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St. Raštikio Kovose dėl Lietuvos
J. M. LAUfclNAI TIS, Chicago, III.

Mūsų memuarinė literatūra 
praturtėjo. 1951 m. J. J. Bachu- 
nas išleido vertingą knygą “Bro 
nius Kazys Balutis”, parengtą 
spaudai Vytauto Sirvydo. Tai 
Lietuvos diplomato atsiminimai, 
davę daug šviesos Lietuvos už
sienių reikalų tarnybos istorijai.

Dabar štai Lietuvių Dienų vai 
ruotojas Antanas Skirius patei
kė mums gen. St. Raštikio atsi
minimus. Tie atsiminimai apima 
40 su viršum metų laikotarpį, 
taigi beveik pusę amžiaus, ir 
vaizduoja nepriklausomos Lietu
vos laisvės kovas, krašto apsau
gos padėtį, politinę vidaus san
tvarką ir nepriklausomybės žlu
gimą. Tokiam ilgam gyvenimo, 
tarpui pavaizduoti autorius pa
naudojo 88 temas. Ir laiko ilgu
mas, ir temų gausumas sudaro 
pašaliniam knygos vertintojui 
didelių sunkumų viską tinkamai 
suprasti ir įvertinti. Masto po
žiūriu St. R. yra pralenkęs ir 
gen. MacArturo ir gen. Ridg- 
way atsiminimus, tik Churchil- 
lis yra jį nukonkuravęs su 6 
tomų atsiminimais (The Second 
World War). Bet šis, žinoma, 
turėjo ir nepalyginamai plates
nį atsiminimų lauką ir, svar
biausia, visą padėjėjų štabą.

Paliestosios temos

Kalbant apie darbo mastą, di
dumas yra reliatyvus. Ir šie at
siminimai galėjo būti trumpes
ni, jei autorius nebūtų lietęs 
tokių temų, kurios nieko netu
ri bendra su knygos pavadinimu 
(pagrindine tema) “Kovose dėl 
Lietuvos” ir su autoriaus titu
lu — Lietuvos kariuomenės va
das. Tokias temas, kaip Dūkš
tas, tėvai, vaikystė, pradžios mo 
kykloje, Zarasuose, Kaukazas, 
kunigų seminarijoje, klieriko 
atostogos, atsisveikinimas su 
kunigų seminarija, atskirtas 
nuo tėvų, vedybos ir šeima, Sak 
sonija. rusas vokiečių akademi
joje, apsilankymas pas brolį An
driejų ir dar kaik^ vertėjo iš
skirti. '

Žinoma, bus ir priešingų nuo
monių, kurios atstovaus asmens 
išgyvenimų įvairumą ir pilnumą. 
Štai, pvz., J. Cicėnas iš atsimi
nimų būt išmetęs visą eilę pa
straipų. Ak. suraskite buv. ka
riuomenės vadų (pav. prancūzų, 
vokiečių, anglų ir kt.) atsi
minimuos tokį, va, sakinį, 0 gal 
geriau eilę sakinukų”. Ir čia jis 
cituoja: “Iš kino palydėjau ją 
į Aušros gatvę”, “kartą užėjau 
net į butą, kur jos tėveliai pa
vaišino mane skania kiaušinie
ne” (Naujienos, 1956.8.25). Ta 
kiaušinienė taip sužavėjo J. Ci
cėną, kad iš to jis išveda auto
riaus natūralumą ir objektyvu
mą. Sunku čia ginčytis dėl to, 
bet negalima sutikti, jog tas

koma, kad istorinis darbas yra 
vertingas tik tada, jei jis yra 
paremtas tikrais šaltiniais, ir 
jei pats autorius jieško tiesos. 
Šaltinių gen. St. Raštikis netu
rėjo ir dėl to niekas jo nekal
tins. Taip pat sunku bus kaltinti 
dėl tiesos nejieškojimo — jis 
jos jieško.

Išaiškinta istorinė paslaptis

Gen. St. Raštikis, kaip beveik 
visi mūsų vyresnieji karininkai, 
savo tarnybą pradėjo Rusijoj 
pirmojo pasaulinio karo metu. 
Tarnavo Kaukazo fronte. Po ru 
sų revoliucijos lietuviai kariai 
organizavosi, veikė ir steigė ba
talionus. fijo kalbos, kad ir Kau 
kazo fronte buvo stengiamasi 
įsteigti lietuvių dalinį. Bet kaip 
ten pasibaigė, taip ir nebuvo aiš
ku. Tik dabar autorius tą rei
kalą išaiškino.

linį, ir du delegatai (St. Rašti
kis ir psk. Novickas) lankėsi 
pas įgulos viršininką gen. Soko- 
lovskį. Generolas gerai žinojęs 
lietuvius ir buvęs labai geros 
nuomonės apie juos. Iš pasikal
bėjimo atrodę, kad yra vilties 
išsiskirti iš rusų. Bet “deja, — 
sako autorius, — mes nesuspė
jome to padarytį, kadangi Baku 
mieste rimtai pradėjo bręsti 
bolševikų perversmas, ir man, 
kaip karininkui, teko bėgti iš 
Baku į saugesnę vietą”... (104 
psl.).

Taigi Kauka/o fronte lietuvis 
ko kariuomenės dalinio nebuvo. 
Šiam klausimui paaiškėjus, bū
tų gera, kad paaiškėtų ir pana
šus vadinamo Valko eskadrono 
ar divizijono klausimas. Dar yra 
gyvas to eskadrono liudininkas 

buvo būtina. Taip pat nėra ko (gumanytojas ar organizato- 
pasigesti, jei panašaus žanro rjug) Juozas Mikuckis ir jis ga- 
minčių nėra kitų kariuomenių lėtų reįkalą nušviesti.
vadų atsiminimuose.
Mūsų istorijai stambus veikalas

Pulk. ltn. J. M. Laurinaitis
Šio straipsnio autorius, buvęs ben
dradarbis ir redaktorius Kario, 
Karo Archyvo, Mūsų Žinyno, Gim
tosios Kalbos: vienas iš autorių 

“Lietuvių kalbos vadovo”.

Nepriklausomybės kovos rytų 
fronte

Gen. St. Raštikis sako, kad 
jo atsiminimų rašymo svarbiau
sia priežastis buvo jo “paties 
noras palikti ateičiai nors pėd
sakus visų tų įvykių”, kur jis 
buvo tiesioginis liudininkas ar
ba kur jam pačiam teko daly
vauti. Tai visų atsiminimų ra
šytojų tikslas. Tik rašymo ap
linkybėmis arba priemonėmis 
tam tikslui pasiekti St. Rašti
kis pasidžiaugti negali: jis netu
rėjo ne tik archyvų, bet ir pa
kankamai užrašų. Rašė daugiau 
iš atminties.

Teoretiškai imant, tai mažina 
dėstomųjų faktų svorį, nes at
mintis yra slidus pagrindas. O 
praktiškai imant, reikia tik pa
girti autorių, kad jis išdrįso sa
vo atmintimi sukurti mūsų isto
rijai tokį stambų veikalą. Sa-

1918 m. pavasarį vokiečių ka
riuomenei pasiekus Kaukazą, 
autorius aplinkiniu ilgu keliu 
grįžta į Lietuvą, stoja į Lietu
vos kariuomenę ir dalyvauja ne
priklausomybės kovose rytų 
fronte, šitų kovų aprašymas y- 
ra vertingas tuo, kad kovų ei
ga vaizduojama /‘iš apačios”, 
taip kaip matė ir išgyveno kuo
pos karininkas. Ir tame gyva
me filme mes matome ne vien 
didvyrius, pasišventėlius, bet ir 
drausmės laužytojus, sukčius ir 
kėglius — realybės pilnumą.

Vilniaus praradimo drama.
Labai gaila, kad autorius, sun 

kiai sužeistas, pateko į rusų ne
laisvę ir jam neteko išgyventi 
fronte Vilniaus praradimo dra
mos 1920 m. Manau, kad ir čia
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jis būtų davęs tikresnės šviesos. 
Mes visą kaltę vertėme ant gen. 
Želigovskio ir lenkų. Bet tai vie
na medalio pusė. Antroje pusėje 
yra mūsų vadovybės neapdairu
mas. Seimas juk buvo paskyręs 
net specialią komisiją tam rei
kalui tirti, bet viskas nuėjo už-, 
mirštin. Ir šiandien mes dar ne
žinome, kiek tuometinė mūsų 
karo vadovybė, sugrūsdama vi
są kariuomenę į Augustavo 
frontą, padėjo Pilsudskiui ir 
gen. Želigovskiui užimti be ap
saugos paliktą Vilnių. Tai yra 
klausimas “iš- viršaus”, bet gen. 
St. Raštikis jį būtų palietęs, jei 
būtų buvęs Lietuvoje.

Skaitant apie karo veiksmų 
eigą frontuose, tenka apgailes
tauti, kad autorius neparūpino 
nė vienos skemos vietovėms ir 
frontų padėtims pavaizduoti. Be 
vietos ir fronto vaizdo negali gy
vai susigaudyti pasakojamuose 
įvykiuose.

Lemiamiems įvykiams artėjant

Po nepriklausomybės karo 
veiksmų autorius pateko į štabo 
tarnybą. Būdamas ir dirbdamas 
Kaune, baigė medicinos fakulte
to veterinarijos skyrių; norėjo 
tarnauti kariuomenėje veterina
rijos gydytoju. Bet gyvenimas 
nuėjo kita linkme. Jis apsišar
vavo augštuoju karo mokslu Vo 
kietijoje ir, būdamas gabus, 
darbštus ir doras karininkas, 
greitai pasiekė kariuomenės va
do ir krašto apsaugos ministerio 
postų, nors nebuvo tautininkų 
žmogus.

Perėjęs visas svarbiausias ka 
riuomenės santvarkos vietas ir 
pasiekęs pačias viršūnes, jis pa
matė ir mums dabar parodė bai
sų dalyką: mūsų kariuomenė ne 
buvo parengta ir aprūpinta karo 
atvejui, ji tiko tik paradams! 
Tai primena prof. Miliukovo, ru 
sų politiko ir istoriko, atsimini
mus (Vtoraja Russkaja Revo
liucija), kuriuose jis tvirtino, 
kad Rusija atvirai ėjo į pirm. Pa 
saulinį karą, nė kiek nepasiren
gusi tam karui. Rusija susilau
kė katastrofos.

Mes nėjome atvirai į karą,

Pasirodo, Baku mieste, Azer- 
beidžane, 1918 m. buvo keli lie
tuviai karininkai, puskarinin
kiai ir kareiviai. Buvo kilęs su
manymas įsteigti lietuvišką da- beį mums toks pavojus vi3ą lai-

ką grėsė ir, pagaliau, be karo 
paklupdė. O, kas žino, gal įvy
kiai ir kitaip būtų ėję, jei būtų 
buvę pasirengta.

Gen. St. Raštikis griebėsi vi
sų galimų priemonių (jų išskai
čiuota net 41, 527-531 psl.) ka
riuomenės kovingumui pakelti 
ir krašto apsaugai pagerinti, 
bet jo 7-rių metų reforma galė
jo būti baigta tik 1941 metais, 
o 1939 m. Hanibalas jau buvo 
ne tik prie Lietuvos vartų, bet 
ir pačioje Lietuvoje!

Aš čia vėl nemanau, kad ta 
reforma būtų išgelbėjusi mūsų 
valstybę. Jėgų pusiausvyra, ku
ri mus palaikė, buvo griuvusi, o 
mūsų pačių jėgos, kad ir sudė
jus su latviais, estais (lenkai 
jau buvo sutriuškinti), sudarė 
didelę disproporciją mūsų nenau 
dai. Tik jei būtume buvę tvar
koje, galėtume sakyti: viską pa
darėme ką galėjome! Kaa dabar 
taip gali pasakyti?

Karininkų vertinimas

Tarnaudamas kariuomenėje 
20 su viršum metų, gen. St. Raš 
tikis susidūrė su didele karių 
mase. ir daug pavardžių mirga 
jo atsiminimuose. Kas įstrigo j 
jo atmintį jis visus pamini: ir 
karininkus ir kareivius. Tai gra
žu. Tik asmenis vertinti yra ne- ’ 
lengva. Pavyzdžiui, gabiais jis • 
pavadino tokius karininkus, ku-1 
rie gabumų neturėjo. Arba vėli 
— degradavo gen. Radus-Zenka| 
vičių ir iškėlė gen. S. Žukauską.^ 
Gen. Radus-Zenkavičius, lietuvis 
kos kilmės rusas it rusų genera 
linio štabo karininkas, pas mus 
dirbo kaip karo mokslo valdy
bos viršininkas. Jis žinojo ką da
ro ir kariuomenės mokymo sri
tyje padarė pažangą, ypač pa- 
specialinio karinę spaudą.

A. Tyruolis

ŽIBURIAI ANT KAPŲ
Ir vėlei tas pats liūdesy#
Ir giesmė nebaigta, palaužta,
Ir vėjai, kurių neklausys 
Tas, kam pergraudu, niekada.

Nes palaidoję aukso lapus 
Su klaikiausiom dainom 
Jie draugais jau daugiau nebebus 
Jo brangiausio laukimo dienom.

• Ir dėl to ant kapų, pelenų 
Aš statyti paminklą turiu 
Ne tuščiųjų svajonių, sapnų,
Bet tvirčiausios vilties žiburių,
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Ir tikėti gyvybe mirty 
Ir gyvybe ir pergale jos:
Po mirusių lapų kiti,
Kol kamienas nemirs, sužaliuos.

Turėjo per plačių užsimojimų 
ir, patekęs į vyriausiojo štabo 
viršininkus, gal prikūrė fanta
zijų. Bet ar nebuvo kam tų sva
jonių apkarpyti? O gen. Žukaus 
kas buvo geras rikiuotės kari
ninkas, gal ir vadas, nes jam 
vadovaujant buvo sulaikytas len 
kų veržimąsis į Lietuvą ir pa
siekti Širvintų ir Giedraičių lai
mėjimai. Bet organizacinių ir li- 
teratinių sugebėjimų jis nepa
rodė. O blogiausia tai, kad ka
rininkų masė nereiškė jam tau
tinio pasitikėjimo.

Paslaptim lieka gen. Vitkabs-( 
kas. Autorius jo neaugština, bet 
taip pat ir nenušviecia, kaip tas 
lietuviškas Brutus. neturėda
mas tinkamo pasirengimo ir, 
matyti, jau būdamas komunis
tas, buvo paskirtas kariuome
nės vadu lyg specialiai rusų rau 
donajai armijai sutikti ir sava
jai sunaikinti. Kas čia apsuko 
galvas prezidentui, min. pirm. 
Merkiui ir kr. aps. min. Mustei- 
kiui?

Tautininkų santvarka

Būdamas 5 metus kariuomer 
nės vadovybėje ir tvarkydamas 
jautriausius krašto saugumo rei 
kalus, gen. St. Raštikis susidū
rė akis į akį su visa tautininin- 
kų santvarka ir jos atstovais. 
Nors jis daug ką nutyli, pvz. 
privatų prezidentūros gyvenimą, 
patarėjų įtaką prezidentui, bet 
ir tas, kas pasakyta, sudaro sun 
kų įspūdį. A. Smetona skelbė 
tautinį susiklausymą, bet prak
tikoje tai reiškė paprastą klau
symą arba klusnumą. Veikė me- 
sionizmo dvasia, nors tautininkai 
neturėjo nei visą tautą jungian
čios idėjos, nei tokios asmeny
bės. Tautos gyvenime reiškėsi 
priešingumai santvarkai, ir pre
zidentas, pasirodo, tematė vienin 
telę priemonę tiems priešingu
mams šalinti — policiją.

Dideliu politiniu gen. St. Raš
tikio nuopelnu reikia laikyti tai,

PRIE TftVELIO KAPO SIBIRE

ši nuotrauka iš Krasnojarsko apylinkių šį rudenį atsiųsta gimi
niau į Chieafą.

kad dvi paskutinės gen. Čer
niaus ir Merkio vyriausybės bu
vo sudarytos su krikšč. demo
kratų ir liaudininkų atstovais. 
Ta koalicija atleido kiek nervus 
krašte, bet įtempė prezidentūros 
nervus. Tie nervai nukrypo ir 
prieš patį gen. St. Raštikį.

Paskutinė žiežirba toje eksplo 
zijoje buvo gen. St. Raštikio ra
šinys Kardo 1 nr. 1940 m. At
siminimuose nėra nei to rašinio 
citatų, nei turinio atpasakojimo. 
Bet iš prof. St. Kolupailos duo
tos vienos ištraukos Lietuvių 
Dienose (nr. 7, 1956 m.) matyti, 
kad tame rašinyje generolas a- 
kino branginti ir tinkamai įver

tinti, bet nevaržyti kiekvieną ak 

tingą asmenį. “Vadinkime, — 
jis sako, — aktingąsias asme

nybes kaip norime, aktyviais 

nenuoramomis ar kitaip, tačiau 
vieno neužmirškime, kad tik iš 
tokių asmenybių dažniausiai iš

auga reformatoriai, vadai ir di

deli veikėjai: juk aktinga — jū

ra, o rami — pūvanti bala”.

Ir čia pat pabrėžia: “Mums 
labai reikia asmenybių, sugeban 
čių ne tik nusimanyti, bet ir 
dinamiškai veikti”. (Mano pa
braukimai) Tai viešas ir aštrus 
santvarkos pavaizdavimas ne
gatyvia forma.

Konfliktas iki sukilimo

Dabar savo atsiminimuose 
gen. St. Raštikis rašo: “Šian
dien norėčiau visai nuoširdžiai 
pasakyti, kad, tą straipsnį ra
šydamas, tikrai neturėjau jokių 
norų nei tendencijų nei kam 
nors pakenkti, nei griauti kitų 
autoriteto, nei šiaip ką nors 
blogo kitiems padaryti” (675 

'psl.). Sutinkant su tokiomis au 
toriaus intencijomis, tenka ta
čiau pasakyti, kad mintys, jo 
frazeologija ėjo į aiškų konflik
tą su santvarkos dvasia. Tai bu 
vo viešas iššaukimas. Ir ar ver 
tėjo kariuomenės vadui tai da-
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Kultūrinė kronika
• Čiurlionio Meno ansamblis,

veikiąs Clevelande. Ohio, nese
niai pradėjo naują darbo sezoną, 
jau turėjo vieną koncertinę iš
kylą už gyvenamojo krašto ri
bų į Torontą, kame drauge su 
“Varpo” choru spalio 27 d. tu
rėjo bendrą koncertą. Čiurlionio 
ir Varpo jungtinis choras, pa
kaitomis diriguojamas Alfonso 
Mikulskio ir Stasio Gailevičiaus, 
išpildė eilę dainų iš buvusios 
Dainų šventės Chicagoje dainy
no. Paskiri chorai išpildė Čiur
lionio choras savo repertuaro 
būdingesnes liaudies dainas, o

Varpo choras įvairių operų cho
rines ištraukas, tarpe kurių bu
vo išpildyta ir Giacomo Poen- 
ciėlli operos “II Lituanus” (Lie 
tuviai) įspūdingas chorinis pro
logas.

Čiurlionio Meno ansamblis ir
Toronto “Varpo” chorai tęsda
mi gražiai pradėtą bendradar
biavimą, su tuo pačiu savo dai
nų lobynu, lapkričio 18 d. kon
certuos Clevelando lietuviams. 
Jų koncertas Clevelande įvyks 
gero atgarsio Radio WHR salė
je, 5000 Euclid Avenue, kuri vie-

ryti, jei nebuvo pasirengta jėga 
tą atmosferą pravėdinti?

Ne tik nebuvo pasirengta, bet 
ir kovota su tokiomis pastango
mis. Pavyzdžiui, 1940 m. anksty 
vą pavasarį buvęs pribrendęs 
ir paruoštas naujas kariuome
nės sukilimas, bet jis neįvyko. 
“Sukilimo įvykdymą sutrukdęs 
mano nepritarimas visam šiam 
sumanymui”. — sako gen. St. 
Raštikis (695 psl.). O toliau pa
žymi: “Esu įsitikinęs, kad, jei 
būčiau sutikęs, sukilimas būtų 
įvykęs” (ibid.).

Tad jei nebuvo net ir noro 
efektyviai veikti prieš esamą 
santvarką, kam reikėjo eiti vie
šumon su 1940 m. mintimis? Ir 
rezultatas buvo toks, kad prezi
dento nervai neišlaikė: genero
las buvo paleistas iš tarnybos 
ir apšauktas bolševiku (678 
psl.). Tai buvo santvarkos pa
dėka ištikimiausiam ir kūrybin
giausiam talkininkui.

Maskvos derybų liudininkas

Gen. St. Raštikis yra vertin
gas paskutinių Maskvos derybų 
liudininkas. Tų derybų, kurios 
mums davė “savitarpinės pagal
bos sutartį” rusų įgulų pavidalu. 
Jis yra ir tų įgulų įžygiavimo 
liudininkas. Bet kiek plačiai jis 
pavaizdavo derybų tragiškumą, 
rusų brutalumą, ciniškumą ir jų 
valios diktavimą, tiek įgulų įžy- 
giavimą jis nupasakojo protoko 
liškai, neduodamas vaizdo, kaip 
visa tai vyko, ir neparodydamas 
savo išgyvenimo. Taip dažnai 
daroma, kalbant apie labai skau 
džius dalykus.

Visus gen. St. Raštikio atsi
minimus pilniau bus galima įver 
tinti išėjus II tomui. Ir baigda
mas su I tomu, aš noriu šokti 
į II-jį ir, jei dar nevėlu, pareikš 
ti tokių pageidavimų:

1) duoti daugiau datų, nors 
ir apytikrių;

2) nevartoti motto, nes motto 
pirmajam tomui ne padėjo, bet 
pakenkė;

3) be ypatingo reikalo nevar
toti svetimų kalbų; I tome per 
daug rusų kalbos;

4) vengti pasikartojimų ir 
pleonazmų ir

5) kaip nors pasirūpinti, kad 
mažiau būtų kalbinių trūkumų, 
korektūrinių klaidų ir sujauki- 
mų; rūpestingiau pasekęs treč
dalį I tomo, aš prirašiau 4 psl. 
įvairios rūšies pastabų — tai 
perdaug.

Didelius darbus autorius nu
veikė tėvynėje, dideles aukas 
pakėlė, didelį žygį atliko vėl da
bar. Ir kas mokės jį skaityti, 
tas supras, iš kur jis sėmėsi jė
gų. Gen. St. Raštikis, pats ma
žu dėdamasis, pasistatė sau to
kį paminklą, kokio niekas ki
tas jam nepastatytų.
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tos lietuviams gerai žinoma iš 
ten buvusių kelių mūsų koncer
tų ir vaidinimų. Šių chorų įspū
dinguose pasirodymuose nuošir
džiai talkininkauja clevelandie- 
tė giesmininkė Aldona Stempu- 
žienė ir torontietis Vytautas 
Verikaitis. — “Pertiekdami klau 
sytojams dviejų, Čiurlionio ir 
Varpo, meniškai pajėgių jung
tinio choro iš 150-160 žmonių 
koncertą, siekiame pertiekti 
bent dalį buvusios'Dainų šven
tės sunkesnių dainų, ypač tiems, 
kurie neturėjo galimybės daly
vauti minėtosios šventės iškil
mėse”, — pareiškė Čiurlionio 
ansamblio meno vadovas Alfon
sas Mikulskis. Po šių dviejų kon 
certų Čiurlionio Meno ansamb
lis, tęsdamas dainų paruošiamą
jį darbą kitiems koncertiniams 
pasirodymams, lygiagrečiai at
liks įdainavimus į patefono plok 
šteles, iš kurių bus sudarytas 
antrasis Čiurlionio Meno ansam 
blio dainų albumas. Šiam albu
mui bus panaudota dalis čiurlio 
niečių dainų, įdainuotų Vakarų 
Vokietijoje į juostas. Čiurlionie- 
čiai jau ruošiasi kongresui, ku
ris įvyks 1958 m. New Yorke.

(VAB)
• Elena Kuprevičiūtė, smui

kininkė, šiuo metu vieši pas sa
vo tėvelius, Romaldą ir Mariją 
Kuprevičius, Buenos Aires, Ar
gentinoje. Mūsų įžymioji smuiko 
menininkė Argentinoje numato 
pabūti dar ir lapkričio mėnesį, 
o paskui grįš į New Yorką, į sa
vo pastovią gyvenvietę. Mūsų 
menininkų, Andriaus ir Elenos 
Kuprevičių, tėvai abu irgi me
nininkai, Buenos Airese gyvena 
nuo 1949 m. pradžios ir savo 
pragyvenimui lėšas susidaro iš 
įvairių meno darbų: Romualdas 
Kuprevičius, iš pašaukimo geo
dezininkas ir dailininkas, verčia
si taikomosios dailės darbais, o 
Marija Kuprevičienė, pianistė 
ir muzikos pedagogė, muzikos 
pamokomis. Teko patirti, kad 
Romualdas ir Marija Kuprevi- 
čiai numato atvykti į JAV ir 
čia visam laikui apsigyventi. Jų
jų persikėlimo reikalais rūpina
si sūnus ir duktė Kuprevičiai.

• Stasys Pieža, vienas iš Chi
cago American dienraščio re
daktorių, laivu Frederica pasie
kė Graikiją. Laive kasdien mau 
dėsi, bendraudamas su graikų 
laikraštininkais. Jų rašytojas 
Stratis Myvrilis, autorius dauge 
lio knygų apie Graikiją (kaiku- 
rios jų išverstos į anglų kalbą) 
atsistojo vaišėse prie admirolo 
Konstantino Condonyannio, lai
vo komandieriaus. stalo ir vi
siems pasakė: “Te laisvė su
grįžta Lietuvai”. Prie stalo buvo 
graikų ministerio žmona Joanna 
Tsatso, graikų bankininkas Sta- 
matiodakis, pianistė Angeles Ve 
netsianos ir kiti .

Mūsų laikraštininko maršru
tas — iš Graikijos į Turkiją, iš 
ten — į Romą, kur apsistos Lie
tuvių kolegijoje. Lapkričio 29 
d. laivu M. S. Italia iš La Havre 
uosto išplauks į JAV ir New 
Yorke bus gruodžio 8 d.

• Antanas Smetona, pianis
tas, šiais metais baigęs Cleve- 
land Music School Sattlement 
fortepiono skyrių, tolimesnes 
studijas fortepiono mene nuo 
šio rudens tęsia New Yorke, 
pas savo buvusį profesorių Cle
velande Leonardą Schur, kuris 
persikėlė gyventi į New Yorką. 
Antaną Smetoną tik ką atvykus 
į New Yorką ištiko nemaloni ne
sėkmė — smarkiai susimušė vie 
nos rankos alkūnę (skilo kau
las), bet jau sveiksta ir pradeda 
normalias fortepiono studijas.

• St. Tamulaitis gilinasi į an
glų kalbą, ruošdamasis darbui 
amerikiečių K gimnazijoje; yra 
diplomuotas lotynistas. Taipgi 
yra surinkęs daug medžiagos ir 
ražo istorini romaną.
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GALI PRITRŪKTI INTELIGENTŲ
A. GIEDK11JS, Vokietija

Lietuvoje kitąsyk lietuvybę iš) “
laikė kaimas lietuviai artojai, tautiečiai, gyveną Kalifornijoje, 
lietuvės verpėjos bei audėjos. Vur yra beveik amžinai žaliuo- 
Tremtyje, svetimuose kraštuose,* janti vasara turės gerą progą 
tokių artojų, verpėių bei audė- iš arčiau pažinti būdingąsias 
jų nėra. Kas žadins ir išlaikys dailininko J. Pautieniaus sukur- 
lietuvybę?

Dabar daugiausia bene krei
piama dėmesio j švietimą, į lie
tuvišką kultūrą per jaunimą.
Bet ar pakanka tų, kurie švie
čia ir kultūrina?

Tas klausimas jau, rodos, ašt
riai kyla Vakarų Vokietijoje.
Po paskutinės emigracijos dar 
gali likti apie 6000 lietuvių su 
keliais šimtais mokyklinio am
žiaus jaunimo. O mokytojų ir ki 
tų inteligentų tam jaunimui 
ruošti jau dabar trūksta. Antai 
Vasario 16 Gimnazija kelinti me 
tai neišsiverčia be vokiečių mo
kytojų. O kur dar vargo mo
kyklos ir pageidautini įvairūs 
kursai!

Atrodo, kam nors savo laiku' 
reikėjo numatyti būrelį inteli-' 
gentų, galinčių dirbti įvairų švie 
timo darbą. Buvo žmonių, ku
rie galėjo ir norėjo pasilikti Vo
kietijoje. Tik reikėjo sudaryti 
jiems šiokias tokias pragyveni
mo sąlygas. Vienąs kitas tokių 
žmonių dar liks čia ir toliau. Jų 
nepakaks nei mokykloms, nei 
visuomeniniam darbui, o vis dėl
to jie teiktini į darbą Tautos la
bui.

Anais metais, dar Diepholze, 
buvo jieškota Gimnazijai litua
nisto užsieniuose. Siūlyta apie 
400 DM atlyginimo mėnesiui.
Vieni iš karto atsisakė, kiti dar 
aiškinos įvairias sąlygas. O čia 
gyvenusieji buvo patenkinti są
lygomis ir 300-400 DM atlygini
mu.

Reiktų surasti visus galinčius 
dirbti betkokį kultūrinį darbą ir 
aprūpinti juos tokiu darbu ir 
bent pakenčiamomis pragyveni
mo sąlygomis. Buvo ir dar liks 
skurstančių, o galinčių savo jė
gas ir sugebėjimus atiduoti 
Tautai ir bendruomenei.

MĖNRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

Du darbai — ‘‘Tremtiniai tė-( kalbą, išspausdino “Lietuvių • j«na» Ornauskas (Urma-

Šeštadienis, lapkričio 3, 1956

Jonus Martinaitis, plačiai
Į vaa n s. nūs ir tremtiniai ū-Į Dienos . Išvertė Miltonas Star- nas) parašė knygą “Lietuvių žinomas laikraščių karikatūris* 
j ui linkai yra birods pirmieji kus. Tame pat (lapkričio nume- kančios”. Knyga apima laikotar tas, gautomis iš Lietuvos žinio* 
įlaikniiiko J. I autieniaus darbai, ry) yra vertimas latvių rašyto- pį nuo 1863 m. Autorius po I mis, mira Kaune.
kuriuos jis nupiešė po 25 metų Į jo Anšlavo Egličio kūrinėlio Pasaulinio karo kelis kartus tau-------------- ------------------ ---------
pertraukos. Šie darbai, kuriuosei “Žmogus iš minios”; Br.«Jamei-i vo nuvvkes i Sibirą tenai dar OfUo telef- LAfayette s-saio. jei _____ . . • , , . 1 nuvynęs Į oiUlią, Itndl Udl neatsiilopia, Saukite KEdzle 11-2868
dailininkas taip vaįzd.’iai paro-į kienė taipgi ten duoda straips- rado senųjų tremtinių ir daug 
do lietuvių tautos tragediją yrainį apie vitražų meną. i iš jų surinko medžiagos. Dabar

| dar ir tuo įdomu., kad nutapyt', , rak. nauja knygą - apie pašau
tūlos — Marija ir šv. Pranciš-į * 0 fotleraciją, 
kus, išdrožtos

dar tremties subirusiuose bara-
tas žiemas. Iš išstatomų arti 40 1 RUose Vokietijoje;' 
darbų apie pusė yra vien peisą- o Birutės Pūkelevičlūtės pre- 
žai, keturi portretai arba figū-j mijuotojo romano “Astuoni la
rinės kompozicijos. pai

iš medžio, jau 
pastatytos lietuvių pranciškonų 

ištrauką, išverstą į engiu 1 vienuolyne Brcpklyne.

BALSUOKITE TIK UŽ [x] DEMOKRATUS ANTRADIENĮ, LAPKRIČIO 6 D., 1956 
Išrinkite . . patyrusią vadovybę visiems.

for
President-

Lietuvių 
kviečia visus 
pagerbime Al. 
nitary District
kitų demokratų kandidatų.

Įxl RICHARD STENGEI, [xl RICHARD B. AUSTIN
for for

U. S. Senator Governoy

fx| JOHN GUTKNECHT 
for

State’s Attorney

Demokratų Lyga 
lietuvius dalyvauti 
G. Kumskio į Sa- 
Trustees ir visų

MASS MITINGAS SU 
PROGRAMA

Sekmadienį, lapkr.4 d. 2 t ai. po
piet Dariaus - Girėno svetainėje, 
4416 So. Westem Avė. įžanga vel
tui — 200 dovanų — vaišės — 
muzik. programa — susipažinkite 
su kandidatais ir jų kampanijos 
klausimais. Matysite gražią filmą.

Dalyvauja — Mayor RICHARD 
J. DALEY, RICHARD STENGEI, 
į U.S. Senator, RICHARD AUSTIN 
j Govemof, JOHN GUTKNECHT i 
State Attorney.

TA. ofiso IIE 4-6009, r«z. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAI.: 1—4 ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 Vai. p. p. 
išskyrus ketvii tad. ir sekniad.

Tel. OLymple 2-427(1
DR. ATKOČIŪNAS

DANTŲ GYDYTOJAS 
1446 So. 49th Ct., Cicero 50, III.

Vai. antį-, ir ketvirt. 10 r. iki 9 vak. 
Penkt. 7—<9 vak. ir šešt. 10—12 v. d. 

— o —
3147 So. Halsted St., Cliicago 8, III,

Tel. CAIuinet 5-O27O
Vai.: pirniad., trefi. ir šešt. nuo 3—8 
vai. vak. Penkt. nuo 10 v. ryto iki 
2 vai. p. p.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

4146 S. Archer Avė,
VAL. Kasdien popiet uuo 12-2:10 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:6* v.

titr aust toro*

DR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

NLCUIKIV IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALUSTB

7150 South Western AvecM
(MEDICAL BUILD1NG) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktai 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trefilad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 1J 
vai. ryto Iki S vai. poi )ot.

Ofloe tel. RE. 7-ilflS
Res. tel. WAlbrook 6-3700

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6S22 So. Westeru Avenuo 
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
rak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trefiia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitariu

Ofiso telefonas: P R 8-3220
Res telef. YVAlbrook 6-6070

Kultūrinė kronika
• Dailiųjų Menų klubo ruošia 

moję tapytojo Juozo Pautie
niaus kūrinių parodoje, kuri bus 
Los Angeles mieste, lankytojai 
turės progos pamatyti bene ke
turių laikotarpių dailininko dar 
bus. Apie geras trečdalis išsta
tomųjų darbų per penkerius me
tus yra buvę visoj eilėj ameri
kiečių ir lietuvių meno parodų 
Washingtons, Clevelande, Phila 
delphijoje, Chicagoje ir kt.

Šią parod’ą dailininkas papildė 
9 darbais, kurie buvo nutapyti 
pereitą žiemą ir vasarą. Mūsų

ii

l.itliuanian Deinoeratie Lenguc of 
Cook County endoraeg all Deinoeratie 
candidateu and inges all to Vote Denio- 
eratie -—- Judge John T. Zuris. Judge 
Alplionse \Vells, llon. Couunitlee; Jauk 
L. Jatis, I’res. Evecutive Coinmitiec: 
Joscph -Mozeris, Paul .M. Smitli, Simnu 
Galzon, Charles Kai. Domia Kamiu, 
Ell'ro/.ina Mikužis. Al Pnaroiius, Joscph 
Skevis, John Stoškus, Al Valtis, Chas. 
Gečas, Vincent Stulpinas, I’etcr Jonaitis, 
Tony Gudaitis, Anton Paulus, l-’rank 
Moidat, I’etcr Molf, K. Savickas, John 
Paukštis, Ai Brazis, T. Milkic. T. Wal- 
lace, T. Ijevickas, A. Vance, IV. Devents.

For President 
of the United States

fxl ADLAI E. STEVENSON 
For Vice President 
of the United statės

Ix] EfiTES KEFAI VER
For United States Senator

1x1 RICHARD STENGEI,
For Governor

fxl RICHARD 1$. AUSTIN 
For Lieutenant Governor 
ROSCOE BON.IEAN 
For Secrctaiy of State

ra DAVID F. MALLETT
For Auditor of Public Acc.

[xl MICHAEL J. HOVVf.ETr 
For State Treasurer

ra artu i lt I. HELLYER 
For Attorney General

1x1 JAMES Ii. O’KEEFK
For Clark of the Suprenic 
Court

1x1 JAMES I’. ALENANDER
For Trustce of the Metrop.

Sanit. Dist. of Greater Chicago 
[xl JAMES J. RYAN

KENNETII E. CAAII’BLLL
1x1 SIDNEY I). DEUTSCH 

(To Fili Vacaney)
fxl AI.ENANDF.R Ki AIŠKIS 

For C’lerk of the Appel. Ct.
(First Appelate Ct. Dist.)

ra LESI,IE V. BEA K 
For County ('Įeik 
(To Fili Vacaney)

ra El)\\ ARI) J. BARBE1T 
For State’s Attorney

ra JOHN Gi TKNECHT 
For Recorder of Deeds

[T] JOSEPH F. KOPA
For Clerk of the Super. Ct.

[xl FRANCIS S. IAiRENZ 
. For Clerk of the Circuit Ct.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IK CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą.

‘ [x] ALEXANDER G. KUMSKIS 
j Sanitary District Trustee

DĖMESIO VISIEMS!
Sekniadieiiį, lajtkričio 4 •!., pasiklausykite radijo kalbų: 

9 vai. ryto iš'.stoties \\’O1‘A (S. Barčus) kalbės teisėjas Jobu 
J. Zuris ir kongiesiuanas James Murray, 2 vai. ,6 p. iš \\GES 

stoties kalUės;*l. Mozeris ir M. Hovvlett.

, • ' t
"" DĖMESIO LIETUVI.VMS!

Kviečiame dalyvauti Stcvcnson, kandidato j prezi
dentus, parade, kuris įvyks šeštad., lapkr. 3 d. nuo 5 
vai. tak. iki 9 vai. vak. Pamatysite gražų lietuvišką 
“flotą“ su lietuviškais šokėjais, dainininkais ir studen
tų. grupė. Matysit Hollywąod ir televizijos žvaigždes. Vi
si būkit. Paradas prasidės nuo Madison ir Michigan Avė.

Kviečia Anierikos Lietuvių Komitetas def Stcvensono 

į prezidentus. — Juozas Mozeris, pirm., A. Pivaronąs, A. 
Brazis, T. Pakel, R. A. Vassale, P. Smith, J. Poška.

[xl BENEDKT’ GARAI ISA
For Coroncr

ra l»r. Harohl P. SULL1VAN.
For Judge of the Circ. Ct. 
(To Fili Vacaney)

fxl JACOB Nf. BRAi DE
For Judge of the Super. Ct.

(To Fili Vacaney)
JGSEPH A. POPE/

ra HENRY W. DfERINGEIt 
For Associate Judge of the 
Municipal Ct. of Chicago

i ra NVILLIAM V. DALY 
1x1 DANIEL .L.McNAiMARA, .Ir.

JOSEPH II. Msu-GARRY 
[xl \VALTER J. KGLVALSKI

I ra JOSEPH F. GEARY 
[y) JOSEPH A. POWER 
ra \VILLIAM M. BARTI!

į I3J1 E.M.METT 1IARRINGTGN 
fxl CECIL CORBETT SMITH

KATHERINE NOHELTY 
HENRY C. EERGI SON

I ra HAYII) lefkovits

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso tel. 1( Lt lam o 5-4410 

Rezid. telef. GKovcItill 0-0017
valandos: 1—3 p. m. C—8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trefilad. ir šeštad. pagal sutarti

Oflao tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfajette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kampas 47tb Ir llcrinitage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North Wat ker Urlve 

(Clvlo Opera House. kaiub. 868)
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 0-2204
6002 West liith Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—I
Tel. TOvvnhall 3-0059 

Kitu laiku ir tr^fciad. susitarus
Rezid. tel. UEmlock 4-7000

Tel. ofiso YA. 7-5557, res. RE. 7-4000

DR. FRANK C. KWINN
(KVIKCINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 Vest 47 th BtreM

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

8PEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo I | Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5677 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki s:8u _Oflso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri 
Uždara trefi. visa diena Ir šeštad vak.

Tel. ofiso PRospect 6-2240
Pltnspect 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

KPEO. CHIRURGIJOS LIGOM 
5700 S. Wood Street

Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt. 
Trefilad. ir sek. uždaryta.

Trefiiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6265 South IVestern Avoaao
VAL. kasdien 2—4 d. p. Įr 7—9 

Trečiadieniais, šeštadieniais ir
sekmadieniais uždaryta

DR. JULIJA M0NSTAV1ČIUS
GYDYTOJA IR CHISUfiGB 

Del valandos skambinti telefonu 1 Office: 10748 South Michigan Avė. 
l’rospect 6-1705 nuo 2 iki 9 vai. Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hllls 
p. p. kasdien išskyrus trefilad. ir Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v..
šeštad.

Ree. tel. GRovehLl 6-5603

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenuo 
(Kampas 47-tos ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. va*. 

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
rrefilad. ir kitu laiku pagal sutarti.

Telef. ofiso LAfayette 3-6018 
Rez.: WAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
A.ntr. 1-o, trefi. Ir šešt. pagal sutartie?

DR. Z. DANILEViČlŪŠ~
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•317 South Weiten Aveaao
Chicago 20, 111. 

Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpubUc 7-iVOO

Rezidencija: GRovehiil 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 ▼. 
ra*. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trefiiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virglnia 7-0030

Rezidencijos tel. UEverly 8-8244

lšskirus trefilad. šeštadieniais nuo 1 
liti 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllmae 5-0700 
Buto — BEverly 8-3040

Ofiso HEmlock 4-5816
Rez. H Eini. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOO 

2745 W. 69 St
(priešais Sv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Wliipple Stroet

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; ?—6; 7—9. 
šeštaid. 10—;12. Trefiiad. uždaryta.

LAfayette 3-1910 
. Namų — ŲEdaręrcst 3-1781)

DR. ALBINA PRUNSKIS- 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
S259 Soath Halsted St 

Kasdien 8—7 vai. vak. Šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trefilad. Ir kitu laiku pagal sutarimu 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd 9t., tel. Republio 7-8818.

Tel. oflHo: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJA. 

8267 South Halsted Street 
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. ir 6—8 ▼. vak.

šeštadieniais 1- -4 v. p.
▼.

D.

TeL ofiso PRospect 0-0400
Rezid. PRospect 0-0400

,DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške viėiūtš)

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
6248 South Kedzie Avenoe

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 0-8 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trefiiadieniais 
Ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 1-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 We3t 31st Street 
Karau Halsted Ir 81-mos gatvių)) 

PriSmimo valandos kasdien: 1-4 p.g 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet

Tel. ofiso PR. 6-6440, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
gydytojas ir chirurgas

2420 YVest Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trefiiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tol. ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Spec. moh-rų llt-us ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampan Archer ir Californla Avė. 

VAL : 2—4 Ir 6—8 v. p. S,
Sešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

Ofiso t»lef. YArda 7-1100
■ezldcncijos — KTevvart 3-4618

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta KatvS) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

j Tel. WAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak
Trefilad. ir šeštad. uagal sutarti

Tel. ofiso PR. 6 3838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
Iki 9 vai. Trefilad. Ir Sešt. uždaryta

Ofiso tclefonaa — Blshop 7-0626

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer). 
Vai. kakdlen nuo 2 Iki 9 vai. 

Trefiiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. RF'.publio 7-2200
BPICCI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGO8 
2745 West 69th Street 

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryto Ir nuo 6:00—8:00. t 
Šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trefiiad. Ir i 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akini tie. 

keičia stiklus .Ir rėmus.
4456 So. California Avė., Chicago 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto Iki 4; trefilad. Ir .skmad. 
tik susitarus

Tol. ottao Y* 7-4787, rea. PR 8-IB8U

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. ųuo 2—4 Ir 6—8; trefilad;, Seš- 
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps viršminStl telefonai
Raukite Mldway 3-0001

Tel. ofiso CA 6-0257, res. PR 6-6668

DR. P. Z. ZALAYORIS
1821 So. Halsted Street

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 0-6666 
Rezid. 6000 S. /Lrtesiiui Avt.

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; C—B 7. U

DR. G. SERNER
LIETU V18 AKIU GYDYTOJAI

Virš 86 metą patyrimo
Tel. YArds 7-1828 

’* Pritaiko akintas. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas ir akinių dlrbtu.N 
756 West 35th Street 

nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8, tre
fiiad nuo 10-12, prnktadlenj 16-8 U 
šeštadieniais 16-2 vai. popiet.

v urs se

Vai

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklu Įtempimą, kuris 

; yra priežastis galvos ekaudšjlmo bei 
svaigimo ir skuudanfiių akių karščio, 

I Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
1 tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
i egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama
1 mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenne 
Tel. YArds 7-1378

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. šeštad. 10:88 
Iki 6 vai. Hekm. ir trefi. uždara.

Chicago Savings and Loan Association naujai 

statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti Į 
musų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.
f

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben

drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap

draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 

valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumą atsargas, bet dau

gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovftg yra patogesnės taupytoją 

ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per danglan, negu 82 metus, visada Išmokėdavo tanpytojams visas taupy

mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 

klas pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000. 

Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS 8C LOAN ASSOCIATION
6234 South Western Avenue Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

CUBKENTLY — AUK5CIAUS1AH DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT I’AID UP LNVESTMEN1Ų SKYRIAUS.

Išmokėjo Ir Išmoka aukštesnius dividendas
Telefonas GRovehill 6-1696

DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTU

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

susitarimu išskyrus trečiadienius
2422 VVeot Marųuette Rd.

1____________________________
Telefonas REUance 6-1811

DR. WALT£R J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 WeHt 59th Street 

VAL, 1—4 popiet. 6:80—8:30 vak 
Trefiiad. pagal sutarti

Te|. ofiso ir butzi OLympto 2-4IM
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th SU Cicero 

Kasdien 1—8 v. Ir «—8 v. vakare 
Išskyrus trečiadienius

Butas 152A So. IBI h Avė, 
Beštadieniaia 13 iki 4 popiet

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas - Protezlstas 

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. Rp«ic. pagalba kojom

(Arch Rupports) ir t.it.
Vai.: 9-6 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1.

' jRTIIOl’EDIJOS TKCIIRUKO8 LAB. 
3850 W. A3r<l St. Chicago 2B, UI. 

Tel. Pltoepect 8-5084.

¥
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Vakarų Europos meno liga
Mintys po didžiosios dailės parodos Muenchene

DR. JONAS GRINIUS, Vokietija

nuošė, kurie turi reikšti vyrus gaus prigimtis visdėlto yra po- 
ar moteris; galvų vietoj defor-Į zityvi; tai, į nieką besismelkda-

Viename didžiausių Vakarų 
Vokietijos kultūros centre, 
Muenchene, kasmet vasaros mė 
nesiais (liepos-rugsėjo) yra ruo 
šiama didžioji yailės paroda, ku 
rioje dalyvauja keli šimtai vo
kiečių tapytojų, grafikų ir skulp 
torių. Dauguma jų būna iš Ba
varijos, ypač iš pagrindinio me 
nininkų miesto Muencheno, bet 
nemažai dailininkų dalyvauja 
ir iš kitų Vokietijos vietų bei 
miestų, net iš sovietų valdomos 
rytinės zonos ir iš Berlyno.

šios vasaros paroda, užsida
riusi spalio 7 d„ buvo gauses
nė ir įdomesnė už ankstesnes, 
nes šalia vokiečių darbų buvo 
Paryžiaus žymesnių dailininkų 
98 paveikslai, kuriuos išstatė 
Paryžiaus garsi privatinė Char- 
pentier galerija, pavadinusi sa
vo klientų eksponatus “Ecole 
de Paris”. Kitokiu būdu buvo 
susidariusi didžiulė paroda iš 
1003 eksponatų, priklausančių 
528 dailininkams.
‘ Nors Muencheno šių metų pa
rodoj tebuvo atstovaujama tik 
nežymi prancūzų dailininkų da
lis, tačiau, turint galvoj vieną 
antrą parodą, matytą Paryžiu
je; susidarė apytikris įspūdis a- 
pie pagrindines tendencijas 
prancūzų ir vokiečių šiandieni
niame mene. Kokius tad įspū
džius palieka žiūrovui šių dienų 
dailė, kurią kuria dviejų didžių
jų tautų dailininkai Vakarų Eu 
ropoję ?
Kosmopolitinė kiekybė be šaknų

Pirmiausia susidaro įspūdis,
kad Vakarų Europos dailininkai 
dabar yra stipriai pasinešę neĮ 
į kokybę, bet į kiekybę. Atrodo, 
kuriama daug. net labai daug; 
tačiau šitoje gausybėje kūrinių 
ir jų autorių, kurių kiekvienas 
stengiasi būti savitas — sau 
stilius ir sau mokykla — vyrau 
ja vidutinybės. Didelių asmeny
bių ir jų žymių darbų beveik 
nėra. Nėra galingų kūrinių, ku
rie ryškiai išsiskirtų iš kitų sa
vo vidine sugestyvia jėga, kuri 
žiūrovą patrauktų, priverstų su 
sitelkti, įsijausti, pasigrožėti. Ei 
ni pro šitą gausybę darbų, lyg 
miške, kur kiekvienas medis bū 
tų į antiką nepanašus ir kitaip 
augtų, ir nebesiorientuoji, kur 
čia tikrasis meįis — gyvastin
gas kūrinys, pažadintas vidaus 
balso, — kad nesupainiotum jo 
su dirbtiniu padariniu, su neži
noma imitacija ar savotiška ka
rikatūra.

Ar komercijos įtaka, ar meni 
ninku pastangos tebūti tik pro
fesionalais pažadino šitą gausy
bę? Tik ji ne tiek džiugina ir 
pakelia, kiek panardina ir pri
slegia nejaukia vidutine pilku
ma, nors drauge labai aiškiai 
matyti, kad kiekvienas dailinin
kas nori būti savitas, o dažnas 
tuo savo savotiškumu net sten
giasi nustebinti.

Vokiečiai parodoje dalyvavo 
pasiskirstę trimis organizacijo
mis. Tačiau iš eksponuotų darbų 
buvo nelengva susivokti, kuo tie 
susigrupavimai skiriasi. Tik ati 
džiau įsižiūrėjus, buvo galima 
pastebėti, kad vienos organiza
cijos nariuose (Neue Gruppe) 
prasikiša kraštutinės abstrakci
jos tendencija. Bet, palyginęs 
vokiečių abstraktistus su pran
cūzų, vėl nebesuvoki šitų tau- į 
tų dailininkų skirtumų. Ir ne 
vien abstraktistai supanašėję. 
Net darbuose tų dailininkų, ku
rie dar pripažįsta mūsų regimo’ 
sios tikrovės elementus, etninių 
tautinių bruožų nebegalima pas 
tebėti. Jei nežinotum tapytojo 
pavardės iš katalogo, prancūzo 
paveikslą^zalėtum priskirti efek 
tingesniam vokiečiui, o kolori- 
tingesnio vokiečio darbą kolori- 
tingam prancūzui.

Šių dienų Europos mene at
rodo dingusios tautinės ypaty
bės. Jis suintemacionalėjęs, su 
kosmopolitėjęs. Kaip to pačio 
sukirpimo suknelę gali pamaty
ti Muencheno, Paryžiaus ir Ro
mos gatvėse ar vitrinose, taip

panašios technikos, kompozici
jos, žmogaus traktavimo ir kolo 
rito paveikslų gali pamatyti tų 
miestų didžiosiose parodose. Gal 
taip pat Londone ir New Yor- 
ke? Tai lyg medžiai be šaknų 
ir be savos dirvos. Ar tai tech
nikinio amžiaus standartizacijos, 
ar madų įtakos, ar atitrūkimo 
nuo savo tautos gyvenimo vai
siai? Gal stiprių asmenybių sto
ka, ar neturėjimas būties giles
nio pergyvenimo, ar pasaulėžiū
ros išblėsimas ar visiškas pasi
klydimas gyvenime bei dvasinis 
skurdas, dangstomas snobizmo 
skraiste, kalti dėl Vidutinio me
no margumo Vakaruose?
Būties neigimas ir neapykanta 

žmogui

Gal teisingiausią atsakymą į 
šituos klausimus davė mūsų tau 
tietis Ž. Mikšys. — Tai šių die
nų dvasios proletarų menas, — 
pasakė Jis, besikalbant' apie di
džiąją Muencheno dailės paro
dą ir šiandieninį meną. — Ne
betekę transcendencijos nuovo 
kos, praradę žvilgsnį augštyn, 
dauguma mūsų dienų dailininkų 
yra pasiklydę, nebekenčia daik 
tų ir žmonių, knaisiojasi purvy 
ne, savo dvasios skurdą ir savo 
nieką jie perkelia į paveikslus. 
O niekas tegali duoti nieką. Be 
meilės, be dvasinio subtilumo 
nėra kūrybos. O jie neapkenčia 
ir tyčiojasi, — kalbėjo su liūde
siu mano jaunasis draugas Ži- 
buntas. Ir negalima jam buvo 
nepritarti, nors pats pirma ne
buvau išdrįsęs sav0 nusivylimo 
paroda šitaip drąsiai formuluo
ti.

Ir is tikrųjų, lankydamas šią 
parodą ir prisimindamas kitas 
panašias, visą laiką mąsčiau a- 
pie šių dienų menininkų pagiežą 
žmogui. Gal dėlto dabar Euro
pos mene, kaip ir šioj parodoj, 
tiek maža tėra portretų, tiek ma 
ža geraširdiško šypsnio, bet žy
miai daugiau niūrios ironijos? 
Gal todėl žmogaus pavidalas ne- 
beišsiskiria iš daiktų paveikslų 
kompozicijos ?

Stebint daiktų ir gyvių iškrai 
pytus pavidalus, dar sunku kal
bėti apie patyčią. Bet žmogaus 
sužalotame sudaiktinime (nu
rengtuose mediniuose maneke-

muotuose agurkuose ar baron- 
kose; veiduose panašiuose į pa
dvėsusių ruonių snukius; iš su
glebusių mėsos gabalų sulipdy
tuose kūnuose su pamišėlių 
žvilgsniu veide, nors tai turi 
reikšti moterį, besiilsinčią gam
toj; iš virbų sunertuose žmo
gaus griaučiuose) negali nematy 
ti išjuokinančiog pagiežos žmo
giškai būtybei, kuri neperseniau 
šiai buvo laikoma Dievo atspin
džiu.

Be abejo, kad žmonių giminė
je yra įvairiausių niekšų ir iš
sigimėlių, kaip jų nestigo nė pra 
eity; tačiau ar dėlto žmogaus 
asmu0 nustojo būti vertas pa
garbos ar bent užuojautos? Tie
sa, nevisi Europos dailininkai 
vaizduoja tik išniekintą žmogų, 
ir Muencheno parodoje buvo at
vaizduotų žmonių, kurių pavi
dalai bylojo apie jų normalią 
sielą. Tačiau antižmoniška ten
dencija Vakarų Europos dailėje 
visdėlto yra tokia pat ryški, 
kaip ir pastangos daiktinę būtį 
paversti bereikšme abstrakcija, 
jei ne visišku nieku (mat žino

mas, dailininkas negali išreikšti 
absoliučio nieko).

Stebėdamas šitokias nihilis
tines ir antihumanistine9 ten
dencijas dailėje, pradedi geriau 
suprasti, kodėl nevienas mūsų

snobistiniu pasipūtimu (atseit, 
ir mes modernūs!). Pavyzdžiui, 
neteko pastebėti, kad būtų buvę 
nupirkti kraštutinio abstrak-1 
taus meno tapniai, kurie gal 
galėtų tikti čia tekstilės pramo 
nei, čia koridorių nuogumui pri
dengti, čia naktinių lokalų sie-

oso išvargintas, visokių filoso- technikos standartizuojamas mi 
fijų ir ideologijų klaidinamas, (Nukelta į 7 psl.)

laikų menininkas tampa komu-i noms dekoruoti, bet kurių nebe
galima vedinti dailiuoju menu. 

Stebėdamas parodos lankyto- 
visuomenės, kuri nuoširdžiai jus, dažnai kuklius žmones, ku- 
nori rimto meno, stengiasi jį su rie su katalogu rankose stengė- 
prasti ir visdėlto nusigręžia nuo, si suprasti kūrinius ir šitaip

mzmo au';i. Tada negali nepa
teisinti bent dalies mūsų laikų

šių dienų meno, nes jame daž
nai teranda chaotinį skurdą, pri 
dengtą prašmatnios technikos 
gudrybių.
Kas dėl tos ligos atsakingas?

Ir iš tikro, lankydamas šių 
metų didžiąją dailės parodą
Muencher/, negalėjai nepastebė 
ti, kad žmonės dar domisi ii 
tokiu menu, kuris nepadrąsina

savo sielą praturtinti, negalėjai 
nejausti jiems simpatijos ir u- 
žuojautos. kad gausybėje ekspo 
natų jie nedaug teras tokių, ku
riuose autorius išreiškia savo 
suvoktos būties prasmingą as
pektą su meile, be pagiežos Die
vo pasauliui ir Jo paveikslui — 
žmogui, be snobistinės baimės 
pasirodyti “nepažangiam”, be

PAGRINOINIAI LAISVĖS PRINCIPAI
“Tironija jau pati savyje tu
ri sunaikinimo sėklas, kurios 
ją pačią prožudo. Didžiulė ir 
plintanti neramumų banga da
bar griaunanti — komunizmo 
valdžios pagrindus rytinėje Eu
ropoje daugiausiai priduodąs 
drąsos veiksmas, parodąs pa
grindinę tironijos silpnybę. Aš 
jaučiu, kad mes, kurie džiau
giamės laisve, turime išplanuo
ti tinkamą ir imponuojančią 
programą pagelbėti tiems žmo
nėms atgauti savo laisvę. Yra 
tragiška, kad mes dar neturi
me paruoštos programos jiems 
pagelbėti. Man atrodo, kad
Laisvės Administracija (Free- Richard Stengei

dom Administrątaon) pasiūlyta senatoriaus Paul Douglas yra 
geriausia priemonė pagelbėti pavergtoms tautoms. Aš esu už 
tą programą’’.

Iš laiško Richard Stengei,
Demokratų kandidato į U.S. Senatorius.

žiūrovų. Jų teko matyti paly- patyčios iš žiūrovo “nemokšiš-
ginti nemažai. Ir paveikslų bei 
statulėlių taip pat buvo nupirk
ta nemažai. Nors šitie privatūs 
pirkiniai nevisada liudijo pirkė
jų augštą estetinę kultūrą, ta
čiau taip pat nebuvo galima 
įtarti, kad jie būtų vadovavęsi

ko” naivumo.
Nors karų bei okupacijų cha-

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEKTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.
STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:

Geriausios ANGLIŠKOS bei ,,worsted MEDŽIAGOS kos
tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Sban”, “antiųue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ............................................................ 98c.

60 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 Cleth užuolaidoms tik .$1.09
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek

vienų pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos

Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.
kaip dovaną.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., V/2 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 

TeL MOnroe 6-8152.

Taupykite po blškj kiekvieną algos dieną. .lūs skolin
gi patys sau. Pas Droveps, Jūsų santaupos neša 2% 
pelno. Ir kiekviena taupomoji sąskaita yra aixiraus
ta iki »10,000.00 Federal Deposit Insurance Corpora
tion. Leiskit Drovers padėti Jums taupyti. .. šiandien.

Lengva BENDRAUTI SU DROVERS

^Drovers Banks
47th Street & Ashland Avenue YArds 7-7000

nuo 1883

KODĖL MOKĖTI DAUGIAU?
Pas JIM FOSTER CLOTHES
jut pirkaite GERIAUSIUS UŽ MAŽIAUSIA KAINA 

Kostiumai vyrams ir moterims $07.50 ir aukščiau
Rūbai gaminami pagal užsakymą nuo $35 iki

Mes jums sutaupysime pinigų — FABRIKO KAINOS.
Taip pat Sport Coats — Kelnės — Top Coats — Zip Jackets 

— Suburbau Coats.

JIM FOSTER CLOTHES
2250 S. Spaulding Ava., Chicago, Illinois

PAKANKAMAI VIETOS AUTOMOBILIAMS PASISTATYTI

VALANDOS: Pirmadieniais iki 8-toa valandos vakare 
Kitom dienom iki 5-toa valandos vakaro.

šeštadieniais iki 2-trog valandos popiet.

KrM

TUVIAI
Bakuos už
STEVENSON

GENEROLAS ELsenhower aiškiai pademonstravo, kad yra didelis skirtumas tarp vadovavimo ka
riuomenei (kur kareivis gali būti sušaudytas už neklausymą karininko įsakymo) ir vadovavimo 
valdžiai Washingtone (kur net patys republikonai kongrese labai mažai jo klausė).

JIS pasirodė esąs silpnas politinis lyderis kaip vidaus, taip ir užsienio politikoj (nebereikalo kai 
kurie laikraštininkai Washiugtxme jį praminė “renldų žvaigždžių Hardingu”).

• JO 1952 metais padaryti pažadai, pasirodo, buvo tušti. Jo administracija pasitenkino Taikytis 
status quo, kitaip sakant vietoj sėdėti. Net ir šia ndien republikonai gali tik girtis, kad jie išsaugo
jo visas demokratų administracijos pravestas reformas.

PRAGYVENIMO kaštus ar sumažino? Ar valdžios skolą sumažino? (Jei krašto_s£aud^jn^- 
bfltų republlkonų kontroliuojama, tai jūs gal pilniau žinotumėte, kad, pavyzdžiui valdžios skola, 
apie kurią taip daug Elsenhovrer kalbėjo 1952 metais, po dabartine republlkonų administracija į 
tris metus paaugo 15 bilijonų dolerių; ta pati skola po prezidento Trumamu nuo 1946 metų iki 1952 
metų buvo sumažinta suvirš dešimčia bilijonų dolerių. Čia tik vienas pavyzdys. Reiktų daug vietos 
juos visus Išvardinti.)

APIE mūsų bankrotą užsienio politikos scenoje nereikia čia visai kalbėti. Paskaitykite bile 
laikraštį, paklausykite radijo. Generolas Eisehovver administracija taip nupuldė Amerikos prestižą 
ir įtaką demokratiniam pasauly, kad šiandien net ir mūsų iki šiol patys patikimiausi sąjungininkai 
Anglija ir Prancūzija ignoruoja Washingtoną.

riu
BET republikonai tyli apie viską ir tik nuo ryto iki vakaro kartoja “Pasitikėkite Eisenhowe- 

’. Nedrįsta jie net prašyti, kad mes pasitikėtume republikonų partija.

LYG, kad jau kraštas neturėtų pilną glėbį problemų, kurios iš tragiškai silpnos vadovybės 
Washingtone, Generolo Eisenhower amžius ir pa šlijusi sveikata verčia mus rūpintis ir galimybe, 
kad vieną dieną Richard Nixon gali net prezidento kedėje atsidurti.

Nežiūrint iš kurios pusės nežiūrėsime, mes esame tvirtai įsitikinę, kad tęsimas Generolo Eisen- 
hower republikonų administracijos dar kitus keturis metus neišeis Amerikai ant naudos.

Dėlto tai mes balsuosime už Stevenson!

CHICAGOS LIETUVIAI UŽ STEVENSON

I
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SKAUTŲ TĖVŲ IR RĖMĖJŲ V A K A R A S - B A L I U S
ĮVYKS Š. M. LAPKRIČIO’ M. 17 D. 7:30 VAL. VAK. KEY MEN’S CLUB-MARINE HALL, 4711 W. MADISON St. 

Programoje: Akademiky-kvartetay trio, Skauty-čių „Grandis” — tautiniai šokiai. Šokiams gros Br. Jonušo orkestras.

Pelnas skiriamas nuosavai lietuvių skautų-čių stovyklavietei įrengti. Maloniai kviečiame visus atsilankyti. Skautų-čiu Tėvu Komitetas ir Rėm.
»3

Staliukai iš anksto užsisakomi: 

Ciceroje pas inž. Radį 

TOwnhall 3-5027 
Chicagoje pas inž. Pavilčių 

PRospect 8-1046

KANARĖLĖ IR AKTORIŲ KVARTETAS
BALYS CHOMSKLS, Chicago, III.

Juozapas: 
buoji.

Rokai! Tu šlu- daro tokį įspūdį: autorius ver
čia veikėjus paklusti jo idėjai,

veikalo nagrinėjimas, bet žiūro- ralinių minčių, kurias autorius 
vo įspūdis ir nuotaika. Iš pirmų1 
jų dramos akordų jaučiama,
kad Kostas Ostrauskas turi aiš
kų dramaturgo talentą. Žmogus 
ir žodis eina kartu į vieną sis-

Iš dramos “Kanarėlė” J bet patys veikėjai eina į gyve-, temą, į nematomą veidrodį. Ne
Kas yra žmogus?

Žmogus yra vienintelė būty
bė žemėje, kuris kelia nuolat 
šį klausimą, kuris svyruoja 
tarp dvasios ir formos, tarp tie
sos ir tikrovės, tarp baimės ir 
vilties, tarp jėgos ir malonės. 
Kokiu keliu mes beeitumėm į 
žmogų: istoriniu ar teologiniu, 
filosofiniu ar meniniu, žmogus 
liks visada problema.

Dramos širdis yra žmogus, 
nes drama gyvena tik tuo klau
simu: kas yra žmogus? Kosto 
Ostrausko 3 veiksmų drama ke
lia ne tik šį klausimą, bet ir ban 
do atsakyti, kas yra žmogus: jis 
veržiasi visomis priemonėmis j 
grožį ir gėrį, bet išsekus jėgoms 
— žūna.

Dramos vieta: likimo ranko
je. Laikas: veikėjų išgyvenimo 
nuotaikos — psichologinis lai
kas. Asmenys: frys elgetos su 
labai skirtingais charakteriais 
ir viena moteris — silpnaprotė. 
Origina’us kvartetas. Stilius — 
realistinis ir mistinis. Figūros 
pasirodo čia pilnu realistiniu gy 
venimu, čia vėl įsisupa į šešėlius, 
kaip vaiduokliai, simboliai, ale
gorijos. Jie yra ir jų nėra. Jie 
kalba ir yra likimo kalinami. 
Rakštis ne tik kojose, bet ir 
širdyse. Dramos užuomazga: ka 
narėlės pavogimas ir jos dra
matiškumas — kanarėlės nete
kimas. Tie įvykiai yra tik prie
monės dramos simbolikai iš
reikšti.

Autoriaus pasirinkimas veikė
jų tipų yra egoistinis. Jis neat
sižvelgė į aktorius, nei i žiūro
vus. Kas yra elgeta? Žmogus 
be ambicijos, be namų, be dar
bo. Elgetavimas — nelaimė. EI- 1 
geto3 gyvenimas priklauso nuc Į 
žmogaus širdies, ar jis duris ati 1 
darys, ar jas užtrenks. Jo liki
mas ne jo valioj, bet žmonių. 
Toks žmogaus tipas nesudaro 
jokio pavojaus autoriui. Auto
rius laisvas, ne veikėjo charak
teris brandina dramos veiksmą, 
bet pats autorius. Juozupas, tau 
rus ir žmonių mylimas žmogus, 
psichologiškai vedant, jis negali 
būti vagimi, bet autorius pri
verčia jį pavogti kanarėlę.

Literatūroj yra žinomas po
sakis, jei autoriui pritrūksta fan 
tazijos išlipti iš bėdos, tai jis pra 
deda pasakoti apie sapną, ar įve 
da į sceną kvailį. Juozupo va
gystė per sapną atitaisoma. 
Dar gudriau autorius pasielgia 
su moterimis. Moters įvedimas 
į veikalą, ar į sceną, reiškia 
daug netikėtumo: arba. arba. 
Tai kraujo tranfūzija — gyve
nimas ar mirtis. Dramoj mote
ris yra tempas, ritmas ir dina
mika. Autorius, norėdamas ne
kliudomai pravesti dramos idė
ją, ir apsisaugoti nuo galimų 
moters išdaigų, pasirenka mo
terį — silpnaprotę, pagelbinę fi
gūrą. Todėl veikalas scenoje su-

nimo klaikumą ir beprasmę. Vei 
kalas alsuoja sunkia ir slegian
čia nuotaika. Be saulės diena 
nyksta išbalusioj nevilties nak
tyj. Nelaimė yra ne tame, kad 
žmogus negali išsilaisvinti iš 
tinklo, kuriame jis yra uždary
tas, bet žmogaus nelaimė glūdi 
tame: jei jis tą tinklą sudrasky
tų, tai jis pats vėl visas skyles 
užmegztų.

vienas epizodas, ne viena aki 
mirką ar dekoratyvinis lopas, 
bet visos figūros išnaudotos dra

moka meniškai natūraliai įpinti 
į dramos visumą. Kas veidmai
niauja, žaloje save, nors pasi
deda medinę koją, bet vistiek 
šlubuoja.

Režisorius ir aktoriai

. Yra žinoma, kad liejant var
pą, yra dedama tam tikras kie
kis sidabro. Nuo to priklauso

mos visumai. Jo veikėjai neturi, varpo skambėjimo grožis ir ty- 
žievės ir kieto paviršiaus. Be 
apsaugos jų vidus guli čia. Vei
kalas turi dvispalvę techniką: 
ironija ir užuojauta viename tep 
tuko moste pavydas ir duosnu-

rumas. Vytautas Valiukas, re
žisuodamas dramą “Kanarėlė”, 
turėjo susidurti su nauju vei
kalu, kurio sidabro kiekis dar 
nežinomas. Veikalas neturi iš-

su menišku saikingumu dramos 
idėjai išryškinti. Prologas ir e- 
pilogas, Giedrės Gutauskienės 
muzika buvo ne priedas, bet 
dramos dalis.

Juozupas, Vytauto Valiuko 
sukurtas tipas, nėra gyvas, bet 
kažkoks mistinis. Žodis — be 
lūpų, dvasia — be veido, gailes
tis — be širdies. Nuo pradžios 
iki galo jo vaidyba turėjo vieno
dą "tono spalvą: ramią melaneho

(Nukelta į 6 pusi.

PASILIKITE
Edward J. Barrett

mas - 
graži,

vienas alsavimas. Kalba viršinių efektų, kuo teatras yra
išsireiškimai taupūs ir

Šis pasisakymas nėra dramos asketiški. Veikalas turi gilių mo

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

Reguliari $7.50 vertė vilnonė 
eilutėms medžiaga tik

S3-95
už jardą

PUIKI RINKKINfi IMPORTUO 
TA VILNONE MEDŽIAGA 
EILUTĖMS

$4.95 jardas

VILNONE PALTAMS 
MEDŽIAGA vertės nuo 
$7.95 iki $9.50, dabar

$4.95 ui jardą

SUTAUPYSITE IKI 50% pirk
dami medžiagas užuolaidoms 
ir baldų apdengimui.

VERTINGOS NEMOKAMOS 
DOVANOS UŽ KIEKVIENĄ 
PIRKINĮ.

MŪSŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELĖS AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVĖ PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFANDS TEXTILE 
F A B R I C S

1210 So. Union Avė. Telefonai; MOnree 6-1210 
SEeley 3-0006

Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 
9:30 ryto iki 5 vąl. vakaro, šeštadieniais uždaryta

SKIP’S SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH D AMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202

turtingas, bet visa dinamika glūi 
di vidujiniame išgyvenime. Ke
turi veikėjai ir mažutis kamba
rys, kuriame juda visas dramos 
gyvenimas. Ir vistiek šis kvarte
tas buvo labai įdomus, virtuo
ziškai darnus, patiekdamas me
nišką tiesą ir tikrovę. Režiso 
rius panaudojo visa~ priemones

ciasarasess- citsa'tsjsaetaus

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparate Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St. 
Tel VI 7-9087 _ VI 7-3037

SOPHIE GARGUS
RADIO PROGRAMA

Ii WOES stoties — Banga ĮSOS 
NUO P1KMA1) IKI PENKTAI!. 

8:46 Iki 9:00 vai. ryte 
8ESTAD 8:80 Iki 9:80 ryte 

ITRMADIENNIO vak. nuo 7—8 y 
8FKAD. K:SO—9:80 v. r. M stotie* 

•vfini — i*on vtl 
Chicago 29, III. HErnlock 4-2413 

7159 SO. MAPLEWOOD AVĖ.

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo Č28.0C 
pas

Roosevelt Furniture 
Company

(LIETUVIŲ KRAUTUV®) 
2310 West Roosevelt Road 

Tel. SEeley 3-4711 
RieUie Bertulis ir Fellv IlaudonLs, 

savininkai S
Krautuve atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Plrniad. Ir Kctvlrtad. Iki 
9 vai. vak. Ir Sekniad. nuo 11 vai. 
ryto Iki 4:30 vai. po pietų. *

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana rišokiomio

Erogomis. Albumo vaizdai kalba apie 
ietuvą visiems su]rrantams kalba 

todėl jis tinka viiioms, kas kokis 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 

yra gražiausia dovana 
Kiekvienam verta Sį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti: 
Kaina 6 dol.

ATEITIES administracijoj 
#16 Willooghby Ava.
BROOKLYN 21, N. Y.

Lapkričio • November I, 2 ir 3 dienoms

HENNESSY, 3 STAR COGNAC Flfth $5.09

MARTELE or COURVOISIER

THREE STAR COGNAC ™h $4.93

GRAIN ALCOHOL. 190 Proof

USP Fifth. J4..89

CINZANO VERMOUTH

Sweet or Dry
Fifth $ 1.39

KUAFA WINE $-|.69

P1PER HEIDSIECK OR

MCMMS CHAMPAGNE $3.93
VAT — G9 SCOTCH WHI8KEY Fifth $4.29

IMPORTED FRENCH BOKDEACX

Medoc, Haut Sautcme, Barsac Fifth $1.19

KKUPNIK (Honey Puncli)
Flfu> $3.39

MOCQLIN CHE KR Y LIUUEUR Fifth $3.59

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

siinkvr žirnis su pilna np- 
drauda. Pigu. Ii sąžiningas 
pats ma rimas.

R S E R e N A S
464* S. Wood Ht.. Chicago 9, 

t oi </■ St

nuo užsisenejusių 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie. kurte kenčia nuo SENU AT
VIRU Ir SKAUDŽIŲ ZAIZDŲ, 
tegali ramiai sCdfitl Ir naktimis 
ntegotl, nes jų užsisenSjusios žaizdos 
įležtl ir skauda. Kad pašalinti tų 
uežejimų ir skaudSjimų senų atri- 
-ų Ir skaudžių žaizdų, uždekite 
.EGULO Ointment. Jos gydymo 

ypatybes palengvins jusu skaudSjl- 
ma ir galėsite ramiai miegoti nak- 

; i. Vartokite Jų taipgi nuo skau 
ižlų nudegimų. Ji taipgi pašaline 

1 įležSjluių ligos vadinamos PSORIA- 
; 418. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
, vadinamos ATHLETE’S FOOT, su- 

'tabdo džiovinimų odos Ir perplyšlmų 
j arppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
I lžlūatančios, suskilusios odos dedlr- 
/lnlų, odos išbėrimų Ir t t., taipgi 
lnkama vartoti vaikučiams, kada pa 
ilrodo skaUdus Išbėrimas nuo vysty 
<lų. Ji yra gera gyduo^ nuo h»- 
■drSlrlų odos Ilgų. Be
rulo Ointment J ra 
parduodama po 76 
st., 61.26, Ir 88.60.
Pirkite vaistinėse Ohl 
eagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wlac.,Ga 
ry.Ind.lr Detrolt, Ml- 
hlgan arba raiykl- 
e Ir atsiųskite Mo 

aey order 1

LEGULO, Department D. 

SfilR W. Eddy St. Cblcaso M. UL

iiuiiimiiiiiiuuiiiiiiiiiilliiillIlIlIininiiL

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
v'Įšokių Rūšių 
MEDŽIĄ G4

C AR R MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Kalsted St.

Tol. VIctory 2-lČVl
Apkainavirną i; Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nno 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

tiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiuiii'iiiiii*

imk;

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu* 
perkrausi ymns ir pervežimu0 
iš tolimų ir artimų atstumu.

Tel BĮ 7-7075 arba 

PR 8-9842

Pradėki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN J
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo Caliiornia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmač., antrad., penktad. Ir 
Mtod. t vai. ryto Iki 4:00 p.p

Trečlad 0 ryto Iki 1» vai.. 
Ketvlrtad. 0 vai. Iki I vai. vak.

Eduard J. Barrett

COUNTY CLERK
“SĖKMINGA TARNYBA VISUOMENEI”

Karys (Infantry—AEF) 1917—1919 m. Illinois valstybės 
iždininkas 1931—1933 mt. Illinois valst. Auditorius 1933— 
1941 mt. U. S. Mairne (South Pacific) 1943—1945 mt. 
Illinois valst. sel^etorius 1945—1953 mt. County Clerk of 
Gook County 1955—1956.

BALSUOKITE (x) DEMOKRATIŠKAI

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

Elektriški prietaisai, dovanoms prekės, plokštelės, fonografai 
sveikinimų korteles, foto aparatai, filmo*, TV ir radio lempos. ’ 

Auto radio ir elektriškų prietaisų taisymas.
Atdara: Kasdien 9—fi, pirin. Ir ketvirt 9—9, sekm, 9__2

2646 Wesl 7(si Sireet
Chicago 29, Illinois

Tel. PRospect 8-5374
Sav. B. & J. Brazdžionis

KR 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tai. la3-6719 
AUGUST SALCMJKAS Prezidentą

X
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
✓

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų Ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ni.

Telefonas — FRonUer 6-1882 
iiiiiiiiiiiiimHiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiimmiiiinitniiiiiiiiiimiiiiiimii

NARIAI LIETUVIU TAIP, IR SKOLINIMO
R-VIV I.TOOS. KURIOS!

Y>elciriMMi Santaepe. Apdraustos Iki 810,000.00 
f R

Ps.'knitu Eiratbmcj Namy įgijimui 
tsnnomls Salygomli

z CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Western Ava. Chicago 36, Ui.

CIANE SAVINGS t LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, UL

DISTRICT SAVINGS t LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, UL

ST. ANTNONV SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50. UI., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINOS 0 LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, M.

Perskaitę dienr. "Draugi)", duokite jį kitiems.
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IŠ FINANSŲ MOKSLO

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS t 5

Kaip investuoti santaupas?
LEONARDAS DAUGIS, Milvvaukee

Perkant draudimus, apsidrau
džiant; perkant nekilnojamąjį 
bei kilnojamąjį turtą; dedant 
pinigus bankuosna, laukiant pa
lūkanų; perkant lakštus 
(bonds): valstybinius, ar priva
tinių įmonių leidžiamus; skoli
nant pinigus už palūkanas; per
kant bendrovių dalis — akcijas. 

Pinigai — rizika

Kokiu būdu santaupas bein- 
vestuotume, arbai laikytume ne 
investuodami, visuomet susidur
sime su didesne ar mažesne ri- 
zika-nesaugumu. Pinigams visiš 
ko saugumo nėra, net jeigu juos 
ir pačiu auksu laikytume. Klau 
simas tėra svarstytinas tik ta 
prasme, kuris santaupų investi
cijų būdas daugiau apsimoka ir 
kuris, lyginant vieną su kitu, 
reliatyviai saugesnis. O kas yra 
saugu, ar nesaugu labai daž
nai pareina nuo mūsų asmeninic 
nusistatymo ir net nusiteikimo. 
Asmeninis nusistatymais, juo 
labiau nusiteikimas, kaitūs da
lykai. Juos formuoja išorinis pa 
saulis: spauda, televizija, radi
jas ir mes patys: studijų, ai 
persiauklėjimo keliu. Dėl to pa
tartina ir prieš santaupas inves
tuojant, reikalą gerai pastudi
juoti, patyrinėti, susirasti patin- 
kamiausią bei pelningiausią san 
taupų laikymo būdą. O aš pa
sistengsiu paįtaigauti daugiau 
akcijomis domėtis.
Kas yra akcijos (shares, stock),

Akcija yra pažymėjimas, iš
duodamas tam asmeniui, kuris 
perka dalį pagrindino akcinės 
bendrovės (sutr. — AB) kapi
talo. Akcijomis įmonės susidaro 
pagrindinį kapitalą. Akcijos lai 
kytojas yra bendrovės dalies 
savininkas, jie jos kreditorius. 
Akcijų požymiai: nusakyta var
dinė suma, nors nebūtinai rei
kalinga ir dažnai nevartojamai, 
išpirkimo laikas nenusakytas, jo 
visai nėra, pagal akcijas, jei y- 
ra pelno, mokamas padalas 
(dividend).

Akcijų laikytojai yra tikrieji 
AB valdytojai, šeimininkai. Jie 
balsuoja ne kaip atskiri asme
nys, o pagal akcijų skaičių. Vie- 

» na akcija teikia vieną balsą; kas 
turi daugiau akcijų — turi ir 
daugiau balsų. Skaičiuojama, 
kad šiandien valdyti didelio mas 
to AB užtenka turėti apie 30<ė 
visų akcijų^ nes masė paskirų 
akcininkų niekad nesusirenka

atiduoti savo balsų. Akcininkai 
turi šias teises: balsavimo, pada
lo, likviduojant bendrovę, gauti 
lygią likusių aktyvų dalį, nau
jų akcijų pirminę pirkimo tei-: 
aę.

Pastaroji teisė gali būti labai 
pelninga, nes naujosios akcijos 
senesniesiems akcininkams pap
rastai parduodamos žemesne, 
nei Vėlesne rinkos kaina. Be to, 
ši teisė, jei nenaudojama, gali, 
būti parduodama už gyvus pi
nigus. Akcininkai už AB skolas 
ir įsipareigojimus atsako tik tu
rimomis akcijomis, teisingiau 
turimų akcijų vardine suma; 
jų kitas turtas tiems reikalams 
neliečiamas. Akcijos yra dviejų 
rūšių: paprastosios akcijos
(common shares, stock) ir pir- 
menybinės akcijos (preferred 
shares, stock). Paprastąsias 
akcijas vėliau dažniausiai tik 
akcijomis tevadinsiu.

Akcijų savininkai padalo gau 
na tik tuo atveju, jeigu jo lie
ka, išmokėjus palūkanas už lakš 
tus ir padalą už pirmenybines 
akcijas. Akcijų savininkai dau
giau rizikuoja, bet jie turi gali
mybės ir daugiau pelnyti; ten 
kur daugiau rizikuojama, pap
rastai daugiau ir pelnoma. Ši 
rizika daugeliu atvejų tėra tik 
tariama, nes didžiosios AB tega 

,li griūti nebent pati ūkinė sis
tema griūtų, pasikeistų, 

i AB pagrindiniu kapitalu ap
sirūpina, platindamos akcijas. 
Paprastosios akcijos sudaro pa- 

I grindinę akcijų ir iš viso verty
binių poperų rinką, ši rinka tei
kia plačiausias galimybes nau
dingiausiai investuoti santaupas. 

Pirmenybines akcijos
Pirmenybines akcijos atsira

do devynioliiktojo šimtmečio 
pradžioje, kai vyko didelės ka
nalų ir geležinkelių statybos. Su 
rinkto kapitalo, parduodant pap 
rastąsias akcijas, neužteko. Dėl 
to, norint privilioti ir atsarges 
niuosius investuotojus, buvo pra 
dėtos leisti ir pirmenybinės ak
cijos. Pirmenybinės akcijos pap
rastai ir leidžiamos tuo metu, 
kai bendrovės kuriasi, arba ki
taip sunkiai bepajėgia suįdomin 
ti pakankamai investuotojų pap 
rastosiomis akcijomis.

Bendrovėms sustiprėjus, šios 
akcijos neretai pakeičiamos pap 
rastomis. Pirmenybinių akcijų 
laikytojai, tariamai, truputį ma

žiau rizikuoja, nes paprastai to
kių akcijų savininkams padalas 
išmokamas pirmiau, kaip pap
rastųjų akcijų, nors būna ir iš
imčių. Pirmenybinių akcijų pa
dalas iš anksto nustatytas ir 
viešai žinomas. Jis paprastai es
ti žemesnis už paprastųjų akci
jų padalą. Šių akcijų kaina rin
koje pastovesnė, mažiau svyruo 
ja. Kaikurie investuotojai jas 
daugiau vertina už paprastą
sias, nes jie mano, kad turi dau 
giau užtikrintą pelną, nors ir 
kiek mažesnį.

Pirmenybinių akcijų negiamy 
bes: teisiniai šių akcijų nuosta
tai dažnai neaiškūs; geraisiais 
metais šių akcijų laikytojai ne
turi daugiau naudos, o tik tiek, 
kiek iš anksto nustatyta; savi
ninkų balsavimo teisė arba ri
bojama, suteikiant tik tam tik
rais atvejais veto teisę, arba jos 
visai neduodama.

Pirmenybinėmis akcijomis, jei 
gu iš viso domėtis, manyčiau, 
tik tokiomis, apie kurias bendro

vės įstatuose yra nuostatas, 
kad, jei kuriais metais, arba ke
liais metais iš eilės padalas pa
gal jas nebūtų mokamas, kad 
jis privalo būti sumokėtas vė
liau, prieš mokant bet kokį pa
dalą pagal paprastąsias akci
jas. Jei šio nuostato nėra, kai- 
kurios bendrovės susigundo ty
čia nemokėti jokio padalo kele
rius metus iš eilės, o vėliau, su
sirinkus gražesnei sumai, iš 
karto išmokėti tai kas susirin
ko. Taip tvarkantis, paprastųjų 
akcijų laikytojai turi apčiuopia
mos naudos, nes kelius metus 
iš eilės nemokėtas pirmenybinių 
akcijų padalas, didžiąja dalimi, 
atitenka jiems. Be to, įmonių 
pagerinimui galima atidėti pel
no daugiau, kaip normaliai da
roma, tuo sudarant paslėptų 
rezervų. Tokie rezervai irgi tik 
paprastųjų akcijų sevininkams 
naudingi, nes tai atsiliepia tei
giamai į tų akcijų kainą, kur
są.

lakštai (bonds)
Kad galėtume geriau skirti ak 

cijas nuo kitų vertybinių popie
rių, trumpai aptarsiu ir lakš
tus. Lakštas yra skolos pažy
mėjimas, išduodamas pinigų sko 
lintojui, kreditoriui, paprastai 
įkeičiant turtą. Lakštų požy
miai: iš anksto nustatytai var
dinė suma; numatytas išpirki
mo laikas; nustatytas palūkanų 
nuošimtis. Palūkanos kaikadai 
mokamos pagal atkarpas. Lakš
tų laikytojai nėra juos leidžian
čių bendrovių savininkai, o tik 
kreditoriai.

(Nukelta į G pel.)
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ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos (vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.•
A t i t o vai

4919 So. Paulina St 
PRospect 6-7960 

iiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiii)

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(lncor|X)rated) 

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-2481

K

&
5E

Krautuvėje “MARGINIAI” 
adresu: 2511 W. 69th Str., Chi
cago 9, III., galima gauti gra
žiausi liaudies meno išdirbi
niai, knygos, žurnalai, taip pat 
galanterija.

KSIAZEK’S PHARMACY 
2600 W. 47 St. LA 3-1118 

Ed.warcl A. Ksiazek, R. Ph.
“Mes pristatome išpildytus recep
tus (prescriptions) ”. Turime visk.) 
kūdikiams. Pirkite pas mus vais
tus siuntimui j užjūrį.

Visi lietuviai Chicagoje ir apylinkėje 

siunčia kalėdinius siuntus per didžiausią 

U.S.A. Firmę

J. KAMIENSKI
JANIQUE TRADING CO.

2551 W. 83rd St., Chicago 29, III., HE 4- 2380 
2314 W. Chicago Avė., Chicago 22, III., BR 8-G780
Įstaiga atdara: kasdien nuo 12 vai. popiet iki 8 vai. vak.

1 j ' - B ' ** ■ ' . . 0 ' '

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos Ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ....................... $8.25 Murcerv 49-51 ................. $8.95
Chev. Ali 1937-53 ......... 8.25 Old», 6 cyl. 41-50 ........... 8.20
Chevrolet 54-55 ............... 9.95Plymouth 42-56 ............... 9.95
Chrysler 6, 42-52 .......... 9.91 Pontiac 37-54 .................... 8.95
Dodge 6, 42-56 ............... 9.95Buick 37-52 ...............  12.00

Ir taip pat čia neišvardintietna automobiliams. Išmeti
mo paipą irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta,

M. ČESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

Balsuokite už Adlai Stevenson ir Estės Kefauver
Adlai E. Stevenson ir Estes Kefauver yra didali liberalai ir humanistai. Jie nuoširdžiai rūpinasi kiek

vieno dirbančio vyro ir moters gerove — eilinio žmogaus, imigranto, mažos pramonės žmogaus ir ofiso tar
nautojos. Kiekvienas kuris uždarbiauja kasdieniniu darbu yra jų didelis rūpestis.

BALSUOKITE UŽ TUOS, KURIE DOMISI JŪSŲ LIKIMU IR NUOLAT STENGIASI VISA JĖGA APRŪPINTI 
JUS IR JŪSŲ ŠEIMOS ATEITĮ. __

Pasiskaitykite ką STEVENSON IR KEFAUVER 
remia:

IMIGRACIJOS REIKALU — bus reikalaujama, kad žiaurus ir 
nežmoniškas McCarran - Walter įstatymas būtų taip pakeiktas, 
kad visi imigrantai būtų panašiai traktuojami, nepaisant iš ku
rio krašto jie ateitų.

DARBININKIJOS REIKALU — bus stengiamasi padaryti re
viziją Taft-Hartiey įstatyme ir vėl įsteigti National Labor 
Relations įstaigą, kuri veiktų kaip bepartyvinė agentūra, kad 
užtikrinus lygias teises darbininkui ir darbdaviui.

SOCIALINES APDRAUDOS REIKALU — bus reikalaujama, 
kad apdraudos atlyginimai būtų padidinti ir atitiktų pragyve
nimo brangumui ir kad būtų geresnis apgyvendinimas ir pi
gesnis senųjų gydymas. Taipogi bus reikalaujama, kad gau
nantieji apdraudą galėtų uždarbiauti be aprubežiavtmo.Adlai E. Stevenšon Estes Kefauver '

BUTU REIKALU — butų statybos programa turi būti pra
plėsta. Statybos programoje nereikia užmiršti vidurinio luomo 
ar senesniųjų žmonių. Privatus kaiptalas turėtų būti ragina
mas statyti naujus butus einaiit programa.

MOKESČIU REIKALU — reikia būtinai pakeisti mokesčių įs
tatymus, kurie daugiau pataikauja didelėms korporacijoms ir 
turtingiesiems; reikia daugiau dėmesio atkreipti į mažų pra
monių žmones ir mažesnių pajamų piliečius.

ANTRADIENĮ, LAPKRIČIO 6 D., 1956 M. 

Išspręskite savo likimą ir savo vaikų ateitį. Balsuokite už

STEVENSON IR KEFAUVER
ir už visę Demokratų sąstatą

Už šį skelbimą apmokėję IJetmių-Ajneriklečlų Sekcija Demoeratic National Conunlttee

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUČO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND

PICNIC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

GENERAL ELECTRIC

ULTRA-VISION
TELEVIZIJA:

• Nepaprasto ryškumo paveikslas
• Naujas lengvas būdas stotams 

pasirinkti
• Valdymas iš tolo
• 90° aliuminizuotas paveikslo 

vamzdis

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI m EAIKKODZJLA. 

PardavlmM Ir T&lsyniM 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 82, III. — Tel. LA 3-861.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IK Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują dideli sunkvežimj 

ir apdraudas
UIS W. Olit St. Chicago, ru. 

Tel. PReccott 9-2781
Perskaitę “Draugą” duokite 

kitiems!

GENERAL ELECTRIC
NEŠIOJAMI TV A PAMATAI:

i • labai lengvo svorio
• nepaprasto patvarumo
• žema kaina

GE RADIJO APARATAI:
• Bet kuriam
• Nešiojami
• Su laikrodžiais
• Transistorinial

kambariui
J

GE ELEKTR. LAIKRODŽIAI
• Žadintuvai
• Zadintuviniai

GE ELEKTR. NAMŲ 
APYVOKOS REIKMENYS:

• Dulkiasiurbliai
• EI. virduliai
• Mixmasteriai
• Į v. laidynės (prosai)
• Tosteriai ir kt.I

— NUOLAIDOS —

I GARANTIJA — IŠSIMOKR.I I JI AI 
PARDUODAMA — TAISOMA

•Dflinfl.
TCLEvision

[sales- Service)

Sav. Inž. A. SKMRNAS 
3321 S. Halstcd — CMffsiric 4-506.)

Name . 
Addi'ess

1A1

We Specialize in Oil and Gas 
Conversions

WILLIAMS HEATING 
and FUEL OIL 

3789 So. Archer Avė.
LA 3-9588

- Also Furnaoe Installation -

HOYA! HOYA!

CLUB IRENE
CHICAGO’S FAVORITE DANCE

FRIDAY — NOVEMBER 2 
PILSEN PAKK — 3043 W. 26th STREET

Atsineškite šį skelbimų, laimėjimui "cash door prize”

Atliekame didelius ir mažus automobilių' remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.

2641 West 7lst Str. (Kampas Tai man Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

f
PRALEISKITE KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE ’ ! !

Scghettl Travel Burcau kviečia jus pasirinkti vieną kurį iš, šių laivą 
ir pailsėti Europoje, sutinkant Kalėdą šventes ir Naujuosius Metus.

Pagarsėjęs savo puikiu 
įrengimu ir greičiu laivas 

*’QLEEN MARY” išplaukia 
LAPKRIČIO 30 DIENA. Prity
ręs vadovas tai ekskursijai 
Joseph Mitzi padarys ir Jūsų 
kelionę labai įdomia.

Norvegų linijos laivas
M. s. lU-TRGENSf'JORi) išplaukia gruodžio S dieną, šis naujas 
laivas pasižymi liuksusiniu įrengimu ir visiems gerai žinomais 
skaniais skandinavų valgiais. Vadovas Mr. II. A. HJORTHOLM, 
kuris yra gimęs Europoje ir'Ilgai gyvenęs Amerikoje, žino kaip 
svečius užimti, kad kelionė būtų smagi ir įspūdinga.

Pasauly ketvirtas didžiausias laivas
S. st l.lBERTE, prancūzų laivų linijos, išplaukia gruodžio II dieną. 
Kelionės vadovas Mr. Otto Baldcriotti, jus iš pirmos dienos laive taip 
užimponuos, kad jau laivu plaukdami Jūs jausitės esą Paryžiuje.

Norėdami gauti smulkesnių informacijų kreipkitės į

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avė., Chicago 8, III. Telef. YArds 7-3278 ir 7-3279 

Nemokantieji anglų kalbos gali rašyti ir lietuviškai

% ......--....... ............,
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u
T
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FEDERAL
5AVING5
AND LOAN ASS’

Glinrtersd A SupervtMd 
by the U. 8. Government

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per
sto jimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atuo- 
šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos gulite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN I

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
Phoit VI 7-7747

JOHN J. KA2AHAUSKA8, Pm.

Ohartered ir Superriied by the United States OoTSrnmeit 
ryto iii 5 vai. po pietų. Ketvirtadieniais auo 9-toa valandosįstaigve V44ANDOS: &a#djei nuo 0-loc 

ryto iki 8 vai. vakaro, čeitadieoUic nne 9 vai. ryto iki 1 vai
pietų. Bei

. po pistų. Trečiadieniais visai aaatidaroma
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Kanarėle
(Atkelta iš 4 pusi.)

liją. Vietomis Juozupo kalba 
skverbėsi j ausis, kaip litanija, 
kaip pasijų malda iš senos baž
nyčios. Dramatiškiausias mo
mentas — apkurtimas — neiš
siliejo į tragediją, bet j misticiz
mą.

Julius Balutis sukūrė tikrą 
Jokūbo charakterį, nors nevi- 
sada pasisekdavo jam atsikra
tyti savojo "aš”. Balutis dau
giau interpretuoja, negu kuria, 
nors jo tipas aiškus: akyse žai
buoja neramumas ir nepasitikė
jimas, be kraujo lūpos išduoda 
klastą, jei jis nusijuokia, tai 
lūpos susirango, kaip maža, pik
ta kirmėlė.

Rokas Algimantas Dikinis. 
Kiekviena tauta turi išauginusi 
kaikuriuos tautinius charakte
rius, kurių svetimtautis neat- 
kurs. Joks prancūzas nepavaiz
duos prūsiško, militarinio bato, 
jis neišgaus tų militarinių raukš 
lių. Lietuvos ubagą supras tik 
lietuvis. Dikinis puikus lietuviš
kas "ubagas”. Jo balsas yra 
charakteris. Išviršiniai ir vidu
jiniai yra tampriai surišti. Di
kinis kuria tipą ne jausmų efek 
tais, bet fantazija, todėl jo Ro
kas yra gyvas ir tikras.

Aneliukė — silpnaprotė, už
guita mergina, kaipo tokia ne
turi jokio charakteriaus. Nor- 
malumo ir nenormalumo miši
nys — chaosas. Irena Nivins- 
kaitė toj sunkioj rolėje pasiro
dė, kaip tikra aktorė su labai 
didele fantazija. Planetos, skris
damos savo keliu erdvėje, turi 
tą ypatybę, kad jos juda dviem 
degančiom šviesom. Aneliukės 
rolėje Nivinskaitė priklauso 
prie tų keliaujančių žvaigždžių: 
viena šviesa blykstelėja truputį 
sveiko žmogaus, kita — idioto. 
Ji jaučiama yra visoj dramoj, 
nors ji nekalba ir yra nemato
ma. Nivinskaitė sukuria tos ne
laimingos mergaitės atmosferą 
be žodžių ir judesio. Paskutinia
me dramos momente, kuomet 
Aneliukė netenka Juozupo, vie
nintelio žmogaus, kuris ją glo
bojo, atrodo jai visas gyvenimas 
pasibaigė. Nivinskaitė be jokių 
išviršinių efektų iššaukia tokį 
baisų vienišumą, asmens išsi- 
baigimą, kad žiūrovas ilgai to 
klaikumo negali atsikratyti. 
Kiekvienas laikotarpis, kiekvie
nas žmogus ilgisi teisingumo, iš
lyginimo, susitaikinimo, bet gy
venimas bėga klaikume.

Julius Kazėnas
Vadovas "Ąžuolų” okteto 

Clevelande

Iš finansų mokslo

(Atkelta iš 5-to psl.)
Lakštais įmonės, ar valdžia 

apsirūpina ilgatermininiu apy
vartos kapitalu. Lakštai leidžia
mi tų bendrovių, kurios jieško 
didesnių investicijų ir vien ak
cijų leidimu to padaryti nepa
jėgia. Lakštų tikslas suįdominti 
investipi jomis konservatyves
niuosius, atsargesniuosius ir 
mažiau veržlius gyventojų sluog 
snius. Lakštais investuotojai 
jieškomi ne didelio pelno paža
du, bet saugumo patikrinimu. 
Palūkanos mokamos lakštų sa
vininkams prieš akcijų padalą. 
Mokėjimo tvarka iš AB pelno, 
neskaitant išimčių, yra tokia: 
lakštai, pirmenybinės akcijos, 
paprastosios akcijos.

PATIKSLINIMAS

L. Dargio straipsnyje“’ Kaip 
tvarkyti santaupas” pasitaikė 
pora korektūros klaidų, kurias 
čia atitaisome:

Atspausdlinta: “...klausimų

KRONIKA
• Juozas Švaistas jau visiš

kai paruošė spaudai naują be
letristinį kūrinį “Trys žodžiai 
arba gyvenimo magija”. Rank
raštis turi 123 puslapius. Kny
goje yra šie vaizdeliai: Kelias Į 
į rytojų, Be rūpesčių, Klebono 
bernas, Laimės žiedas, Kraučiu 
kas Nelabasis, Nuo susmukusios 
trobelės iki bokštų augštybių, 
Pikčiausi šunys, Gyvatė prie 
širdies. Tai kompozicijos realis
tiniame fone su pasakiškuoju, 
fantastiniu elementu. Skaitoma 
lengvai, turi gyvus dialogus bei 
gerą intrygą.

šiuo metu mūsų rašytojas 
ruošia studijėlę Lietuvių encik
lopedijai apie knygnešius.

• Komp. J. Bertulis spalio 
27 d. laikė pranešimą apie mu
ziką Los Angeles Dailiųjų Me
nų klube. Prelegentas yra paty
ręs muzikos pedagogas ir žino
mas kūrėjas. Paskaita buvo la
bai kruopščiai paruošta ir pavaiz 
duojama garsiniais efektais.

Dailiųjų Menų kluban, kaip 
pats vardas sako, yra suburti 
įvairių sričių lietuviai meninin
kai. Kiekvienam susirinkimui 
renkamas naujas pirmininkas, 
kuris sujieško prelegentą, ar pa 
renka diskusijoms temą. Klubui 
iki šiol pirmininkavo Bernardas 
Brazdžionis, Elena Tumienė, 
Juozas Tininis. Sekančio susirin 
kimo pirmininku išrinktas An
tanas Rūkštelė.

lapus apie biržą ir akcijas atsa
kė 100 laikraščių”. Turi būti: 
“...atsakė 1200 laikraščių”. At
spausdinta: “...ūkiui pirmyn va
ryti reikiama jėga ir tempu pa
reikalaus naujų 30 bil. dolerių 
investicijų”. Turi būti: “...naujų 
350 bil. dolerių investicijų”.

• Vytauto F. Beliajaus anglų 
kalba leidžiamas žurnalas “Vil
tis” jau eina 15-tus metus. Tas 
folkloro, tautinių šokių ir litu
anistikos žurnalas spalio-lapkri
čio mėnesių numerį skiria Javai 
ir Jugoslavijai. Ypač apie Javą 
yra -įdomių nuotraukų, aprašy
mų.

Tautinių šokių skyriuje apra
šyti pavieniai šokiai slovėnų, 
kroatų, makedoniečių, pietinės 
Vokietijos.

Įdomus “Vilties redaktoriaus 
ir leidėjo Vytauto F. Beliajaus 
įvykdytų vasaros kelionių ap
rašymas Amerikos žemyne. Jis 
vėl aplankė daug vietovių, įsigi
jo draugų “Vilčiai” ir Lietuvai. 
Daug lituanistinių žinių, kele

tas įdomių lietuviškų nuotraukų. 
Dauguma žurnalo skaitytojų — 
ne lietuviai. “Viltis” turi gerą 
vardą užsieniuose, kurie beveik 
vieni originalų žurnalą išlaiko, 
prenumeruoja.

Sekantis "Vilties” nr. bus 
skirtas Lenkijai, o po to — Mek 
sikai.

“Vilties” adresas: 1540 Tenth 
Avė., San Diego 1, Calif. Me
tams — $2,00. Eina 6 kart me
tuose.

• J. Ciplijauskaitė McGill uni 
versitete, Montrealy, gavo bak 
teriologijos daktarės laipsnį. Jos 
disertacija — apie vieno vaisto 
vartojimą širdies ligose.

Keturios enciklopedijos

Herderio leidykla Vokietijoje 
tik ką baigė spausdinti dešim
ties tomų enciklopediją “Der 
Grosse Herder”. šalia tos bend
ro pobūdžio enciklopedijos, Her- 
deris dar leidžia tris specialias 
enciklopedijas: pedagoginiams 
reikalams išleista “Lexicon fuer 
Paedagogik” (keturių tomų) ir 
baigiama leisti naujos laidos vi
suomeninių mokslų enciklopedi

jos — “Staatslexicon” bei reli
ginė enciklopedija, pavadinta 
"Lexicon fuer Theologie und 
Kirc-he”.

ARTHRITIS A RHEUMATISM
Nauji vaistai skaudantiems raume

nims, suštyrusiema sąnariams. Sku
biai palengvina paraudusių, sustyru- 
slų, bei sutinusių nugaros, kelių, ko
jų .kojų pirštų arba sprando rau
menų ir sąnarių skaudėjimų. Varto
kite naujus AMKRPOI, vaistus. Tab
letės $1.50, mostis 7»e. Viskas tik už 
MSS.2IA, pas jūsų vaistininką.

SKALBIAMŲ MAŠINŲ IR 
ŠALDYTUVŲ SAVAITĖ

Philco, Norge, Maytag, Ge

neral Electric skalbiamos ma

šinos vertės $139.00, ir au

tomatiškos, vertės iki $325.

Duodame didelę nuolaidą iki 

$50.00 už jūsų. seną skalbia

mą mašiną. Pridedame 50 

svarų muilo, Basket, Ironing 

Board, Prosą.

STOP IN AND SEE THE NEW 1957 ELECTRO IAJX 
VACUUM CLEANERS,

complete with attachments ait a very reasonable rate. Also we 
repair all models of Electro Lux guaranteed work. —

ROBERT “PAT” CULKIH
11237 Avenue Bayport — 1—9584

9 Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
laikas susirūpinti, kad mūsų artimieji turėtų sotų kalėdinį stalą ir 

tinkamą aprangą. Pasinaudokite mūsų lietuvišku, sąžiningu ir pigiu 
patarnavimu, užsakydami maistą, vaistus, avalynę ir angliškas medžia
gas, ir pasiųsdami savo supakuotus siuntinius iki 19 svarų neto. Išsi
rinkite patinkamus siuntinius, kartu su adresais ir monev orderiu pa
siųskite mums, ir Jūsiškiai su dėkingumu minės Jus, (Į Azijos Sibirą 
$1.40 daugiau). Garantuojame 100%.
No. 8 ............  711.34
20 sv. cukraus

No. 9 ................. 723.00
20 sv. k. taukų

LČ'ine at tfzz
e/\! zivLij &Įiznzd.

Complete Chicken, Ducks, 
or Turkey dinner .... $1.50 

Lunches 85c, coffee included.

ADAM’S RESTAURANT
Our beautiful Dining Room is setbąck 
from the Street to provide an ideal 
setting for an enjoyable meal.

No. 22 .............. $29.61
2 sv. gr. pupelių kavos
1 sv. 2 ozs. šokolado
2 sv. sviesto
4 sv. 7 ozs. ryžių 
2 sv. 3 ozs. bec. lašinių 
4 sv. 7 ozs. K. taukų 
1 sv. kumpio 
1 sv. arbatos 
1 sv. 2 ozs. Sk. muilo

No. S0 ................ 714.66
20 sv. pirmos rūSies

kvietinių miltų.

No. 35 .............. $27.05
10 sv. dėžė kumpio 
10 sv. Kalami dešros

No. 36 .......... $31.95
2 sv. kumpio 
2 sv. Salami dešros 
2 sv. bec. lašinių 
2 sv. 3 ozs. K. taukų
1 sv. Pupelių kavos
2 sv. sviesto
1 sv. Cukraus 
1 sv. pieno miltelių 
1 sv. šokolado
14 ozs. kokavos
15 ozs. razinkų 
200 cigarečių

Chesterfield

No. 51 ...... $134.00
Worsted 3% yardo 

(Viln. vyr. eilutei)

Melton 3 yr. (Vilna 
žiem. paltui). Šilkinis 
pamušalas 6 yr. Vyriš
ki odiniai batai. Mo
teriški od. bateliai. 3 
p. mot. rayon kojinių. 
Rayon skarelė spalvo
ta (Daiktų spalvą, ir

No. Ji ............. 718.11
5 sv. kvietinių miltų 
5 sv. cukraus 
5 sv. ryžių

No. 3» ...........
20 sv. ryžių

. $18.17 j

No. 40 ............ . $26.00 t

15 sv. bec. lašinių

'-'zzilz GvEnf-zzifi eSivzzt
ADAMS RESTAURANT & COFFEE HOUSE

3125 LincUn Avė. Hours: 8 AM to 8 PM; Mon. & Thurs. to 10 PM

DABAR... PASIGAMINK... DŽIAUKIS... 

ZUBRĮ N Ė ŽOLĖ Jūsų Degtinė
Nuostabi importuota želė suteikia šaunų, 
egzotinį aromatą, ir padaro tokią, kaip 
ir senajame krašte ZUBRINĘ. Patenkini
mas garantuotas, arba pinigai grąžinami. 
Tik už 1 dolerį pakelis, kurio užtenka ke
lioms bonkoms. Reikalaukite krautuvėse 
arba užsakykite pas importuotojus:

WORLD HERB CO., INC., Dept. N A, 
459 18tb Avė., Newark 3, New Jersey

f

PAGELBEKITE ARTIMIESIEMS UŽ 

GELEŽINES UŽDANGOS

4 sv. 7 uncijos k. taukų 1 5 sv. Salami dešros

Dirbame kasdien nuo 

9 iki 6 vai.

PATRIK GIFT PARCEL COMPANT 
3741 W 26th St., Chicago 23, III. Tel. CR 7-2126

£°<>0<KK><K><K)000(X>0000000<X»{KXHHX)0<KXXXKXX>0000<XXK>0000

R. GASIŪNAS™™
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

6TI5 SOUTH MARSHFIELD AVENUE
Chicago 36. Illinois . . . Tel. REpubiic 7 • 6329

^OOOOOOOtKKKKKKJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU

CHRISTMAS OARDS 
From the Holy I^and with beautiful 
photoffraphle scenes and pressed 
flowers from BETHI.EHEM AND 
JERUSALEM.

12 for $1.75 — 24 for $3. 
Special prices for bazaars on hand-

rarved mother-of-pearl Jewelry and 
olive wood eamels & camel caravans. 

A. M. EL KHAIRY 
2742 N. Hampden Cotirt 

CHICAGO 14. ILL.
After 6 p. m. phone DI 8-3304

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantas

1805 West 46 Street 
Chicago 9, UI.

Telef: LAfayette S-SOM 
Gamta* Juostas, takelius, Juosteles, 
pagalves vardinti), gimimo Ir kitu
progų dovanoms.

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

0402 S. Falrfleld Avė., Chicago 2B 
TeL HEmlock 4-8037

Vertimai — Pilietybė — Traiškai 
duoda pamokas. Prleft karą baigęs 
Čikagos universitetą.

1 d oi. 25 et. vai. — privačios. 
(S-člaa augltaa, durys po kairei, art 

61-£loa gatvSs Ir Callfornla Avė.)

CHICAGO RAVIOLI C0.
INC.

2380 S. Blue Island Avė. 
Vlrginia 7-6450

For real Italian made 
Ravioli & Meat sauce

CHICAGO RAVIOLI BRAND
"MAMA MADE"

Elektriniai šaldytuvai: General Electric, Philco, 
Frigidaire Admiral—nuolaida $50.00—už 
8 pėdų............................................................... $169.50

12 pėdų, vertės $398—nuolaida $100—už $298.00 
Gaziniai pečiai: Universal, Tappan, nuolaida 

50.00 $139.50
f

Gazu ir aliejumi šildomi pečiai: Moores, Siegler ir 
kiti — duodame didelę nuolaidą.

Hoover Constellation Canister dulkių valytuvai, 
vertės $89.50 — už...................................... $59.50

Viking Canister, vertės $69.00 — po .... $39.50 
Regina - Broom, vertės $59.00 — už .... $24.95

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted St. Tcl.: CAlumet 5-7237

Atsidarė nauja įstaiga pagelbėti saviesiems pasiųsti siuntnius 
J Lietuvą, esantiems Sibire ir kitose Rusijos vietose.

Viską apmokate vietoje (muitą ir persiuntimo išlaidas) ir 
Jūsų artimiesiems nieko nereikės mokėti. Pristatymas yra ga
rantuotas ir greitas, 5-6 savaitės. Galima siųsti naujus ir dėvėtus 
daiktus ir vaistus.

UNITED OVERSEAS PARCEL SERVICE 
1263 N. Paulina St., Chicago 22, III. Tel. HU 6-3353
Asmenys, kurie gyvena toliau ir negali asmeniškai atvykti, ga
li pasiųsti siuntinius paštu su adresu, kam ir kur reikia pa
siųsti, mes apskaičiuosime, kiek kainuos muitas ir persiunti
mo išlaidos, ir jums pasiųsime sąskaitą. Siųskite augščiau nu
rodytu adresu.

✓
Raštinė atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Pir

madieniais ir Ketvirtad. nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

' PALATINE BARGAIN BASEMENT

Tose pat patalpose yra pagarsėjęs “Palatine Bargain Base- 
ment”, kuriame yra milžiniškas pasirinkimas visokių rūšių me
džiagų ir medžiagų liekanų už nepaprastai žemas kainas vyrų ir mo
terų kostiumams ir kitokiems rūbams. Taippat yra didelis pasirinki
mas įvairių medžiagų liekanų, kurios tinka ir pasiuntimui į užsienį 
ir savam naudojimui namuose.

Užvažiuokite pamatyti ir jūs įsitikinsite, kad pas mus yra 
didžiausias pasirinkimas ir žemiausios kainos.

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų •

AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDINO COMPANT 
AMERICAN INDEMNITT COMPANT 
PUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANT 
FIREMAN’S INDEMNITT COMPANT 

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANT 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT 
PEARL ASSURANCE COMPANT 

RELIANCE INSURANCE COMPANT 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANT 
WESTERN CASUALTT & SURETT COMPANT 

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriteri”

O’MAIIEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206
J?

SVARBUS PRANEŠIMAS 
MŪSŲ TAUPYTOJAMS

J?

Rcmkitc dien. Draugą!
Sudriko Radio Valanda iš WHFC, 1450 kilocycles, radio stoties 

ketvirtadieniais nuo 6—7 vai. vakaro.
J

HAVE VOUR CAR WINTERIZED NOW BEFORE THE OOLD 
WEATHER (DOMĖS AROUND!

ROAD & SHOP SERVICE
FACTORY TRAINED MECHAHICS 0N
• Automatic Transmissions • Clutches
• Brakes • Complete Motor Rebuilding
• Ignition • Front Endg • Wash & Grease

LEN WASS SERVICE
Amoid Neyer and Len Wasg, faetory trained experts
N. W. Corner Archer and California, LA 3-8855 

Open 7 days a week including Sunday till midnigbt

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. 471h SI., T.l. U 3-6676

Du nuošimčiu mokėsime už taupymo indėlius 
(savings accounts) pradedant Liepos 1 d., 
1956 m.

Visi indėliai iki $10,000.00 apdrausti Federal De* 
posits Insurance Corporation.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road
Chicago 8, Illinois Tol.: Vlrginia 7 - 6430
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V. Europos meno liga'!kstravagancij°mis-* “ aiim fnn.

f

Lietuvių Prekybos Namai (Atkelta iš 3 pusi.)

kad būtų Ir kuo tada jų tuščiavidurės eks 
šiuo tuo. travagancijos yra blogesnės už

Dėkui Dievui, lietuvių meni- k^ų tuščiavidures pramogas? 
ninkuose tų ekstravagancijų nei^rjud, kad menininkų pramo

nioj nardinamas, pramogų vilio- perjaUg tai nereiškia. kad £°s yra individualios ir prideng
jamas ir reklamų apglusinamas, kultūra būtų vispusiška ir |tos rimtos naujovės šydu, o vi- 
Europos žmogus visdelto dari augšta Jų neVienas taįp p&t t<?_

Prekės naujos - be brokų - žymiausių

Amerikos firmų. Kainos žemiausios Chi-
/

cagoje. - Išmokėjimai 3 metams. - Klientų 

s-tos neparduodamos Finansų Kompanijom.

TELEVIZIJOS 57 METŲ
Po $140.00 parduodamos TV 17 colių, pas mus tik $99.00 
Po $250.00 parduodamos TV 57 metų, 22 colių dydžio,

mahagony ar ąžuolo tik . .'....................................... ..$169.00
Po $350 parduodamos TV, ROA, Zenith, Dumont, Ad-

miral, General Electric ir kitų, pas mus ...............$249.00
Phonografai — radio aparatai vietos ir importuoti iš Vo

kietijos nuo .............................. *.......................... $15.00—$99.00

jaučia ir supranta, kad dailusis 
menas jam reikalingas, nes bent 
iš dalies gali patenkinti jo didį
jį sielos ilgesį prasmingai gy
venti. Jis dar nori'paskuti lais- 

1vesnę valandą ne tik pramogiš- 
| kai išsiblaškyti, bet taip pat es
tetiškai susitelkti prasmingų kū 
rinių akyvaizdoje.

Matydamas šitokias europie
čių pastangas, kurias nevienas 
jų dailininkas apvilia, savaime 
prisimeni lietuvišką visuomenę, 
kurios labai žymi didžiuma te
bemano, kad meno uždavinys 
— tarnauti jų pramogai. Net 
lietuvių spaudoj pasigirsta bal
sų, kad menininkai turį taikytis 
prie daugumos ar visuomenės 
skonio. Tai, žinoma, didelė klai
da. Viena, skonis — subjekty-

sidomi tik savo meno siaura
suoraenės pramogos — daugiau 
ar mažiau kolektyvios ir pri-

sritimi, o apie kitų laimėjimus1 dengtos rimtais kovcnciniais pe
bei problemas nenori beveik nie 
ko žinoti.

Prikišant menininkams dažną

lesiais?
Taigi, atrodo, kad kaltė dėl 

Europos ir gal apskritai Vaka-
siaurumą ir lėkštumą, reikia pri, r4 meno krizės yra dvilypė ir 
minti, kad jų darbams įpras-Į abipusė — menininkų ir visuo- 
minti visuomenės parama yra, menės- Tik abiejų šalių rimto- 
būtina. Ne tik materialinė, bet mis pastangomis menas iš savo 
ir moraline. Menininkas turi
jausti, kad visuomenė ilgisi es
tetinės kultūros ir meno. Ne 
pramoginio, kuris išblaško, kaip 
šiaudų kūlio suliepsnojimas, bet 
rimto meno, kuris skatina susi
kaupti — giliau jausti ir mąs
tyti. Kai šitokio meno ilgesio 
žmonėse nėra, kai jie tenori ba
nalių reminiscencijų ir pigių pra 
mogų vieną momentą-jausmams 
ar vaizduotei pakutenti, kaip ki-

ligos gali pagyti. Tik klausimas, 
ar yra noro gydytis ir gydyti, 
kai Vakarų žmonės skęsta lais
vės piktnaudojimo negalioje?

ŠILDYMUI GAZO IR ALYVOS PEČIAI
2-jų kambarių gazo pečiai pas mus tik .................................$69.00
2-jų kambarių alyviniai pečiai geriausių firmų ................. $69.00
Virimui porcelano pečius pas .mus tik ................................$89.00
Siegler, Moore gazo pečiai nuo 1—5 kambarių, už žemiau

sias kainas mieste, nuo .......................................................$90.00

VIRTUVĖMS STALAI
Po $79.00 parduodami 5 dalių virtuvei stalai, su formica..........

viršumi, pas mus tik ........................................................... $39.00
Po $99.00 parduodami 5 dalių virtuvių setai įvairių spalvų..........

pas mus tik . . . .. .................................................................$59.00
Po $140.00 parduodami 7 dalių virtuvei (formica) setai......

pas mus be užprašymo tik ................................................ $99.00
Metalinės virtuvėms spintos tiktai .......... .............................. $12.00
Linoleum 9x12 įvairių spalvų tiktai .................-.................... $6.50
Šaldytuvai VVestinghouse, Norge, Admiral nuo .................$169.00

■i c . •
MIEGAGŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI

2- jų dalių miegamojo baldai parduodami po $99.00, pas..........
mus be užprašymo nuo tik..................................................$79.00

3- jų dalių ąžuolo miegamieji parduodami po $200.00, pas......
mus tiktai......................... ...........................-........................ $149.00

4- jų dalių raudono medžio, ąžuolo ar riešuto, 57 metų sti- ’
liaus, pas mus . . . ............................................................. $249.00

Už $500.00 parduodami 6 dalių miegamieji Brazilijos rau
donmedžio, pas mus................ $375.00

Matracai visų dydžių vatiniai.............................................. ....$12.00
Matracai Simons ir kitų firmų tik .......... ...............................$29.00
Matracai ortopediniai ligoniams ................................................. $49.00

' SVEČIŲ KAMBARIŲ BALDAI
To $150.00 parduodami penkių dalių miegamų sofa, kėdė

ir tumba, dvi pagalvės, tiktai ............................................ $99 00
Po $250.00 siūlomi 3-jų dalių puikūs svečių kambario vil

nos ar nylon baldai, pas mus tik .......... ................$200.00
Po $400.00 trijų dalių nylon ar vilnos baldai, garantuoti..........

20 metų, pas mus tik ...................................................... $320.00
Po $49.00, 9x12 kilimai vilna su nylon, tik .....................$39.00
Po $69.00, 9x12 siūlomi vilnoniai su nylonu kilimai, mū

sų kaina...................................................................................... $55.00
Po $150.00 siūlomi 9x12 vilnoniai kilimai, puikiausių spal

vų Bigellovv, A. Smith, Magee, vilnonius, padėklai 
(pads) dovanai, tik ................................ ............................ $99.00

Po $39.00 siūlomos su stiklais knygom spintos, pas mus $29.00 
Po $59.00 siūlomos knygų spintos su šlifuotu stumdomu

stiklu, tik....................................................................... .............$39.00
Po $49.C0 rašomieji stalai, ąžuolo ar raudono medžio —

pas mus tiktai . . . . ............................................................ $39.00

vus ir neišmatuojamas reiški-tą kartą gomurio ar padų paku- 
nys. Antra, niekas niekada nė-|tenimo> tąda rimtam meninin- 
ra įrodęs, kad daugumos sko- kui iškyla didelė pagunda spjau 
nis būtų pranašesnis už meniš- ti į šitokią visuomenę ir tesido

mėti tik savo sritimi, kur gali-O
ma leistis į visokias ekstrava- 

atžvilgiu pirmenybė tenka me-i ga’hci jas. (Juk nedėkinga iner- 
nininkams, nors atskirais atve- tiška visuomenė vis tiek nieko 
jais ir jie suklysta.

Išsijungimas iš savo visuomenės

Menininkams ir rašytojams 
taip pat, kaip kur/gams ir filo
sofams, išpuola principinė pir
menybė nurodyti būties aspek
tus, tiesas ir vertybes, kurių 
dauguma nepastebi ar yra už
miršusi. Bet ši pirmenybė ne
reiškia, kad ji duotų meninin
kams teisę niekinti visuomenę 
ar pretekstą išsijungti iš jos 
problemų bei pozityvių rūpes
čių. Ir ne estetinio skonio laips- 
niniai skirtumai, bet išsijungi
mas iš savo visuomenės dažnai 

| juos pastumia į siaurumą ir 
jbergždumą, kaip tai yra atsiti- 
kę su daugeliu menininkų šiais 

; laikais. Kad šitaip neatsitiktų ir 
kad pateisintų savo principines 
pirmenybes, menininkams rei
kia nesitenkinti savo srities me
nu, bet gyventi savo laiko žmo
nių problemomis, pažinti ne vie
nos srities vertybių, įsigyti' ir 
puoselėti vispusišką savo kul- 
tįlr?. Šito v’ispusiSkumo kaip 
tik stinga šių diem^-meno žmo
nėms. Išskyrus siaurą savo me
no sritį, kaikurie jų atrodo, 
kaip barbarai, arba bent, kaip 
eiliniai amatininkai. Ignoruo
damas platesni gyvenimą ir ki
tas kultūros sritis, neretas jų 
nebežino, ką jis savo menu turi 
ir gali žmonėms pasakyti. Čia 
glūdi viena priežasčių tragedi
jos, kurią pergyvena nevienas 
menininkas Vakaruose. Užuot 
prasmingo turinio, jis savo kuri 
niuose atskleidžia savo tuštumą, 
nors ir dengiama technikinėmis

kai talentingų individų skonį. 
Priešingai. Principiškai skonio

rimto nenori ir nieko neišma
no!). Šitokiais atvejais būtų fa
riziejiškumas priekaištauti me
nininkams, kad jie nepaiso vi
suomenės. Kodėl jie turėtų la
biau paisyti negu visuomenė jų?

ORIGINALCS MAURICE MOORE 
PAMINKLAI nuo 1878 metų

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
. $99.007 dalių valgomojo kambario ąžuolo baldai tik ...................

8 dalių puikiausi riešuto, ąžuolo, ar raudono medžio bal
dai, pas mus .......................................................................... $250.00

9 dalių moderniausi valgomieji 16 asmenų .............. ....$400.00
Dulkių siurbliai, vaikams baldai, metalinės lovos,, įvai

riausios lempos ir daug kitų prekių.
šimtai ir tūkstančiai prekių laukia Jūsų apžiūrėjimo mūsų mo

derniai įrengtos 15,000 kvadratinių pėdų įmonėje.
IŠMOKĖJIMAI IKI 3-JŲ METŲ 

SEKMADIENIAI NESKAITOME TAKSŲ

Visais prekybos reikalais 
kreiptis į Įmonės Vedėją

JUSTĄ LIEPONĮ.

Valdybos Pirmininkas
A. GINTNERIS

Sekretorius
ED. RUDAITIS

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

—i—-a-

FURNITURE (TMlit. INC.
3222-24-26 South Halsted Street

TEL. — VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirt&d......................................................... 0—9:30
Kitom Dienom:.......................................................... 9—6.00
Sekmadieniais:  .......................................  19—5 valandos

r?

gistruoja ne tik lietuvių raštus, 
bet seka ir kitų tautų kultūrinį 
gyvenimą. Pav. mums praneša 
apie gautas žinias, kad Gudijoje 
mirė jų didis poetas Jakub Ko
las (tikroji pavardė — Micke- 
vič).

GU2AUSKŲ
6EVEKLY UILLS GELINYCIA 
deriausioa gBl«» dėl ventuvių, banke- 
ų, laidotuvių Ir kitų paouo*tmų.

2443 WEST 03UL> bTKKKT 
fel. VlUiapect S-0S3S Ir FB S-O834

JONAS GRADINSKAS
BLAUPUNKT

Labai patobulintas trumpų bangų nustatymas; gerai girdėti Europa 
J. G. TELEVISION OOMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Atvykit pasižiūrėti spalvotos TV

John >1. Minite,
sav.

Paminklai 
Mauzolejai 
Akmenys 
Marke,-s 
Prieft ftv. ' 
Supulchro 
kapines 

Ofisas
111 ir Austin 

Aveniu,
BEvcrly K-0l:t2 

Worth, III.

Reshienco Tel.
HlUtop 5-0277

Aklųjų akyse atrodė, kad jie mirę, 
bęt jie yra ItAMYBfiJ,E.

IMPORTUOTI VOKIŠKI RADIO 
APARATAI

f AM KM AlI-VVave Hi-Fi
BLAUPUNKT DISTRIBUTORS 

PETER P. RINKUS, Ine.
VVIiolesaJe Oistrib. (Urmo prekyba)

2601 W. 63rd St. WA 5 2350-1

DPmcsio. Wnnkcgan<> skaitytojai
Uzaisakykile anglis dabar 

U lien C«Milei! _ Youfre \Yarm!
Cavaller Stoker 

Bluo Boy Pocaliontas
1 AugftfiaiiHios i-Oftien anglys tvarkingai 

prtruoftiamoH Ir pristatomos.
HAAKE COAL CO. MA 3-1133.

KRONIKA
• Draugo romano konkursai i I

šiltai įvertinami žurnale “Thej| 
Ensign”, kuris yra leidžiamas 
Montrealyje, Kanadoje. Suminė 
tos konkursus laimėjusių rašyto 
jų pavardės. Medžiagą žurnalui 
patiekė Miltonas Stark. rašyda
mas apie lietuvių literatūrą. 
Straipsnyje taipgi pasidžiaugia
ma, kad lietuviai per 1955 me
tus išleido 121 naują leidinį 
JAV-se, 14 KanacHje, 10 Aust
ralijoje, 12 Italijoje, 14 Vokieti
joje. Visuose kraštuose — T93k

o A. Ru/ancovas — kasdien 
po 10 valandų išdirbęs krautu
vėje vakarus paskiria bibliogra
finių žinių tvarkymui.- Jisai re-

PIRKITE DABAR TIESIOG HUO 
MR. HELSOH,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planą 

Pasirinkimas mieste I

Telef. —* CEdarcrest 3-6335

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Se. Westera Ava. Air Ooudltioaed 
7-8600 — 7-8601 Automobiliams 
Suris gyvena kitoec bInU ealyaut gi

koplyčia arSUu Jflaų samų.

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

f 5
Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 

$10,000 90 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

/
Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei

tas ir draugiškas patarnavimas.
Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS ♦ PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted Si. CAIumei 5-7252

alsias
“ , IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OJDEU TROKAI- NAUJAUSI KRAUSTTMO (RAUKIA! 
ILGŲ METŲ PATTRIKIAS-PIGUS IRSĄtlNIN&AS PATARUAVMiAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/AIkmok S-9209

MOVINC

AND LOAN

2555 WEST 47th STREET LAfayeJU 34083
B. R. Pietkietvicz, prez.; E. R. Pletkietvlcz, sekr. ir advokatas 

Mokame augštug dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytajam* patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta ik] $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šeit. nuo U iki vidurdienio.

GRANE SAVINGS

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ.
CHICAGO, ILL............  CICERO, ILL.
Telefonai — GRovahilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHN F. ElibEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS
4605 07 South Hermitage

KOPLYČIOS
Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

I Ambulansų patarna- Mes turima koplyčias
I rimas dieną Ir oak- risoae 1 Chieagnu ir
| tJ. Rrtkale laukite Roselando dalyse ir
. tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA'AVE. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M pH|LL|ps

3307 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-3401_____ ____ >
PETRAS P. GURSKIS

659 Mest 18th STREET TeL SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, DL TeL OLympic 2-5245,

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

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

JURGIS F. RŪOMIN
3519 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. GOth AVĖ., CICERO, Dl. Tel. OLymplo 2-1003

ŽFgMUND (ZUOYK) zudycki
1646 W. 46th STREET YArds 7-T781

STEPONAS 0. LACKAWICZ
2424 W. «»tb STREET BEpshOs 7-11111
2111 V, ZSrč PLACE YlrKtekl MBBI <
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SPYGLIAI IR DYGLIAI
Redaguoja dr S. ALIONAS 
Šildymo sistema

Šildymas yra labai svarbus 
veiksnys valstybės, politikos ar 
eilinio mužikėlio gyvenime. Šli

jo: “Ir galva su galva susipjau
na, dėl savos dėl garbingos gal
vos. O begalvis tiktai nusispjau

dyti reikia namus, bulvienę ir; na: apie galvas jisai negalvos“, 
nuosavą kūną. Šildymų yra jvai. Taigi susišildyti tokiam, kuris 
rių rūšių. Įsimylėję vienas kitą' priešų neišsigalvoja — yra sun- 
šildo už rankų pasilaikydami; kiau.
arba akimis vienas kitą paglos- Šildymo sistema gali veikti ir 
tydami, kaip lyg koks antivliki- per radiją. Pvz. Margučio Dir- 
ninkas antivlikininką. Gi kai pa,meikis, taip pradeda šaudyti iš 
matei, kad jau vienas kitą įsimy 'tautininkiškų patrankų, kad 
Įėję akimis perdaug šildo, tai, žmogus karščio paveiktas nu 
reikia pradėti vesti nušaldymo' sispjauna ir išjungia radiją,

Prisipažinimas
Sporto veikėjas Br. Keturakis 

Naujienų Sporto pasaulyje, ves
damas sportinio aktyvumo ba
lansą prisipažįsta: “Jau šešti 
metai, šeštos žaidynės ir šeštu 
kartu vis tos pačios negalavimo 
priežastys, kurios smarkiai tem 
do visą sportinę veiklą, gadina 
įspūdį kultūringos bendruome
nės tarpe ir įrodo mūsų pačių 
dideli apsileidimą“. Na, ir tikėk 
dabar didžiųjų sportininkų dide
liais darbais.

Dr. S. Aliūnas

PILIETYBE IR MOKYKLA
Aš jau pilietis nebe dypukas,
Te kelia balių abi tėvynės.
Jau neprivalo mano Algiukas 
Lankyt mokyklos šeštadieninės.

sistemą kokiais plepalais ar in- 
trygom. Viena pusė tikės, kita 
ne, bet šildymo sistema bus pa
veikta.

kaip radiatorių.
Šildymo sistema labai įvairi

ir reikalinga bent ligi tol, kol 
vėl prasidės paplūdyminiai pa

šildymo sistema gali veiksmini sivaikščiojimai ir pradėsime nu
ga būti ir pavartojus kokį nors 
veiksmingą skystimą. Pripylei 
į gyslas kokio nors skačiaus ir 
eini besikūrendamas, net dainuo 
ti norisi, arba patekti į kokias 
nors kautynes tarp partijų, ar
ba maloniai pasikalbėti kaip di
deli draugai tarp savęs-pvz. dr. 
Grigaitis su B. Gaidžiūnu, arba 
Rojum Mizara

šaldymo sistemą. Gi dabar vi
siem, kurie šildosi skačium ar 
alum, plepalais ir prasminga tar 
pusavio kova, kurie šildosi pa 
žvelgimais ar pasiilgimais, ta
riame su Baliu Pavabaliu:

Tegu groja pasiutpolkę sausis. 
Tegu šaltis gnybt nosį bandys. 
Tegu šąla ir kojos ir ausys

Ašen myliu jį tik vieną, 
Taip kaip myli jis mane, 
Tik kitas širdis šiandieną 
Kur išmesti nežinia.

ki referentas buvau didžiulis, 
Sėmiau rieškučiom litus ir,bonaš,
Bet man šiandieną tai viskas nulis 
Esu pilietis amerikonas.

Akyse dega žvaigždės ir viltys,
' Toli tėvynė mūsų mažytė,

Šiandieną reikia pinigą pilti,
Ne šeštadienę kokią lankyti.

Šiandieną veikiu nenusiminęs, 
Spjaunu j arklą, knygą ir lyrą,
Ir be mokyklos šeštadieninės, 
Doleriai mano kišenėn byra.

Kartais sušunku graudžiai per balių; 
— Ach, žinot, liūdna man be tėvynės, 
Bet išvaduoti Lietuvą galim 
Ir be mokyklos šeštadieninės.

Aš merikonas, nebe dypukas, 
Šviesiau pasaulin man kelias grįstas, 
Jau nebevargine mano Algiuko 
Koks nors apšepęs lituanistas.

Šildymo sistema galima pasi- Tik tegu neatšąla širdis
M. J. A.

Šildymo sistema padeda išvary
ti vaistus, kurie Lietuvoj buvo va
dinami namine.

Kaip Grincevičiaus vargonai
Tproquay, Anglijoje, angliko

nų bažnyčios vikaras Rouse tei
gia, kad naktimis Šv. Jono baž
nyčioje groja vargonais. Esą 
vaiduoklis yra ne kas kitas, o 
vargonininkas Newman, miręs 
1883 m. Čia visą tą problemą 
gerai išspręstų rašyt. Č. Grince- 
vičius, kuris yra tų reikalų žino
vas ir tuo reikalu yra parašęs 
studiją — Vidurnakčio vargo
nai.

džiaugti ir per spaudą. Sėdi sau 
šaltam kambary rudeniško oro 
prislėgtas ir atrodo, kad pradė
si verkti, lyg viršvalandžių ne
gavęs arba lyg merg:nos pames
tas. Toks niūrumas žmogų už
puola, kaip gen. Raštikis savo 
atsiminimuose tautininkėlius ar 
ba Tautos vadą. Taip beliūdint 
laiškanešys atneša porą sąskai
tų apsimokėti na.- ir porą laik
raščių, pvz. Margutį ir Naujie
nas. Ir skaitai, kaip vienas kitą 
pluša ir pati nori įsivelti į kau
tynes nors ir su nuosava žmo
na. Taip smagiai nuteikia žur
nalistų barniai, tiesiog kraują 
pradeda veikti kautyniška šil
dymo sistema.

Arba skaitai gen. Raštikio at
siminimus ir randi, kad gen. 
Pundzevičius netiko į kariuome
nės vadus, nes lankėsi pas vysk. 
Paltaroką, bet gen. Vitkauskas 
tiko. Kodėl — nepasakyta, ma
tyt todėl, kad lankėsi pas bol
ševikus. Na, tokie dalykai taip 

- sakant užšildo arterijas, venas 
širdį, žodžiu, žavinga šildymo 
sistema kaitina lyg alyvinė kros 

. nis, arba, kaip diskusijos dėl 
šefo. Tarp kitko, čia' pastebime, 
kad Balys Pavabalyg apie to
kias šildymo sistemas pastebė

Ei skubėk, brangus bičiuli,
Ten jau viens nuvirtęs guli,
Lėk kaip žaibas, mink ant gazo,
Te ir mus graboriui veža.

KAIP VAIKAS

— Kaip gerai miegojai po šių 
vaistų? — klausia daktaras pa
cientą.

— Kaip vaikas, — atsako pa
cientas.

— Nepabudai?
— Ne, visą naktį rėkiau.

Mokykloje
Mokytojas sako mokiniui: 

“Bet tavo rašinys apie savo 
motiną yra visai toks pat, kaip 
tavo brolio.

Mokinys: “Bet juk mes turi
me tą pačią motiną“.

Studento kišdnė
— Ar jūs esate studentas ? — 

klausia policijos seržantas.
— Taip? — atsako suimtasis.
— Aš netikiu, — taria poli

cininkas, — aš jį iškračiau ir 
radau jo kišenėj pinigų.

Diplomatas
Padavėjas stebi, kaip vienas 

svečias srebia sriubą su šakute 
ir diplomatiškai sako jam:

— Gaila, jūsų šakutė teka.
— Tai nieko, — atsako sve

čias, — aš turiu daug laiko.

Kas atsitiko
— Jonuk, kas atsitiko, kad 

iš jūsų kiemo išvažiavo greitoji 
pagalba ?

— Nieko. Tėtė nuo stogo nu
lipo kopėčiom, kurias aš prieš 
porą minučių buvau nunešęs ša
lin.

Auksinės mintys
Railos keiksmažodžiai nebe 

naujiena, nes juos ne nuo šian
dien pilnomis rieškučiomis spau 
doje gausiai barsto, ir mes prie 
to jau pripratome.

— J. Kėkštas

Pirma, aš netikiu jokiais vel
niukais ir dar nežinau ar jų yra: 
antra, manęs joks velniukas, 
straipsnius rašant, nestumia ir 
kol kas dar nestumdė. — Br. R.

Žmogus yra identiškas ki
tiems žmonėms savo virškinimu, 
bet vienkartinis savo žmogišku
mu. — Vyt. Kavolis

Savo vaikams diržų, o Kultū
ros fondui pinigų.

— St. Tamulaitis

Atgal į Egipto nelaisvę
Prieš 1,500 m. Mozė išvedė 

žydus iš nelaisvės namų Egipte, 
gi šiomis dienomis žydai vėl 
skuba į Egiptą. Mozė išvedė, o 
dabar Gurion veda atgal.

SPAUDOS APŽIŪRĖJIMAS
— Vienybėj, spalio 24 d. nu

mery dr. J. Januškevičius dis
kutuoja su V. Veselausku kal
bos klausimais sakydamas: 
“Reikia išmokti skirti tiesą nuo 
netiesos ir rašyti straipsnius, re
miantis mokslo ir logikos dės
niais”. Gi tame pačiame straips 
nyje dr. Januškevičius rašo:

“Baigęs savo “mokslišką trak 
tatą, V. V., kaip A. Mickevičiaus 
“Pone Tade“ Kanapių Pilypas, 
peršoko į vertimą”. Moksliškas 
tas Kanapių Pilypas ir sporti
ninkas geras.,;

Pilietis pradeda medžiojimo se
zoną, bet su malonumu padėtų 
tiems, kurie Lenkijoj ir Vengrijoj 
Gamulką ir Nagy glosto.

— Kanadiškėj Nepr. Lietuvoj, 
pulk. Žukas savo atsiminimuose 
rašo: “Ilgam laikui praėjus, ė- 
jau Maironio gatve Laisvės Alė
jos link. Ant pat kampo netikė
tai susitikau su Purickiu. Paba
lo, kaip drobė, sustojo, lyg pas
viro ant kojų ir... nusiėmė skry
bėlę”.

Žinoma, daug įdomiau būtų 
buvę, -jei Purickis būtų ne nusi
ėmęs skrybėlės, bet nusiavęs ba
tus.

— Santarvės 4 nr. rašoma a- 
pie pulk. Binonto knygą šiaip: 
“Nesigilinant ir nenagrinėjant

A. Bironto pasisakymų iš esmės, 
tenka pastebėti, kad brošiūrėlės 
kalba bei stilius beveik ištisai 
prilygsta paprastam koliojimui- 
si. Perskaitant kyla klausimas, 
kaip buv. Lietuvos Kariuomenės 
pulkininkas, ėjęs gana augštas 
pareigas,-gali taip nekultūringai 
rašyti, arba priešingai — kaip 
šitaip nekultūringai rašąs as
muo galėjo būti Lietuvos Ka
riuomenės pulkininku“. Mūsų 
nuomone už tokį teigimą San
tarvė būtų pastatyta po šautu
vu.

— Vyt. Kavolis liepos-rug
pjūčio Santarvės numeryje ra
šo: “Pagydyti ligonis gydytojai 
gali todėl, kad bendruomenė pri 
pažįsta, jog būti fiziškai ar jaus 
miškai sveiku yra geriau, kaip 
ligoniu, ir kad ji paremia gydy
tojus, atimdama tam tikras tei
ses iš piliečių, sutartinai laiko
mų ligonimis, kol jie nepagyja”. 
Taigi, jei nelaikytų sutartinai 
ligonių ligonimis tai šie būtų 
sveiki, ir antra, anot Kavolio, 
geriau būti sveikam. Spyglių fi
losofas filosofui Kavoliui netiki 
ir mano, kad geriau sirgti.
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Nepataisoma
Studen*/3 medikas laiko eg

zaminus.
— Kiek morfijaus duotumėt 

šitam ligoniui? — klausia prof.
— Arbatinį šaukštelį!
— Taip?
— Dovanokit, pone profeso

riau, aš norėčiau pataisyti at
sakymą.

— Vėlu. Jūsų ligonis jau mi
rė.

Išsiaiškino
— Kaip manai, Maryte, ar 

myli mane Stasys?
— Žinoma, kad myli. .
— O iš ko tu sprendi?
— Mat, aš pastebėjau, kad 

jis visas moteris myli, tai myli 
ir tave.

Gatvės ir politika
Prahoje yra viena gatvė pa

vadinta Politinių kalinių gatve, 
o kita Stalino prospektu. Dabar 
Stalino prospektą siūlo pavadin
ti Politinių paklydėlių gatvė.

Ar laiminga pabaiga *
— Pabaigei skaityti romaną. 

Ar laiminga pabaiga?
— Sunku pasakyti. Romanas 

baigėsi vedybomis.

Nesvarbu
Žinomas dainininkas prieina 

prie lėktuvų linijos kasos ir pa
duoda banknotą.

— Į kur? — klausia kasinin
kas.

— Nesvarbu, mane myli visos 
krašto moterys, — atsako dai
nininkas.

Šeštadienis, lapkričio 3, 1956

Dwight D.
JEitenhow«r

Eisenhoweris linksmai žiūri į 
savo konkurentą prez. kandidatą 
Stevenson. kuris bijo sprogdinti 
atomines ir įtaigoja, kad tą nema
lonų darbą atliktų vien tik bolše
vikai, o jei jiems gerai vyks, tai 
jų galės Amerikai padovanoti tie
siai iš lėktuvo.

Adlai Stevenson

Širdis vien meile tėvynei plaka, 
Todėl prie kumpio duokit konjako.

Sportinių parengimų • 
kalendorius

• Vienas Chicagos sporto klu
bas yra numatęs šio sezono to
kią sportinę programą: sezono 
atidarymui linksmus sportinin
kų šokius su turtingu bufetu ir 
minkštais bei kietais gėrimais 
ir sezono uždarymui linksmus

Tikras argumentas
Pagauta, greitai gatve važiuo

janti moteris policininkui pasi
teisino :

— Mano viena padanga bloga 
ir todėl aš skubėjau namo, kac 
spėčiau parvykti kol jos nenu 
leido.

Kai gandras atvyks
Motina išvyksta į gimdyvių li

goninę. prieš tai mažametį ber 
niuką įtikinusi, kad gandras at 
neš jam brolį ar seserį. Išvyki 
tant berniukas šaukia:

— Mama, ką man sakyti ta 
da, kai atvyks gandras?

Laikykis dietos
— Mano brangusis, — skun

džiasi žmona vyrui, — aš ne
begaliu, mirsiu, tavo bendradar
bis išvadino mane riebia kiaule.

— Na, tai laikykis dietos, — 
paguodė vyras.

Geras važiuotojas
Sūnus lekia apie namą nauju 

dviračiu ir šaukia tėvui:
— Tėte, žiūrėk, be rankų, — 

o vėliau jis šaukia, — tėte, žiū
rėk, be rankų ir be kojų.

Po kiek laiko tėvas užgirsta:
— Tėte, be dantų.

— Tokio mieste du policinin
kai važiuodami mašinom susi
dūrė ir po katastrofos paaiškė
jo, kad nė vienas neturi vaira
vimui leidimo.

Girtas gulėdamas ant šaligat
vio tvirtina: “Nors praeis ir vi
sa naktis, bet aš į tą sieną įlip
siu”.

Po baliaus
— Na, kaip patiko balius? — 

klausia Petras Joną.
— Puikiai, — atsako .Jonas. 
— Na, o kaip laikėsi Juozas? 
— Et, neklausk, — atsiduso

Jonas, — taip, kaip visuomet! 
Jis gėrė ir gėrė, tol kol aš dau 
giau negalėjau jo įžiūrėti.

Rimta priežastis
— ko toks nusiminęs? — 

klausia vienas pilietis kitą.
— Užpraeitą savaitę mirė dė

dė ir paliko 100,000 dol.
— Tai' reikia džiaugtis.
— Bet praeitą savaime mirė

teta ir paliko 300,000 dol.
— Na, tai irgi nėra ko raudo

ti.
— Kaipgi? Šią savaitę niekas 

nenumirė.

Ir jam štai griūna širdis ant šono, 
Galbūt ji kalha iš telefono.

Nelaimė
. t

Vienas amerikietis turistas, 
lankydamasis Škotijoje, paste
bėjo, kad skotas vadovas, kuris 
paprastai aprodinėdavo sve
čiams įdomesnes vietas, net ir 
blogame ore vaikščioja plika gal 
va. Amerikietis jam nupirko do
vanų kailinę kepurę, kuri priden 
gė ne tik galvą, bet ir ausis. Se
kančią žiemą, vėl atvykęs ton 
pat vieton amerikietis nustebo, 
pamatęs škotą plika galva. Susi
domėjęs, jį užklausė, kas atsiti
ko Su kepure.

— Po to, kai mane ištiko ne
laimė, aš jos daugiau nebenešio- 
ju! — piktai atkirto skotas.

— Kas gi per nelaimė ? — su
sidomėjo amerikietis.

— Gi vienas turistų pasiūlė 
man nupirkti stiklą degtinės ir 
aš neišgirdau.

— Aš užmiršau sumokėti už 
autobusą, — sako viena moteris 
kitai.

— Taupyk pinigus, užmiršai 
nereikia, — sako antroji.

Pirmoji. Nueina, sumoka ir 
sugrįžusi taria:

— Aš sakiau, kad teisingu
mas apsimoka, štai šoferiui da
viau ketvirtį, o jis man davė 
iš pusės dol. grąžos.

’as

Balys Pavabalys

Pastabos be komentaru
— Moterys gali paslaptis iš

laikyti geriau, kaip vyrai, bet 
jos daug labiau nori jas žino
ti.

— Smegenys daro nuomo
nes, o piniginės nutarimus.

— Daugybės vyrų bėdos yra 
bėdos su moterimis.

— Skirtumas tarp optimisto 
ir pesimisto yra tas, kad kai 
jūs įkrisite į duobę, optimis
tas jus norės ištraukti, o pesi
mistas nušoks pas jus.

— Vedybos yra skridimas į 
nežinomybę be jokių radarų.

— Genijus yra kokios nors 
kitos moters vyras.

— Tėvams auksinis amžius 
yra tada, kada vaikai perdide- 
li, kad jiems reikėtų prižiūrė
tojos ir permaži, kad galėtų 
paimti automobilį pasivažinėti.

— Susižadėjusi mergina ne
žino — ar leisti, kad sužadė
tinis už ją mokėtų, ar ištekė
ti ir pačiai jo pinigus išleisti.

— Rūpestis tai yra kaip su
pamoji kėdė: duoda tau darbo, 
bet už tai nieko negauni.

— Filosofas tai yra toks žmo 
gus, kuris dešimt minučių kalba 
apie tą dalyką, kurį eilinis žmo
gus per akimirksnį supranta.

— Skotas tai toks žmogus, 
kuris nešioja sijoną, kad netu
rėtų kišenių pinigams įsidėti.

Nuosava tamsa
Maža mergaitė nuvykusi pas 

tetą bijo eiti į kitą kambarį dėl 
tamsos. Teta tai pastebėjusi sa
ko:

— Bet juk namie nebijojai 
tamsos ?

— Žinoma, nes tai mūsų nuo
sava tamsa.

Nesušaldyk
Jauna poniutė nutarė paruoš

ti gerus pietus vyrui. Nupešė 
viščiuką ir įdėjo į krosnį. Po po 
ros valandų iš krosnies pasigir
do smarkus beldimas. Jaunoji 
šeimininkė nustebusi atidarė du 
ris ir pamatė viduj stovintį viš
čiuką, kuris jai tarė: “Klausyk, 
brangi ponia, arba grąžink man 
plunksnas, arba uždek gazą — 
aš baigiu sušalti krosnyje“.

Bartender. ar buvo čia Pet-

— O, nemečiau jau kokia sa
vaitė.

— O prieš kiek laiko mane 
matei ?

Namų savininkas klausia val
katą: “Ar ant tavo kaklo dė
mė yra iš prigimimo“. Nežinau”, j 
atsako valkata, “pirma turiu 
ausimaudyti”.

— Bartender, įmesk dar vie
ną uogą į kokteilį, man dakta- 

■portinius šokius su kietais bei I ras prisakė valgyti daugiau vai- 
m inkštais gėrimais. 'šių.

Vinoas Rastenis nugriuvo že
mėn, ir tuos dažus, kuriais daže 
kitus, užsivertė ant galvos,

Roberth Bethout Chicagos 
teisme pareiškė, kad jis baigė 
adtuonių skyrių mokyklą Chi- 
cagoje, tačiau nemoka nė skai
tyti, nė rašyti. Nenusiminkit I 
lituanistikos pamokų dėstyto
jai.

— Londonl&kis “Daily Mir-
skaitytojams praneša apie 

vieno Anglijos bitininko džiaugs 
mą. Esą, bitės Šią vasarą net du 
kartu sugėlę jo uošvę.

ror

— Somerville, Mass., paklaus
ta moteris, kaip galima išvengti 
automobilių katastrofos atsakė: 
“Reikia būti namie”.

Sudiev, berneli, tu durneli
Vakar sėjau žalią rūtą,
Šiandien jos kaip ir nebūta:
Nužaliavo, ir gana,
Man bebūnant mergina.

šimts nemato to vainiko,
Jei dar grožis nesunyko!
Šimts nemato ir tavęs:
Rubirosa mane ves!

Daina apie duoną ir užmirštą kluoną
Valgau duoną, baltą duoną 
Ir patenkintas esu.
Vagys verčia tėvo kluoną,
O ai valgau baltą duoną.

Juokias giltinė raudona,
Išsižiojus lig ausų,
Kad aš valgau baltą duoną,
Kad patenkintas esu.

Iš rinkinio „Vizijos prie televizijos“

Bolševikinės laisvės simboliai:
Ėjautuvu per gerklę, kūju per pa-

suš<.


