų dietoje turi ten
dencijos didėti.

Apskritai, “Valgių gamini-Į 
mo” knyga parašyta sklandžiai, 
gera lietuvių kalba, kur tik gali
ma vartojama lietuviška valgių 
terminologija.

Lietuvė šeimininkė, šiuo me-| 
tu gyvenanti laisvajame pasau
lyje, kaikuriose “Valgių gami
nimo” knygos vietose gali pa
sigesti o įmantrumo, prie kurio 
ji jau spėjo įprasti ryšium su 
moderniais virtuvės įrengimais 
(pvz., automatiniai, kartais net 
elektroniniai, virtuvės pečiai, 
paprasti ir žemos temperatūros

Buvusi policininkė
Jane Baden, 36 metų, buvusi 

policininkė, įstojo j Šv. Juozapo 
seserų vienuolyną Brentwoode. 
J. Baden įsijungė į policininkių 
eiles prieš devynetą metų ir 
1951 m. buvo perkelta į Jaunuo
lių Pagalbos biurą.

ris lydi nemigą, kaip psicholo 
ginį reiškinį? Nemigos arba in- 
somnijos klausimais domėjosi ir 
šioje srityje daugiausia yra pasi 
tarnavęs Chicagos universiteto 
profesorius dr. N. Kleitman. Jo 
tvirtinimu, niekas nėra miręs ne 
miga. Šitoji liga nėra mūsų gy
vybei pavojinga. Šis tvirtinimas 
gali daugelį nemiga kenčiančių 
asmenų pradžiuginti: nebijoki
me, nuo nemigos dar niekas ne
mirė, ir aš nemirsiu.

Pasaulio garsenybės Ir miegas 

Kas yra miegas, mokslininkai

SVEČIA V1MOSI METU

Šioje nuotraukoje Britanijos karalienė Elžbieta II dėvi gražią 
vaišių meto suknelę. Smėlio ir aukso spalvos brokado, su dviem 
deimanto sagom ir ilgom pirštinėm. Ji buvo nufotografuota, da- 
lvvaljant vienose iškilmėse Ottawoje, Ont., Kanadoje. Karalienė 
su savo vyru princu Pilypu šia savaitę grjžo atgal j Londoną, ap
lankiusi Kanadą bei JAV.

Kas vakare ramiai'užmerkia a- Kodėl? Dirbant fizinį darbą, jų 
kis. turėdamas savo sieloje ra
mybe, o sąžinėje pasitenkinimą 
— užmiega ramiai. Malda, nuo
širdi padėka Dievui už dienos

Henriette Hoffmann - Schi- 
rach, kuri gyvena Muenchene, 
greitai bus teisiama Frankfur
te, kad ji melavo apie savo buv. 
vyro karo meto turtus. Ji įta
riama prisidėjusi prie dingimo 
didžiulio lagamino, kuriame 
buvo prikimšti meno paveiks-

muskulai tiek nuvargdavo, kad lai Rubenso, Renoir ir kiti tur- 
pats organizmas pasinerdavo tai.

Taipgi tąsosi po teismus Lui
se Jodl, našlė pulk. gen. Alfre
do Jodl, Hitlerio wehrmachto

miegan. Didelis fizinis nuovar-
gis, ypač gryname ore, savaime 

eigą ir pasitikėjimas Juo nak-'žmogui užmerkia akis miegui
ties ramybėje, sukelia savotiš
ką pasitikėjimo ir atsidavimo 
Dievui stovį. Maldos reikšmę
žmogaus vidinį stovį atvesti į' neigti.
reikalingas ribas liudija ir šių 
dienų medikai. Pvz. dr. Thomas 
Hyslop tvirtina, kad žmonės, ku 
rie nuoširdžiai meldžiasi prieš 
miegą, nuramina savo intelektą 
ir nervus. Jis tai tvirtina ilgų 
metų praktika ir stebėjimais pa
siremdamas.

Dainininkės malda

Žymioji Jeanette MacDonald 
tomis dienomis, kai būdavo su
sirūpinusi, kai gyvenimo nema
lonumai ją ištikdavo, prieš eida
ma gulti kalbėjo Dovydo 22(23) 
psalmę: “Viešpats gano mane: 
nieko man netrūksta; žaliuojan
čiose ganyklose mane paguldo.
Prie vandens, kur pasiilsėčiau, 
nuveda mane; atgaivina mano 
sielą”.

Fizinis nuovargis merkia akis

Mums visiems praktika rodo, 
kad žmonės, kurie sugebėjo su
tvarkyti savo vidinį pasaulį, ne
žinojo nemigos. Ar mūsų kaimo
žmonės kada skundėsi nemiga? neš dar daugiau ramybės.

mus amerikiečių advokatas Sam 
Untermyer, kuris gyveno 81 me
tus, visą savo gyvenimą nemie
gojo. Jo nemiga buvo chroninė. 
Bet ji jam nekliudė išeiti teisės 
mokslus ir tapti vienu žymiausių 
teisininku, kuris 1931 metais už 
vieną bylą gavo didžiausią at
lyginimą, kuris kuriam advoka
tui pasaulyje buvo sumokėta — 
milioną dolerių.

Susirūpinimas nemiga

Pati liga nėra pavojinga žmo
gaus organizmui. Yra kitas da
lykas, kuris žmones vargina, į- 
varo baime ir kančias. Tai su- 

1 sirūpinimas nemiga. Žmonės 
perdaug baiminasi ir rūpinasi 
nemiga, gulėdami atviromis aki
mis ir besivartaliodami lovoje, 
jie griaužiasi klausimu, kas bus,

1 kad aš jau pusę nakties nemie
gu? Tas rūpinimasis, griaužima- 
sis yra daug pavojingesnis, kaip 

' pati nemiga. Žmonės dažnai per
deda savo nemigo valandas. Ti- 

| pingas pavyzdys yra Herberto 
Spencerio, 19 šimtmečio filoso
fo, asmenyje. Jo pažįstamiems 

I įgriso jo skundai. Kai kartą žy
miam profesoriui teko miegoti 
vienam kambaryje su savo drau 
gu — pasirodė, kad draugas ne
galėjo užmigti, nes Herbertas 
Ppeneeris visą naktį knarkė ir 
savo bendrakambarį žadino.

Nemigoje gyveną asmens tu
rėtų įsisąmoninti, kad nemiga 
nėra pavojinga. Anksčiau minė
tas Sam Untermyer, dar stu
dentu būdamas, nemigo naktis 
paskyrė darbui. Jo obalsis buvo 
— gamta tesirūpina mano ku
ro miegu, aš turiu kitu rūpes
čių. Šitie “kiti” rūpesčiai ati
traukia dėmesį nuo susirūpini
mų nemiga ir dažnai padeda dau 
giau pacientui, kaip vaistai.

Kas i»agelbsti ramiai užmigti

Didelė pagalba ramiai užmig- 
1 ti yra žmogaus vidinis stovis.

Nežinau, kiek šiandieną tas būtų 
pritaikyta fizinį darbą dirban
čiam, bet faktų negalima pa-

Kartą bibliotekoje radau kny 
gą pavadintą “Atsipalaidavimas 
nuo nervų įtampos”, autorius 
dr. D. H. Fink. Šis autorius pa
taria kovoti su nemiga, atpa
laiduojant mūsų muskulų įtem
pimą, įsikalbėjimo būdu. Tai sa
votiška autosugestija, kuri vis
tiek savo pagrinde turi psicholo 
ginį momentą, Prieinama vienos 
nuomonės — žmogui reikia vi
dinės ramybės.

Praktiška išvada: prieš pirk
dami bent kuriuos miegą žadi
nančius vaistus, pabandykime 
prieš miegą paskaityti rimto tu
rinio knygą, padaryti sąžinės 
sąskaitą, ne tik iš to, ką bloga 
padarėme, bet ką gera mums 
Dievulis šiendieną atsiuntė, pa
galvokime apie Jį, kaip Visa
galį Tėvą, be kurio ir “plaukas 
žmogui nuo galvos nenukrenta”, 
perskaitykime 22(23) psalmę — 
gal pinigą skirtą vaistininkui ga 
lėsime sunaudoti kuriam labda
ringam tikslui, kuris mums at-

viršininko pakarto Nuerem- 
berge.

Luise Jodl padavė į teismą 
vokiečių filmų bendrovę, jog 
filme apie Hitlerį “Paskutinis 
aktas” apie jos vyrą yra “isto
riškai neteisingai” nusakoma.

Kita Ilse Hess, Buchenwaldo 
koncentracijos stovyklos SS 
komendanto žmona, kankinusi 
kalinius savo malonumui, da
bar yra pati kalinė Bavarijos 
valstybiniame moterų kalėji
me.

HITLERININKŲ MOTERYS
Ginčų sukėlusi knygaBonnoje, Vokietijoje, besi

lankanti amerikietė žurnalistė 
rašo amerikiečių dienraščiuose, 
kad Hitleriai, Himmleriai, Goe- 
ringai, Ribbentropai ir kiti dar 
šiandieną tebegyvena. Vokieti
joje, bet dauguma vokiečių vi
sai nekreipia į juos dėmesio.

Reikšminga, kad net buvę 
aršiausi naciai neturi nieko ben 
dro su negyvų pačių augščiau
sių nacių vadų giminėmis.

Paula Hitler — Wolf, fuere
rio sesuo (to paties, tėvo, bet 
kitos motinos), gyvena netur
tingai Berchtesgadene, pagar
sėjusioje Hitlerio kalnų slėpi
mosi vietoje. Ponia Hitler— 
Wolf rašo savo atsiminimus, 
bet kolkas dar nėra niekam jų 
pardavusi.

Tarnaitė ir pinigai

Emma Goering turi elegan
tišką butą Schwabinge, Muen
cheno meno kolonijoje. Jį tu
ri tarnaitę ir pinigų, greičiau
siai iš Goeringo paliktų turtų, 
nuslėptų nuo valdžios.

Frau Joachim von Ribben- 
trop. nacių užsienio reikalų mi
nisterio našlė, yra turtinga. Pi
nigai, gauti iš jos šeimos šam
pano firmos, pakėlė jos vyrą, 
tada šampano pardavėją, į 
Hitlerio augštąią visuomene 
Ribbentropo našlė gyvena šu 
savo trimis vaikais Nupperta- 
le, Ruhro krašte. Ji siekia būti 
rašytoja.

Margarethe Speer išgelbėjo 
vilą Heidelberge, kurios dalį ji 
išnuomoja pabėgėliams. Kai M. 
Speer pasijaučia ekonomiškai 
stipresnė, ji skrenda į Berlyną 
aplankyti vyrą, Hitlerio gin
klavimosi ministerį, kuris atli
ko jau pusę bausmės (20 metų 
nuteistas) Spandau kalėjime.

Kita lojali nacio žmona yra 
Sese Hess. Jos vyras, Rudolf, 
62 metų nubaustas ligi gyvos 
galvos, pranešama, kad yra ne
tekęs proto. Tise Hess tik ką 
neseniai išleido ginčų sukėlu
sią knygą “Mano gyvenimas su 
Rudolfu Hess”, kurią kritikai 
vadina verkšlenančią istorija, 
siekiančia sukelti vokiečių ais
tras prieš Nurehbergo nuteisi
mus.

Ilse, kuri gyvena pirmame 
augšte viename sename kaimo 
name Gehlenberge, Bavarijos

PRINCESES ŠUKUOSENA

Čia parodoma Britanijos prince
sė Margarita su nauja ir trumpes-

Jaunuolių bendravimas
Štai keletas įdomių naujienų 

jaunuoliams. Clevelande, vieno
je katalikiškoje gimnazijoje, 
250 mokinių — berniukų ir mer
gaičių — klasė sutiko, kad tas 
asmuo būtų labai malonus išei- 
kuris: 1. Pasižymėtų draugišku
mu; 2. kompanijono interesai 
jam būtų lygūs saviesiems in
teresams; 3. sektų moralinį ko
dą (dorovės taisykles); 4. leis
tų pinigus su atsargumu; ir 5. 
būtų nuoširdus bei atviras.

Tik laikykis tų penkių punk
tų, priėjo išvados minimieji jau 
nuoliai, ir jaunimas ras kelius 
ne tik padoriems bei laimin
giems pasimatymams, bet jiems 
taipgi atsidarys ir platesnieji 
vieškeliai laimingoms vedy
boms.

Minimų jaunuolių vadas, jė
zuitų kunigas J. A. Sommer, 
išreiškė didelį džiaugsmą ir su
sidomėjimą tų jaunų žmonių 
rimtais svarstymais jiems rūpi
mų klausimų.

Praktiški patarimai
Išradingosios šeimininkės su

taupo laiką išgalvodamos nau
jų būdų besitvarkant narnų a- 
pyvokoje.

Štai vienas — pavartokite ati
darytą lietsargį džiovinimui pla
čiųjų sijonų arba apatinukų. Nai 
lono arba visados stangrūs apa
tinukai džiovinami tokiu būdu 
nepames savo formos. Tik atsi
minkite, lietsargis turi būti la
bai švarus, nes kitaip visas dar
bas bus veltui.

Apie kiaušinius: kiek kartų 
šeimininkei buvo rūpesčių, kai 
kiaušinio trynys susimaišydavo 
su baltymu, tuo tarpu, kai re
ceptui reikia visiško jų atskyri
mo? Norint trynį Išimti iš bal- 

; tymo. reikia paimti švarų skudu 
rėlį (arba popierinį rankšluos
tėlį), sudrėkinti ir prikišti prie 
trynio. Trynys prisikabins prie
drėgnos drobės ar popieriaus.

Ralt.vmal Išsiplaka geriausiai 
kambario temperatūroje. Tru
putėlį įbėrus druskos prieš pla
kimą sudarys daug didesnes pu-

! tas.
Norinčioms numesti svorį, be

ne šukosena. Ji buvo nufotogra- , silaikančioms dietos: pavartoki-
fuota, kai ji dalyvavo mišiose už 
mirusį Norvegijos karalių Haako- 
ną Av. Jokūbo koplyčioje Londone. 
Tai buvo jos pirmas viešas pasi
rodymas po praleistų atostogų 
Škotijoje. Naujoji šukosena buvo 
iškritikuota vieno Londono laik
raščio. Jame buvo sakoma, kad

te dvigubą virimo puodą, kad 
be taukų iškeptumėt plaktą kiau 
šinienę (apatiniame puode ver
dantis vanduo).

Kiaušinio baltymai, sudėti 
stiklinėje, su stipriai užsuka-

šio.ii naujoji šukosena gali tikti tik! mu viršeliu, gerai uždaryti, ga- 
motėriai su smulkiais veido bruo- x„ij,
žais. o ne mergaitei, kurios nosis I h butl la,komI ^ldytuve nuo sa- 
yra stambi ' vaitės ligi 10 dienų nepasenę.


