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Premijuota "Žeme dega"
JONAS AISTIS, Brooklyn, N. Y.

Kultūrinė kronika

Besiruošiant recenzuoti Jur
gio Savickio dienraščio — atmi
nų "Žemė dega” antrąjį tomą, 
pasiekė žinia, kad visas veika
las, abu tomu apvainikuotas 
1956 metų Lietuvių Rašytojų 
draugijos premija. Būvu balsų, 
kad mirusio autoriaus veikalai 
neprasminga premijuoti, bet ra
šytojai tų balsų nenugirdo. Aiš
ku, būtų buvę geriau, kad tos 
garbės Jurgis Savickis būtų gy
vas susilaukęs. Jis kažkaip visą 
gyvenimą plaukė pro premijų 
scilies ir charibdės.

Stilius ir fiksavimo būdas

Man tat teks kalbėti apie abi 
knygas, nors vieną jau esu pa
minėjęs. Veikalas vientisas. Sti
lius ir fiksavimo būdas pasiliko 
ir antrame tome tie patys, ta
čiau yra šis tas antrame tome 
gera prasme nauja. Nežinau, ar 
su amžiumi, ar su laiku, ar su 
vargais bei nelaimėmis auto
riaus pastabų tonas keičiasi. Ir 
antrame tome autorius kalba 
daugiausiai apie save, apie sa
vo daržą, žmoną, šuniuką, ožką 
ir katę. Čia pat virsta sostai ir 
griūva viešpatystės, net skyla 
ir eiži jo paties namelio sienos. 
Tai labai nemalonūs dalykai, nes 
bekrintant artilerijos sviedi
niams, darbas stovi ir darbinin
kai gaišta, bet nedaugiau.

Tiesa, yra kaimynai, yra pa
reigūnai, kuriuos laimė iškėlė į 
pačias gyvenimo viršūnes: bu
vo pakelėje kavinėlė, “keturių 
metų laikų” parduotuvė ir taba
ko biuras su keliomis trobelė
mis, ir gal net patys gyvento 
jai nežinojo, kad vietovė turi 
savo vardą. Bet štai italai oku
puoja kaimyninį miestelį, ir Car- 
nolesse išauga su viena diena 
į dviejų didelių valstybių pasie
nio punktą. Ir ne tik vieta, bet 
ir pareigūnai per vieną naktį 
milžinais išauga. Jurgio Savic
kio “Ariogala” stovi ant kal
niuko, ir visas tas pasienio gy
venimas verda, galima sakyt, už 
tvoros.

Jurgis Savickis bėgo nuo žmo
nių, ilgą laiką, net patiems ar
timiesiems nesisakė turįs skly- 

, pelį “žydriame pakraštyje”. Jo 
buvo troškimas volteriškas — 
triūsti savo darže (cultiver son 
jardin): nesipinti kitiems po ko
jų, bet taip pat ir neleisti, kad 
kiti pintųsi po kojų. Tą sutrikdy 
tą ramybę Savickis pergyveno 
panašiai, kaip patogumų ir bū-

Mane pastūmėjo imtis plunks
nos šia tema Ant. Rūkštelės

, , . , , , .. . . straipsnis (“Draugo” šių metųtmų dalykų stok,. Jį,mėgo ba- kovo „ djeną) „ vjgko jSrodo
jorišką ir net aristokratišką 
mostą. Laimė ir likimas tačiau 
visa augštyn kojomis apvertė. 
Prieš tai negalima buvo kovoti. 
Ir Savickis rezignavo. Tapo nuo 
širdesriis. Dingo ar bent susiau
rėjo tarpas tarp jo ir kaimy
nų, prašalaičių, bendrų ir drau
gų. Dingo ir ta dešinioje veido 
pusėje pačiame lūpų susikirtime 
pasislėpusi ironiška raukšlelė, 
kuri rašte iki tol buvo būtina 
ir neišvengiama.

Ironizuojamas sekretorius 
ir kūmas...

Beje, kaikas nusiskundžia, bet 
gal čia daugiau kalta rašto rū
šis, ne autorius. Vienas kitas 
Jurgio Savickio draugas ir ben- 
radarbis mano, kad viena kita 
juos liečianti pastaba visai ne
užtarnautai juos užgaunanti. 
Tuo atžvilgiu gal autorius, nors 
šiaip didelio takto žmogus, ne
buvo pakankamai atsargus. Sa
kysime, pirmame tome jis iro
nizuoja savo sekretorių ir pra
našauja ateitį dėlto, kad jaudi
nasi dėl plyšių buhalterijoje. 
Gal Savickiui, žiūrinčiam į viską 
amžinybės akimis, tai ir never
ta dėmesio smulkmena, bet kuo 
kaltas sekretorius, kad tokia ne
tauri ir smulkmeniška buhalte
rijos paskirtis bei tikslas.

Antrame tome keliais atve
jais su ta pačia įvairiai interpre
tuotina ironija jis kalba apie 
savo “kaimyną ir kūmą”. Neži
nau, ar dienynų rašymo metu 
Jurgis Savickis turėjo nuošir
desnį bičiulį, kaip tą savo kai
myną (kaimyną ne atkelta pras 
me, nors jis gyveno tolokai, nes 
kūmas turėjo Cap Martin kyšu
lyje sklypą, kuris, regis, rube- 
žiavosi su Jurgio Savickio skly-' 
pu). Kūmas ne tik j5 gerbė ir 
mėgo, bet, būdamas apsukres
nis, jam dažnai padėjo verstis 
tais sunkiais karo laikais.

Suminiu tik tuos du pavyz
džiu, nes jo ironizuojamuosius 
sekretorių ir kūmą pažinau ge
riau negu patį autorių. Aišku, 
nieko dabar nepadarysi. Iš viso 
abiejuose tomuose labai maža 
žmonių, o juoba lietuvių, kurių 
akyse autorius neįžiūrėtų krislo. 
Nesakyčiau, kad tos ironijos bū 
tų labai kandžios ar piktos, ta
čiau tose pastabose jaučiamas 
žodžiais nepasakytas autoriaus 
pranašumas.

Jo devynerių metų rūpesčiai

Bet iš kitos -pusės dienynai 
ir atmininė literatūra nėra is
torija ar išbaigtas buities pa
veikslas. Subjektyvumas atmi- 
noje yra, sakyčiau, esminis da
lykas. Dar daugiau — visa ver
tė. Trūkumas, kai atmina turi 
pretenzijų į istoriją, tai yra, kai 
veržiasi į kitą sritį, pasikliau
jant viena atmintimi, vertina
mi įvykiai ir žmonės be doku
mentų ir metodo, o svarbiausiai 
be nuotolio, tai yra, dalimi nu
dažoma visuma. Atminai svar
bu įžvalgumas, o Jurgiui Savic
kiui to nestinga. Jis mums pali
ko, tiesa, labai savito ir dides
ne dalimi svetimo gyvenimo pas
tabų, atskleisdamas, aišku, ir 
pats save. Visi jojo devynerių 
metų rūpesčiai, visos godos ir 
svajonės atsistoja gyvos skai
tytojo akyse.

Su jausmu ir širdgėla

Svarbiausia tai, kad knygos 
parašytos rašytojo plunksna: 
vaizdžiai, gyvai. Su jausmu ir

ISTORIKO DVYLEKIS APIE 
LIETUVIŠKUS KRYŽIUS
JONAS MATUSAS, New York, N. Y.

jog gerb. autoriaus lietuviškų 
kryžių kilmės ir formų aiškini-
mas yra ąnt vieninteliai tikro | me šimtmetyje, bent jo pirmoje 
pagrindo. Mat, lietuviški kry- pusėje, Suvalkijoje kiekvienas
žiai aiškinama iš pačių liet. kry
žių ir pačių Lietuvos ir lietuvių
sąlygų. Mūsų išmanymu, tai jog Lietuvoje parapijų bendro- 
šiuo atveju vieninteliai priimti- sios kapinės atsirado vėliau už 
nas mokslinis metodas. Atitin
kamai p. Rūkštelė išanalizuoja
svarbiausius lietuvių veikalus 
apie šį dalyką. Nors aš tik is
torikas, bet dažnai koktu, kaip 
dažnas lituanistas apie lituanis
tinius dalykus sprendžia ir juos 
aiškina iš kitoms tautoms cha
rakteringų faktų ar net vieno 
ar kito mokslininko suformuo
tų bendrų dėsnių. Sakysiu, net 
nestudijavęs Lietuvos šaltinių. 
Konkrečius faktus suminėsiu 
kita proga ir kitoje vietoje.

Lietuviškus dalykus aiškinti 
svetimomis sąlygomis ir sveti
mais autoriais, manytumėm, y- 
ra perdėm nemoksliškas meto
das. Prisispyrus įrodinėti sveti
mais autoriais ir svetimomis kai 
bomis parašytais veikalais yra 
net juokinga. Šiuo atžvilgiu yra 
atsitikę tikrų kurijozų.

Konkrečiai dėl kryžių man ne
aišku. kodėl, mano žiniomis, Lie 
tuvos liaudies meno istorikai tu
ri galvoje tik medinius kryžius. 
Tuo tarpu esama ir akmeninių.

D. Mickute - Mitkiene

AR ŠIRDIS IŠLAIKYS?
Lyg bekraštėj tamsoj, pasiklydęs iš tako 

Baltų paukščių būrys,
Taip manoji mintis sparnais ilgesio plakus 

Į tavąsias duris.

Ir kaip vergė jinai už tų durų suklumpa 
Atsimušus kurčiai —

Tavo jaunas dienas, tavo vasarą trumpą 
Ten dalinas ... „svečiai“.

Jie taip geidė Tavęs, ir liepsnojo pavydu,
Ir galando strėles,

Nes kalbėjo visi — esi žemėj pražydus 
Tu gražiausia gėle.

Kuo Tave pavadint, mano džiaugsme sušvitęs 
Vaivorykščių varsom —

Žaidė žvaigždės dangaus ežeruosna sukritę 
Žalių krantų aksome.

Kai išplautą bangų gintarėlį ten žarstėm 
Palangos pajūry,

Ar galėjo kam nors anos dienos apkursti,
Ar vienam, ar būry?

Kas dabar pasakys, kokios ašarų srovės 
Plauna Tavo skruostus,

Kai užžėlė takai į puošniąsias šventoves,
Ir į Aušros Vartus!

Nėr nei brolių. Speige, darganoj ir lietuje 
Jie budėjo kieti.

Po žalia samana, uogienojais ir tujom 
Ilsis kaulai šventi.

Jei užmirščiau tave, o Jeruzale šviesi, 
Tenudžiūsta ranka,

Tegu saulės kaitroj man neduoda pavėsio 
Jokio medžio šaka!

Ilgesy tik regiu Tavo kančią ir skaistį,
Tačiau kas pasakys,

Brolių kraujo pėdas pabučiuot kai bus leista — 
Ar širdis išlaikys?

SAULES KRAITIS
(POETUI J. MIKUCKIUI)

Kai išnešei tą savo kraitį 
l saulę, lyg baltas drobes.
Dainavom tas eiles ir skaitėm 
Per nerimo naktis žvarbias.

Tai buvo tavo jausmo psalmės,
Rašytos gal širdies krauju —
Per jį iš nebuities mes keliamės,
Gyvybės žemėj nėr be jo.

Žinau, tiktai savos jaunystės 
Į audei ten sapnus, audras —
Nūn tie, kurių tu nepažįsti 
Ten daug sau panašumo ras ...

Ir aš, kol plaukė nesudužęs 
Laivelis virš bangų gilių:
„Sunkaus gyvenimo drauguži.. ,
Kartodavau ... nūnai — tyliu.

sų širdgėla jis prisimena laikus, 
kada grimzdo negrįžtamon pra
eitin visa epocha. Tai buvo, sa
kyčiau, senai epochai mirtinas 
smūgis. Kas bus, kas kils, gal 
per anksti nūnai pranašauti, bet 
devynioliktojo amžiaus liekanų 
žmonių buityje neliko.

Dega žemė gaisrais ir neapy
kanta. 'Sunku įžvelgti priežastis, 
o gal dar sunkiau įžvelgti pras
mę ir tikslą. Savickis tų daly
kų nesprendžia. Jis tik užfiksa
vo įvykius, kaip jie riedėjo iš 
dienos į dieną pakalnėn, kaip 
tie įvykiai apėmė visą žemę. Ir 
žmogų. Visus: tiesioginiai į įvy
kius įpintus ir neįpintus.

Gal dar šiandien visa tai ar
ti. Gal dėl to tie įvykiai yra 
smulkūs, asmeniški, bet su lai
ku jie taps bendri, ir tai bus 
gražus ir vertingas laiko doku
mentas.

Tokių teko matyti Simno kapuo
se.

Atrodo, lietuviškų kryžių pro 
blemai labai praverstų Lietuvos 
kapinių istorija, kurios iki šiol 
niekas nė beste nepalietė. 19-

kaimas bus turėjęs savo atski
ras kapinaites. Mes spėtumėm,1

pačias bažnyčias.
Kryžių problemai, manytu

mėm, galėtų pagelbėti archeo
logija, bet ne archeologija dabar 
tinę prasme, o toji, kurią drįs- 
tume pavadinti istorine arche
ologija, atseit, tyrinėjanti isto
rines senienas, panašiai, kaip 
yra klasikinė archeologija. Da
bartinė, pagal vokiškos Vorge- 
schichte siaurus rėmus, savo už 
davinį Lietuvoje baigia 12-13 
amž. po Kr.

Mes, vartę Lietuvos istorijos 
šaltinius kultūrinių dalykų at
žvilgiu, kryžių atsiradimo klau
simu kol kas maža ką galime 
pasakyti. Vieną kartą teko už
tikti minint akmeninį kryžių 15- 
me šimtmetyje, bet ne mūsų 
krašte, o Latvijoje. K. Jablons
kio redaguotame “Lietuvos Ar
chyve” yra daug dalykų, įdo
mių kalbininkams ir tautosaki
ninkams, bet nė vieno kryžiaus. 
Čia maždaug apimama 16-tas 
šimtmetis. Kadangi dokumentai

aprašo tik dvarų žemes, tad ne
reiškia, Itad negalėjo būti kry
žių kaimūose, ypačiai, kad kry
žius lietuvio sąmonėje yra gi
liai įsibrėžęs.

19-me šimtmetyje Lietuvoje
kryžiai buvo masiškai paplitę.-m Berno universįtete gavo ve 
Didžiausia banga siūbtelėjo apie
amžiaus vidurį. Tai vysk. Valan 
čiaus laikotarpis. 1862 m. Anyk 
ščiuose kiekvienoje gatvėje, įva
žiuojant į miestelį, buvo kryžiai 
su lietuviškais parašais. Yra be 
galo įdomus liudijimas iš 1861 
m. apie Valančių. Jis prašo ru
sų valdžios, kad būtų leista “...at 
statyti nuo senovės stovėjusią
ant Neries kranto koloną su j tas. Kaune, pakeltas į profeso- 
šventųjų Petro, Jono. Kazimiero ’ rius ir Gyvulių Tyrimo stoties
ir Stanislovo statulomis”. A 
Alekna paaiškina, kad tai buvo 
“mūrinis kryžius” pločio ir il
gio po 1 sieksnį, o augščio — 
2 sieksnių su viršum (“Mūsų 
SenoVė”, 1921 m.). Suminėti 
šventieji buvo Žemaičių vysku
pijos globėjai. Įdomus čia fak
tas, jog ir Kazimieras yra sta
tulų eilėje. Tiesa, ir paties vys
kupo Valančiaus antrasis vardas 
buvo Kazimieras.

Juozas Pautieuius
l)ail., .1. i'aut ieniiiM k<wo mėli. 31 <|., atidarant, Illinois Dailininkų sąjungos ('liicagnjo, gavo premiją už originalu)

niki), šiandien dail. A. Galdiko, dail. Y. Jonyno ir dail. J. Pantieniaua kūrinių paroda atidaroma Clevelandc.

pnvaknrvs 
tevh-t a pylios

ciklikų kursą. Išeinamas ir spe
cialus lituanistinis kursas, ku
riam vadovauja Kaune mokslus 
ėjusi sesuo Perpetua.

Su šiais metais tam seselės 
Perpetuos vedamam lietuvių tau 
tosakos kursui pradėti kviestis 
specialistai prelegentai iš šalies. 
Pirmasis Leonardas šimutis, jr., 
kalbėjo apie lietuviškas melodi
jas. Toliau, vasario 16 d., Alice 
Stephens laikė paskaitą apie lie 
tuvių dainas. Jos mokinės gra
žiai sudainavo kelias daineles. 
Paskaitininkės patirtis rodo, 
kad mergaičių susidomėjimas 
lietuviška daina, priveda jas ir 
prie susidomėjimo visu tuo. kas 
yra sava lietuviui.

Vasario 23 d. J. Kreivėnas 
kalbėjo apie lietuviškus muzi
kos instrumentus. Kanklių ir 
skudučių vartojimą gražiai pa
demonstravo jo mokinių grupė.

Seselėms paliko mielą įspūdį,
------  . ■ — 1 kad mūsų tėvai ir protėviai taip

• Kazys Alminas, veterinarU mėS°.muziki* savo gYvenime- Jos
nės medicinos daktaras, balan
džio ld. sulaukė 50 m. amžiaus. 
Yra gimęs 1907 m.' balandžio 
1 d. Platelių valse. Išėjęs studi
jas Lietuvos universitete 1934

ter. med. daktaro laipsnį, o 1938 
metais — Berlyno universitete 
agronomijos daktaro laipsnį. 
Grįžęs į Lietuvą vis kilo užima
mose pareigose; buvo Augšto- 
sios Gyvulininkystės mokyklos 
dėstytojas Gruzdžiuose, Veteri
narijos akademijos Zootechni
kos instituto vedėjas ir docen-

vedėjus. Vokiškai yra parašęs 
palyginamąją studiją apie žemai 
tukus. Jo studijiniai straipsniai 
iš veterinarijos gyvulininkystės 
srities tilpo Lietuvos ir užsienio 
tų šakų specialiuose žurnaluo
se. Tremtyje — profesoriavo Pa 
baltijo universitete Pinneberge, 
kur vokiškai parašė eilę kursų 
studentams. Dabar darbuojasi 
savo specialybėje Loup City,

1 Nebr.

• IJtuaiiistiiiės paskaitos si*-1 nėję dail. M. Vijcikis pravedė 
solinis mokytojoms, šiuo metu j įdomią pamok:) apie lietuvių 
JAV-se yra tik viena lietuvių' liaudies menų. I’o gražios, vaiz-
augštoji mokykla — tai šv. Ka
zimiero kolegija Chicagoje, kur 
ruošiamos lietuvaitės mokytojos 
ir kur savo studijas gilina jau 
bemokytojaujančios seselės. Jau 
ilgesnis laikas, kaip čia vysk.
V. Brizgys* lietuviškai dėsto en-' kino kaip lietuvių liaudies mė

nas gali būti gražiai pritaiko
mas mokyklose ir tuo būdu lie
tuviai vaikučiai supažindinami 
su savo protėvių prigimtu me
nišku grožiu bei to meno širdin
gu pamėgimu.

Poroje paskaitų dail. Br. Ja- 
meikienė aiškino apie lietuvių 
tautinius šokius ir tautinius dra 
bužius, vaizdžiai tuos dalykus 
pademonstruodama.

• Dramos konkursas. Lietu
vos Vyčiai kviečia lietuvius ra
šytojus dalyvauti dramos kon
kurse, sekančiomis sąlygomis:

1. Dramos veikalas privalo 
vaizduoti šv. Kazimiero gyveni
mą. jo meilę Lietuvai, jo prisi
rišimą prie lietuvių tautos, ar jo 
įtekmę, reikšmę ir garbę mūsų 
amžiuje.

2. Veikalas turėtų būti tokio 
dydžio, kad būtų galima suvai
dinti per 30 ar 40 minučių lai
ko.

3. Už veikalą, rastą tinkamiau 
siu šv. Kazimiero 500 metų gi-

vaizdžiai patyrė apie SekminiųI mimo sukakčiai paminėti, auto-
ryto piemenėlių dūdelių raliavi
mą.

Kovo 16 d. Danutė Augienė 
kalbėjo apie lietuvių papročius 
ir tradicijas; paskaitininke nuo
širdžiai atidengė motiniškos šir
dies susirūpinimą jaunosios kar
tos padėtimi. Jos paskaitoje bu
vo daug pasigrožėjimo lietuvių 
papročiais ir tradicijomis. Pre
legentė kreipėsi į seseles, pra
šydama jas būti mūsų papročių 
ir tradicijų nešėjomis, nes tiktai 
jos gali tai padaryti mokyda- 
damos šią priaugančią kartą.

Kovo 2 d. Šv. Kazimiero Se
serų Motiniškame name J. Krei
vėnas laikė labai vaizdžią ir pra 
ktišką paskaitą apie lietuvių tau 
tinius muzikos instrumentus, iš
aiškino mūsų originalius muzi-
kalinius instrumentus ir jo pa- drauge atsiųsti. Šis viduje įdė
ties mokinių grupė gyvai pa
grojo keletą liaudies dainelių 
kanklėmis ir skudučiais. Jis ska 
tino naudotis šiais tautiniais 
muzikos instrumentais ir juos 
platinti jaunimo auklėjime.

Kovo 9 dieną Šv. Kazimiero; savo straipsnį knygai 
Seserų Motiniškojo namo svetai pasaulėžiūra”.

džios paskaitos dailininkas pa
rodė daug padidintų paveikslų 
su puošniais ornamentais. Vė
liau jis praktiškai pravedė lietu
viškų originalių ornamentų kar
pymo pamoką, vykusiai išaiš-

rius gaus $100.00 premiją.
4. Lietuvos Vyčiai pasilaiko 

teisę naudotis visais konkursui 
atsiųstais veikalais pagal savo 
nuožiūrą.

5. Konkursas baigiasi 1957 
m. spalio 1 d.

6. Konkurso teisėjai: Juozas 
Boley, Jokūbas Stukas, kun. VIa 
das Karalevičius.

7. Raštus, mašinėle rašytus, 
prašome siųsti adresu: J. Bo
ley, 163 Kast 71st St., New 
York, N. Y.

8. Veikalą pasirašyti tik sla
pyvardžiu. Autoriaus tikros pa
vardės niekur prie veikalo ar 
ant voko nedėti, tik atskirai ją 
parašyti su savo veikalo vardu 
ir įdėti į atskirą voką, kurį už- 
pinus pridėti prie rankraščio ir

tas vokas bus atidarytas kon
kursui užsibaigus ir komisijai 
padarius galutinį sprendimą.

• Istorikas (Ir. Juozas Jakš
tas (Cleveland, Ohio) atsiuntė 

“Mano
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Dail. Z. Kolba

Čiurlionio galerija Chieagoj

Lietuvių Menininkų klubo planai

Reti. pastaba: Chicagoje vei
kia Lietuvių Menininkų klubas, 
j kuri telkiamos meninės jėgos, 
stengiamasi išvengti paraleliz
mo, nesveikos konkurencijos. 
Klubo valdybą sudaro įgalioti 
Amer. Lietuvių Dailininkų są
jungos pirm. Z. Kolba, Rašyto
jų dr-jos atstovas P. Gaučys, 
Scenos Darbuotojų s-gos pirm. 
A. Kutkus ir Amer. Liet. Inž. 
s-gos (Chicagos skyr.) pirm. J. 
Mulokas bei valdybos pakvies
tas muz. A. Nakas. z

Apie šio klubo veiklą jo pir
mininkas dail. Z. Kolba painfor
mavo atsakydamas į klausimus:

Čiurlionio vardo galerijos bu
vimas sudarys galimybę mūsų 
dailininkams ruošti be didelių iš
laidų nuolatines parodas ir tuo 
skatins kurti naujų kūrinių. Jau 
turiu sąrašą dailininkų, kurie 
1957-58 metais numato Čiurlio
nio vardo galerijoje savo paro
das suruošti. Be savųjų, bus z. Kolba 
kviečiami kitataučiai rengti pa
rodas. Išsivystys kultūrinis ben 
dradarbiavimas tarp tautybių 
įgysime daugiau draugų laisvės 
siekiams, savo krašto propagan 
dai.

Kristaus veidas

lai?

Be to, L. M. klubas organizuo
ja prie galerijos geležinį merto

prašome visus tuos, kurie netu
rėjo kur patogiau prisėsti ir bu 
vo priversti išeiti. Dėkojame 
taip pat mūsų spaudai, kuri a- 
pie mus taip šiltai atsiliepė.

Mes supratome, kad mūsų
- Kokie yra L. M. klubo tiks- kuriniu fondą, į kurį būtų sude-1 nėrl“ WgMžia

danu musų kūrėjų atrinkti ge- . . . , ; . . °
riausi darbai ansaueoti ir lai- tU° platų atgars>‘ Mums riausi darbai, apsaugoti ir, lai buyo suteikta daugiau jė - 

kui atėjus, nuvežti Lietuvai į ... ,
— K knr tikitės gauti lėšų? i Pasitlke3lm° užbrėžtu keliu to- 

,_ .„Jt. liau eiti. Mes stengsimės neap-

— L. M. klubo tikslas yra: 
jungti visus Chicagoje esančius 
lietuvius menininkus organizuo
tam ir efektingam meno kultū
ros darbui; derinti ir stiprinti 
bendrą kultūros veikimą meni
ninkų tarpusavyje, mūsų lietu
viškoje visuomenėje ir reprezen 
tuoti mūsų tautos meną kita-

— Dievas davė kiekvienam 
burną, nepagailės jam ir duo
nos. Dar badu čia niekas nenu
mirė. Mūsų visuomenės idealis
tai laukia iš mūsų visų pirma 
vieningo ir konkretaus darbo,

vilti.

lio premijos. Jis lietuvių kultu- Į • Antanas Vienuolis-Žukaus- 
rai davęs naują veidą. Būdinga, kas, vien >s iš pirmaujančiu mū- 
kad šis amerikiečių leidinys ei- sų beletristų ir dramininkų, ba- 
tuoja prof. Krėvės kalbą, pa- landžiu 7 d. sulaukia 75 m. am-
sakytą per jo 70 m. amžiaus su
kakties minėjimą (1952.X.19),

žiaus. Yra gimęs 1RS2 m. balan
džio 7 d. Užuožerių kaime, prie

kur Krėvė pasipasakojo, kad Anykščių, ūkininkų, vysk. Ba- 
dar studijuodamas universitete 
ir sutikdamas įvairių tautybių 
kolegas, kurie gyrėsi savo kraš
to praeitimi užsidegė noru jiems Inteligentų palata. Vėliau sek' 
įrodyti, kad lietuvių praeitis jo veikalai: bajorijos smukimą 
dar garbingesnė, ir kad Krėvė vaizduojąs Vėžys, romanas 
tai padaręs ne savo garbės jieš- Prieš dieną, feljetonų rinkinys, 
kodamas, o besistengdamas įro- aprašymai kelionių po Europą,

Dauboje (statytas Kauno teat- vo kūrybą derint i prie Maskvos 
re). Jo Paskenduolė buvo pas- kurpalio 
ketiniu metu paversta draminiu
veikalu ir vaidinama Lietuvos
ir Maskvos scenoje, 
okupacijoje i

• Leonas Zaremba, lietuvis 
Bolševikų1 jėzuitas, pakviestas dėstyti vie- 

U ra X vajaus* kolegijoje.jis verčiamas sa-l*ioj( i
ranausko giminaičių. šeimoje. 
Nuo pat mokyklos suolo mums 
žinomos jo Kiukazo legendos,

r'S

4"-
DR. H. B. HINES

Pranešu, atidarymą dantisto kabineto
N. Jackson Street Waukegan, Illinois

llElta 6-0548
\m> !l iki 5:30 kasdien. I\elviriiidieninis uždaryta

.. c ■ - skirto Lietuvai. O kas rūpinasi 
loo'i lėšomis, O ne dirbu, gali nesi-

tikėti visuomenės paramos ir jos 
pinigų. Todėl mums rūpi pradžio 
ie įvykdyti konkretų darbą ir 
jai patiekti.

— Ar lietuvių visuomenė yra 
jautri konkretiems kultūriniams 
darbams?

— Čio reikia pasakyti, kad 
mūsų visuomenė yra reali ir gy
venimiška. Jau tas faktas daug 
pasako, kad net per 10 metų ne
pavargo ir nenustojo rėmusi ir 
šelpusi mūsų pastangas visose 
srityse. Ji rems ir toliau konkre
čius darbus, kurie mus jungia ir 
neša naudą pavergtai tėvynei. 
Jų tarpe idealistų netrūksta ir 
savo kraštui aukų negailės.

— Kokie būtų jūsų pageida
vimai iš visuomenės?

— Išlaikyti ir toliau tą svei
ką realizmą ir praktišką lietu
višką galvojimą: kiek jūs nu
veiksite Lietuvai, tiek mes jus 
paremsime!

etikos; derinti menininkų sugy
venimą.

Pats svarbiausias tikslas ir pa 
i eiga yra g > rbingai ir vieningai 
dirbti mūsų brangios tėvynės 
išlaisv’nimo labui.

šiam tikslui siekti L. M. klu
bas yra paruošęs konkretų už
davinių planą. Šiuo metu mūsų 
pagrindinis uždavinys yra pra
vesti religinės muzikos koncer
tą, kuris įvyks š. m. balandžio 
7 d. 4 v. p.p. Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčioje. Dėl šio pir
mo L. M. klubo pasirodymo ten
ka garbė mūsų muzikams: jie 
išpildys augšto meno lygio kon
certą. Daugiausiai rūpesčių turi 
L. M. klubo valdybos narys muz. 
A. Nakas.

šias mūsų kultūrines pastan- 
gis labai parėmė gerb. kun. A. 
Linkus: leido tą koncertą baž
nyčioje išpildyti, pelną skiriant 
kultūros reikalams, mes esame 
už tai labai dėkingi

Visuomenė laukia augšto me
ninio lygio koncertų, kurie duo
tų jai didelio dvasinio pasiten
kinimo .

— Girdėti, kad galvojate įstei 
gti Čiurlionio vardo galeriją?

— Įvykdę augščiau minėtą 
koncertą," sieksime antro kon
kretaus ir reikšmingo mūsų kul
tūrai tikslo: steigti Čiurlionio 
vardo meno galeriją, šis įvykis 
yra istorinis tremtyje ir vertas 
visų paramos. Pravedus A. L. 
Dailininkų s-gos narių sukurtų 
kūrinių statistiką, randame, kad 
jų palėpėse, rūsyse ir kt. patal
pose yra apie 250 paveikslų. Te
gu iš to skaičiaus tinka paro
doms 200 ir kiekvieno paveiks
lo savikaina yra po $10 bei par
davimui — $50. Tuo būdu šie 
dailininkai įdėjo $2000 santau
pų kultūriniam reikalui, kuris 
yra vertas $10,000. Kiti mūsų 
dailininkai Chicagoje turi, saky
kime. tiek pat. Vadinasi, iš viso 
yra įdėta dailininkų Chicagoje 
84000 santaupų ir yra kūrinių 
už $20,000! O kur yra ^ūsų 
dailininkai New Yorke ir kitur? 
Koks didelis kultūrinis kapita
las mūsų tautos idealistų sudė
tas, nėra pilnai išnaudotas ir 
apsaugotas. Ar rasime tremtyje 
kitą kurią nors profesinę gru
pę, kuri į tą mūsų tautos bend
rą reikalą turėtų sudėjusi tiek 
savo santaupų ir nedamigtų dar 
bo valandų? Ne!

Šis kultūrinis mūsų lobis nė
ra įvertintas ir išnaudotas vis
pusiškai. Tokioje padėtyje kū
rėjų galia nyksta, menkėja.

Todėl L. M. klubo pi grindinis 
tikslas yra šiuo metu gelbėti 
ir tvarkyti tuos kult. lobius, ku- 
rius turime.

L. M. klubo ir spaudos atsto
vų pobūvyje šiurpulingą faktą 
iškėlė “Draugo” vyr. redakt. 
L. Šimutis. Jis nurodė kultūri
ninko labai vertingą biblioteką, 
kuri po jo mirties buvo sunai
kinta. Panašių pavyzdžių buvo 
daug.

KRONIKA
• Apie Vincą Krėvę ir jo ryšį 

su Lietuvos liaudies kūryba pa
rašė straipsnį prof. Alfredas 
Senn. Straipsnis buvo išspaus
dintas knygoje “For Roman Ja- 
kobson” ir paskiau atmuštas 
atskiru atspaudu. Čia prof. 
Senn vadina Krėvę didžiausiu 
visų laikų lietuvių poetu ir rašy 
toju, su kuriuo tegali rungty
niauti tik Donelaitis ir Mairo
nis. Nupasakoja Krėvės biogra
fiją, pažymėdamas jo jaunystės 
paskirtį — būti kunigu, bet vė
liau nukrypimą į filosofijos stu
dijas Kievo ir Lvovo universi
tetuose, kur jis pasiekė magist
ro laipsnį. Prof. Senn primena, 
kaip italas Giuseppe Salvatori 
žurnale “Studi Baltici” pirmas 
Krėvę išvedė į tarptautinę are
ną.

Apžvelgęs Krėvės realistinę 
ir romantinę kūrybą, jo svar
biuosius veikalus: Šarūną, Dai
navos senų žmonių padavimus, 
Skirgailą ir kitus, prof. Senn 
tvirtina, kad Krėvė būtų vertas

Mes negalime nuslėpti to • augščiausio įvertinimo — Nobe-
džiaugsmo, kurį patyrėme iš to- j .... -
kio gausaus mūsų bičiulių atsi-,
lankymo L. M. klubo atidary- " 
me. Valdyba nesitikėjo tokio 
gražaus skaičiaus svečių susi
laukti, ji buvo netikėtai užklup
ta. Todėl mes nuoširdžiai atsi- i

dyti, kad lietuviai nėra žemes
ni už kitus, o tiksliau sakant 
yra “augštesni už daugelį tautų, 
kurios save laiko didelėmis”.

Prof. Sennui, žinomam lietu
vių draugui, mes tik turime bū
ti giliai dėkingi už mūsų rašy
tojo iškėlimą ir rodomą tokį 
nuoširdų prielankumą lietuvių 
tautai.

• Nauji lietuviški leidiniai An 

glijoje. Nidos Knygų klubas jau 
yra išleidęs 16 knygų. Dabar 
spausdinamas antras šių metų 
leidinys (pirmas buvo jau mū
sų minėta K. Barėno “Karališ
ka diena”) — V. Kazoko vers
tas F. Timmermano romanas 
“Kaimietiškoji psalmė”. Toliau 
bus dvi lietuvių literatūros chres 
tomatijos knygos, Irenos Joerg 
romanas “Taika ateina į slėnį”, 
Balio Gražulio “Sudužęs laivas”, 
Antano Rūko “Sužalotieji”, ang 
lų rašytojų novelių antologija,' 
kurią paruošė P. Gaučys; anto-, 
logijoje bus 22 autorių parink- j 

tos pavyzdinės novelės. Į galą 
šių metų dar žada išleisti J. 
Kralikausko romaną “Šviesa 
lange” ir paskutinę šių metų 
knygą — dr. J. Balio paruoštą 
sakmių knygą “Užkeikti lobiai”.

Knygas Nidos klubui spaus
dinti parenka komisija, sudary
ta iš F. Neveravičiaus. kun. P. 
Dauknio, V. Dargio, T. Grikino 
ir K. Barėno.

premijuotasai Vytauto D. lai
kus vaizduojąs romanas Kryž- 
keliai, romanas Ministeris,nove
lių rinkinys Nemigo naktys, 
dramatizuota kronika iš 1831 
m. sukilimo, draminis veikalas

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitartma 

D81 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian Išskyrus trečiad. ir 
šeštad

Res. tel. GRovehUl 6-5603

Tel. ofiso HE 4-6699? rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
Vai. nuo 1-4 ir 6-9, 

Šeštadieniais nuo I iki 4 vai. p.p., 
išskyrus ketvirtai!. ir sekuiad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ. NOSIES TR 

GERKLES LIGOS
Pritaiko akinius - 

6822 South Western Avenue
vai. kasdien 10-12 vai t. 7-9 vai 
vak šeštadieniais 10 . vai Trečia
dieniais uždaryta Kt laiku susitarus 

Ofiso 'elefonas: PR 8-3229 
Res telef. IVAIbrook 5-5t»76

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
• Kampas 47-tos 'ir Danian Avė.i 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

DR.J.S.

EXTRACTIONft-Nltn>us Ga*. Loeal 
PLATE AND BRIDGE W0RK

Į Hrs.: 9 A.M.-8 P.M.; Sun. 10-11DR. J. S. OCONNELL, DENTIST

■ fonas GRovehilI h lt>9i

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO A KINU'H

-lai.dor > i 2 Ir 7 9 * » p&ga
-mttMr’ni,/ lAni yiyr trečia llenlu*
*M9.9 W Wųroi>pWj» Roq3

Tel. REiiance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

•VOYTOJAS IR CHIRURGĄ®
I r.—-i V (S O Y l) V TOJ A H}

8925 West 59th Street
* c jtet. 6:10—«:»♦ •«►

Tel. ofiso ir buto OLyniple 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero 

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak„ 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

I Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
I neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4446 S. Archer Avė.
VAI,. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak pirm. antr., ketvirt 6-8:30 v.

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurge) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South \Vestern Avenue
(MEDICAL BUILDING ) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki l vai. p.p. ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. IVAlbrook 5-3765

120 SO. STATE ST.

IIHIIII.<111111111111111111 imtlIMimillilIli 

Telef. REpnbUc 7-58OT 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS

Visų rūšių namų apSildymo 
Ntotomoa {vedimas, perdirbi

mas ir pntnidjrman 
Greitas, sąžiningas ir pigos 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Blato vai

4019 So. Paulina St 
PRospeet 6-7960

• "■•Mnuiiiinuiiinnnnmniuniii",nin

18 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERE RAS
2617 W. 07th PI., Chicago,

III. WAIbrook 5-8063

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

Universai Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražy pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 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 į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

oruGRADINSKAS
J. G. TELK VISION CO. Pardavimas ir taisymas

Televizijos, radijai, patefonai, kamb, vėsintuvai
UKALBA VILNIUS”

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas - l'i-oteztotas

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. spec. {uigalba kojom

(Areli SupiKtrts) Ir 1.1. 
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDM0S TECHNIKOS LAB,
2850 W. 63rd St.. Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084
6132 South Kedzie Avenue 

VA b. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Nuo kovo 23 d. iki bal. 11 d. ofisas

DR. J. J. SIMONAITIS
OYPYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. G3rd St 
Ofiso tel. IlEUance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehUl. 6-0« 17
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečiad Ir šeštad pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kaininis 47th Ir Hermitage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 ir 6 iki 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Waeker Drlve 
(Civic Opera House, kamb. 858) 

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CIntraI 6-2294 

5002 VVest llith Str., Cicero 
kasdien 5-8. šeštad. 1-2 vai 
Tel. TOvvnhall 3-6059

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Ri-zid. tel. HEmloek 4-7080

Vai

~ .1 oftoo HE.4-5849. rez. HE.4-2324

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penxt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr Pešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South W este m Avenue 
„ Chicago 29. III

oasimatymal pagal sutarties 
telefonas REpuhlic 7-4900 j

Kezldenda: GRovehUl 0-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v 
▼ak šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0036. 

Kezldenci .Jos tel. BEverly 8-8244

Ofiso HE 4-1414, arba ItE 7-9700 
Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir.CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—3 ir 6-—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

'*'<‘1. ofiso PRospeet 6-2240
ITtospcct 6-4732 I

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. CHIRI RGI.IOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

Pričmimo vai. nuo 2- 4 vai. kasdien i 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt.
Trečiad ir sek uždaryta z
Ofiso HE 4-1818. arba RE 7-9700 

Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

S|,ccl«ly Im* — viduus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. k<ampas) 
Vai.: kasdien 9-—11 ryto ir 4—8 v. v. 
šeštadieniais 9—11 ryto ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

■ (Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRospeet 8-1223 arba HE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v., v., Antr., 
Treč. Tr Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 107 18 .South Mlehigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., BeverlyHills

Vai1.: kasdien nuo 6 v. v. ,iki 9 v. v!.^ 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PFUman 5-6766 
Buto—REverly 8-3946

Oftoo telef. Y Arda 7—1166 
Rezidencijos — STcvvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatv6) 

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

šeštadieniais 1—“-4 vai.

Tel. WAlbrook 6-2670
R««. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Marųuette Medical Cente
Tel. rez. 7-9199

Kasdien T vai. 30 mln. popiet. Ateikite pasiklausyti.

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

ATIDARA IR SEKM. nuo 11 vai. ligi 3 vai.

ofiso PR. 6-3838
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 68rd Street 

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

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jes įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau 
penius pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — ji, 
apdraudimų iki $10,900.00, augštų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytoji, patogumui Chieagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žinusiai ir modemiškinusiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, než.iflrint kurioje Suvienyti, Vai 
styhių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

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

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

Atdara: pirmadieni nuo 12 iki 8, antradienį Ir penktadienį nno 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 11d 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nno 9 lld 2 valandos po pietų.

Ofiso HEmloek 4-6815 
Rez. HEmloek. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PIJVCČIV Ilt VIDAUS LIGOS 

2745 Wcst 69th Street
(priešais šv. Kryžiaua ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
OR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whippie Street

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. Glb. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
2454 VVest 11 st Street 
(Tlst- ir Camphcll Avė.)

VAI..: Kasdien nuo 2—4 ir 7—9 v. v. 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel ofiso: PAnube 6-1126
DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. oftoo PRospeet 6-9400
Rezid. PltosĮM-et 6-9400

DR. ONA VAšKEVItlUS
(VaškevičiūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir 31-mos gatvių 

Priėmimo valanflos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet. 

Tel. ofiso PR. J-6446, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 va/

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12: 2—6; 7-9.

' šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4919.

Namų — CEzlarcrest 3-7786

DR. AlBiNA PRŪNSKIS 

DR. VLADAS PRŪNSKIS
GYDYTOJAI III CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

. Kasdien 3— 7 vai. vak. Šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku p:i«al sutarimą 
Ofiso tel. Vieiorv 2-1 484. Resld. 2437 
W. 62n<l St., tel. Itcpiibllc 7-8848.

Oftoo telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Atenue
(Kampas Kedzlo ir Archer)

V A L. Kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v 
Trečiad ir .sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
81’EU. CIIIIH HGINP.H Ilt 

Olimi’EDINF.H LIGOS 
2745 H ėst 69th Street

Prie'-ais šv KrvžiaiiH ligoninę 
Telef. HEpulillc 7-2290 

VAI,.: Pirm., antr, Kevt.. penkt 
nuo 9 Iki II ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
šeši nuo 2:00- 4:00. Trečiad Ir 
kitu laiku susitarus telefonu

1)11. ANT RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis ir pritaiko akinius.

k«dčla stiklus Ir rėmus 

4455 S. California Avė. ,YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. ut- 
įlaryla), šeštad. 10 ryto Iki 8 v. p.p.

uždarytas

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-665R 

Rezkl. 6600 S. Arteslan Avė.
VAI. 11 v. v. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v

DR. C. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

VlrS 25 melų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius
Kreivas akla 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 h 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai, o p

DR. S. VSITUSH, OPT.
Palengvinu aklų (tempimų, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregya- 
tę Prlrenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi šių elektriniais 
įlįst riitnentain, rodančiais mažiausius 
trukumus Hpecinll at.yda kreipiama 
j mokyklos vaikus.

4712 South Anhland Avė.
Tel. YArds 7-1873

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
iki 6 vai. Sekmad. ir treč. uždara.
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GALDIKO KŪRYBA ie, kurioje tarp mūsų ir tolimo 
daugaus nusileidžia paini uždan-

Jo parodos Feigl galerijoje proga 
KAZIMIERAS Ž9ROMSKIS, New York, N. Y

, Žiemos peisažų Nr. 6, 7, 8 —
1 lyg tylios graudulingos suitos 
Į (fleitai) ar fantastinės pasakos.. 

Kas yra tas, kurio Paryžius kalba ir atsako pats už save|Nr. 6 virš prigesintų pilkšvų. Į 
savo nuosava kalba.nepalenkė, kuris ateina dabar 

taip šviesiai spindėdamas?
žalsvų ir rusvų kvadratukų šar- 

Šių metų parodos katalogasI motos, ritmingu šokančios ir 
Užsispyrėlis? Žemaitis? Ar paveikslus sugrupuoja taip, kaip1 siaučiančios baltos linijos sudaro

žmogus prie kurio pavardės ga
lima prirašyti žodį — genijus?

1947 m. rudenį, žvarbiam vė
jui pučiant, gruodžio lietui purk 
šnojant ir šlabdriboms krintant 
kryžkelėje boulevard St. Miche- 
le ir Rle Monte Parnasse suti
kau žmogų, kuris taip gailiai 
keikėsi, kad po dviejų savaičių 
grįžau atgal iš Paryžiaus į Mad
ridą.

— Tai miestas, kuris tave 
gali sunaikinti, arba iškelti, ar
ba — sunaikinti tam, kad pas
kui tave pagal savo madą vėl 
iškeltų...

Tačiau, net daugiau kaip ket- 
verių metų vargas Paryžiuje 
Galdiko nepajėgė nei sunaikinti, 
nei iškelti. Iš to darau, kiek įtar 
tiną išvadą, kad Galdikas buvo , 
ne mažiau kietas Paryžiui, kaip Į 
ir jam Paryžius. Lyg norėčiau' 
pasakyti, gal tai buvo dviejų 
jėgų kova dėl pergalės. 1952 m. 
Galdikas Paryžių paliko.

Kūrybos viršūnė
Atvyko apsigyventi į New 

Yorką. O čia kas laukė jo! Tas 
pats nepermaldaujamas užsis
pyrėlis vargas. Bet, va.

New Yorkas jau riša vėliavas 
prie stiebų (taip mano širdis 
jau sako), ir todėl ateinu pas 
Tamstas, kaip šauklys, gerą ži
nią nešantis, kad New Yorkas 
jau eina pasitikti Galdiko!

Ar ne vėlu ? Kada žmogus jau 
prašokęs 60! Ne! Niekada ne
vėlu ateiti ten, kur turėjai bū
ti!

Profesoriau ir kolega! Siūlau 
Tamstai sėstis už vieno stalo 
su Čiurlioniu, Lipšicu ir Sutinu! 
Tebūnie tai jau keturios mūsų i

aš čia “Draugo” skaitytojams į didelio įdomumo estetines for- 
ir perduosiu: mas ir ornamentus. Nr. 7 ant

Muzikos peisžai, Maino peisą-i ^ams’lb pilku ir kiek žalsvų ver- 
žai. Žiemos peisažai ir rudens |tikaliai susipynusių pailgų, vin-
peisazai.

Tai tik pavadinimai. Tikru
moje — to “literatūrinio” peisa- 
žo jau nebesimato, o viskas pa
virsta į meno veikalus; muzi
ką ir poeziją.

Meksikos peisažai Nr. 2. Yra 
šedevras technikos, spalvų ir 
kompozicijos. Čia dar matosi 
objektas, nors ne tiek, kaip pas 
Soutine, bet mažiau negu pas 
Kokoschką. Jie visi trys ekspre
sionistai. Tačiau siurpryzas! Jei

Galdikas

giuotų formų, baltos, įmantriai 
raitytos figūros (lyg žmonių) ir 
vingiuotos pynėmis ir lankais 
linijos su mėlynais, raudonais 
(truputi žalių ir geltonų reflek
sų) atodūsiais, šoka pasakiškai 
ritmingą baletą. Tai scerco ar 
rondo capricioso; tai piktojo 
džiaugsmas. Nr. 8 — baltos ir 
gelsvai pilkos užvaldę visą dro
bę. tik reti, tamsiai pilki, juo
di ir rusvi siluetai tai virsdami 
medžiais ir jų nusvyrusiomis, 
kaip rankomis nuo nuovargio, 
šakomis.

v* r 
A. Gald.kas knistus

pirmosios snaigės, virš, jau tam
sumais, pradėtos kaustyti gam
tos.

Ties žalia toluma, su pilkais 
kvadratais (Nr. 17) ir raudonų 
linijų iškvadratuotu fonu, krau

tai lyg žmonių fi- j jo raudonumo dėmės šoka pir- 
gūromis, lėtai ir bevilčiai rėžo mą, baisų šokį. Ištaškytos jų
šią baltai pilką vienumą, lieda- 
miesi į šviesią spalvinę harmo
niją. Tai maža baltoji simfoni
ja! Tai užbaigtos kovos poilsis

formos. Piktai vingiuotos juo
dos ir pakrikusiai išvaikytos ir

Kultūrinė kronika•
• Amerikos Jietuviy gydytojų

susirinkime. Chicagoje, kovo 
mėn. 28 d. dr. A. Maciūnas nag
rinėjo labai retą ligos atsitiki
mą, svarstydamas diagnozės ga
limybes. Pabaigoj dr. Valaitis 
išdėstė šio atsitikimo pomirti-

Tais reikalais pavesta valdybai | VI. Vijeikio leidinys įdomus ir 
tartis su New Yorko bei Ohio' pasigėrėtinas.
Lietuvių Gydytojų draugijom^ . ,.i(,.ralllr(,s vaUaras. Kovo

Naujais nariais draugijon įstoj mėn. 23 d. Mt lbourne K. F. Mel- 
jo dr. Alb. Prunskienė ir dr. ihourno skyrius suruošė litera- 
Vyt. Mušinskas (L. V.) I tūros, dainos ir muzikos vaka-

M ra ti i . r4- Programą išpildė J, Svabai-. Da, Vlada, Vijrtki. .41,',- „ z , Mikitas, K.
do mažų ItatuvtSkų tautinių puoš Kuntevi4ius. A Badauakaa, Zda
menų a ūme į, aip vienų J*1! naviėius ir Murkūnaa. vyrų kvar 
dvigubų numerių vaikų laikras-i, . , , - ... . , . ,tėlio “Tėviškėlė” Čia vra lietu-, etaa ir tautln!9 šokių grup .

... . ,. .’ v u j Buvo išpildyta turininga prograViski papuošimai Marųuette par• v'..ka atailanW.
ko naujokiem bažnyčios, kryžių ,(ifl Vakanli
ir koplytėlių ornamentai, šiaip . ■ ' ., . . , .. ... baigus programos dalyviams budažniau sutinkamų lietuvišku ..., , , . ■ vo suruoštos vaisęs Melbournopuošmenų elementai, verpstės. .... - ,11 \ , liet. kat. parapijos namuose.kultuve, rankšluostinės, Velykų
margučiai, kraičių*skrynios, pirš • Naujas leidinėlis. Draugo 
tinės, siuvinėjimai, juostos, au- spaustuvėje neseniai išspausdin 
diniai, rankšluosčiai, papuošalai! ta “Konstitucija arba įstatai Šv. 
iš gintaro, prijuostės, žiurstai, Onos Mergaičių ir Moterų drau- 
skarelės, namų ornamentai. Vis- gystės”, kuri veikia VVaukegan, 
kas parinkta iš įvairių mūsų III. Patys įstatai užima 28 psl. 
liaudies meno pavyzdžių: medžio
dirbinių, audinių, mezginių, siu
vinėjimų, dažymų.

Įžangoje VI. Vijeikis rašo:
“Šioje knygelėje rasite puošme
nis iš lietuvių bažnyčios Chica
goje, kur buvo panaudota lietu
vių tautinės puošmenos. Daili-nio skrodimo duomenis ir pade-

išgąsdintos baltos ir geltonos.' monstravo įvairių organų mik- ninkas sumaniai jas pritaikė 
Tai siaubingas scerco. Tai jau , ropataloginius preparatus, ku-: skulptūrai, sukurdamas naujas 

Arba “Rudens peisažai” (Nr. nebe šokis, o nelaimė: piktas rie patvirtino labai retai pasi-1 lietuviškumu dvelkiančias puoš- 
9-24). Katrą bepaimsi! Naujas jaučia! taikantį diagnozą, būtent, sis-i menis. Lietuvių tautines puoš-
ir vienas už antrą įdomesnis Keliose pastabose, kurias čia teminį hypersensityvinį angitą, menas galima panaudoti įvai- 
veikalas. parašiau, nemanau, kad esu su-! kuris prieš desėtką metų dar, rių dalykų puošimui. Teko ma- 1

gu man reikėtų pasakyti, kat
ras iš jų (Galdikas, Kokosch- 
ka ar Soutine) geresnis — aš 
nebežinočiau? Nes, tarp jų ly
ginamoji riba jau pasibaigusi, 
nes jie visi trys jau geri!

Nr. 22 — pilkai žalsvas ir klydęs. Taip pat, nebuvau nei j nebuvo žinomas 
melsvas su dominuojančiais gel- i papirktas, nei draugų prikalbin 

(tonais ir žaliais niuansais, švel- tas, tik žemai lenkiu galvą prieš 
nūs ir estetiškai jautrus sona- žmogų, iš kurio jau galima pa- 
tinis allegro. • Į simokyti.

Nr. 19 — pilkšvai balzganam Tegu šitie paveikslai grįžta į 
fone žalių, rudų, pilkų ir juodų Lietuvą! Vien tik parodos atida- 
linijų, vingiuotai krintančių ir rymo dieną svetimieji nupirko į ištisą eilę ūminių” susirgimų’lr 
kylančių, ar persipinančių viena bent šešis. C kur mūsų akys! juog vykusiai diferenciavo pagal 
per kitą ir viena pro kitą, ku- Gal ir pats dailininkas galėtų reikaiingumą operacijos. Gydy- 
nos sudaro begalinio įdomumo užkalti “kur nors” slaptą skry- tojai pranešimu buvo patenkinti 
estetines formas, rimtas baleti- —1~” 9 i
nis šokis.

Bet va! Nr. 18 — kiek džiaug 
smo ir rimtumo neša! Pro juo
das, įvairių formų linijas, pro 
įamsiai pilkas ir juodas dėmes.

lyti Chicagoje kambarius, išde-
— r .koruotus lietuviškomis užuolai- Vel.au dr. A. Maciūnas refe- domis_ Architektas j. Mu|okas

ravo apie ūminius pilvo ruimo 
organų susirgimus ir juos su
skirstė į operuotinus ir neope
ruotinus. Prelegentas labai iš
samiai ir suglaustai suminėjo

parodė, kad lietuviškas puošme
nis galima labai sėkmingai pa
naudoti architektūroje”. Dail.

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI-?
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS IJTWINAS, Pres.

3039 So. HaSsted St.
Tel. VIctory 2-1272 

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

Likusi Galdiko parodos dalis • visu fūginės muzikos linksmu
mu, džiaugsmingai krykštauja

nelę” (specialiai) Lietuvai?..J ir dr. Strikolis> atspėdamas ko. 
Tai, tik tokia draugiška suges- ]egy mintis, dr. Maciūnui pade-' 
tija! Mat, imu galvoti, kad tu- kojo taip koncentruotą re- 
rėsime pastatyti ir Galdiko ga- feratą ir išryškinimą kartais ]a.
ler*J3--_______________________ bai sunkaus sprendimo, būtent,

ar ligonis yra operuotinas, ar

lietuviško stalo kojos; keturios i abstrakti. Tai formų ir spalvų 
mūsų lietuviško namo (pirmo- simfonija su meistro ir virtuozo 
sios) kolonos. Nes, ką Tamsta ! išpildymu (technika), kurioje 
šiandie rodai Feigl galerijoje j kiekviename paveiksle gali rasti
(New Yorke) __ yra jau taš- preliudą, fugą. scerco, rondo, ku atseikėtų), dėmių ir dėme-i ■'■tkago./universitetą

finale, allegro ar kurį kitą ati- lių, blaškia į šią stebuklingą * do1' 25 **' val 
tinkamą muzikinį sprendimą. į drobę pasakišką šviesos ir tam- 
Tai formų ir linijų, sustyguotų sos žaismą. Tai mistiška rudens 

bachantina! Gal paskutinis mig 
dantis ir tragiškas meilės šokis?Pagrindiniai jo kūrybos ‘ lai Gaiaiuo subrendimas

laikotarpiai I Tai mįstika, pasaka ir poezi-
Neanalizuosiu smulkiau Ado- Ja! Maino peiaaže Nr. 4 žaidžia dų. rudų (kur ne kur) mėlynų 

mo Galdiko įvairių smulkesnių paprastumas su rimtimi, pu-1 ir žalių kvadratukų, ramiai žai-

kas, — gražus, svarbus, vertin
gas ir pilnas Sakinys. Tai ne kū 
rybos pabaiga, bet jos viršūnė 
ir tikroji pradžia.

kūrybos laikotarpių, tik prabė- siausvyra su skoniu, kur rudos, 
gomis suskirstysiu į tris pagrin žalsvos, su mėlynais ir baltais 
dinius šuolius: palaidumas spal- mažyčiais atodūsiais, harmoni- 
vomis, vėjas, brendimas (jeigu zu°jas> j formų, dėmių ir linijų 
teisingai prisimenu) “Vėjo” e- struktūrą. Tai lyg vasaros fina-
pochoje Galdikas lyg daugiau — ■ ----- ■ •
dominavo grafikoje. Man dau-J
giau įdomus ir daugiau pažįsta
mas jo kūrybos laikas nuo “Pa
laidumo spalvomis” (pagal Ke- 
liuočio vieną išsireiškimą) iki 
dabartinės jo parodos (Feigl ga 
lerijoje). Tame tarpe prasideda 
kelias jau padiegtos sėklos ir 
tikrojo gemalo. Jau sąmoningo 
(turiu galvoje spalvinį periodą).
Tas gemalas jau žino, kad, va, 
čia jau aš esu. Bet, dar pirma
pradis, dar daigas. Tik, tas dai
gas jau turi jėgos augti, išau
ga. Tik tas kiautas toks kietas 
jį (snapeliu) prakalti ar sudras
kyti...

Ne viskas yra gera to laiko- j 
tarpio Galdiko kūryboje, nes, 
šalia nusisekusių darbų, pasi
taiko ir ne visai aiškaus pasi
sekimo ar paskirties. Gal var
gas? Gal prasilaužimo noras 
daužytis į visas “galimas” pu-
sės?.. Tas tik parodo, kad ir di
deli kūrėjai kartais, pamiršta 
vieną ir pagrindinį paragrafą, 
kad Gyvybė, priėjusi iam tikrą 
ribą, pati, savo vidine jėga, ją 
supantį kiautą sudrasko, ir tada 
saulės šviesa pamato naują gy
mį, ir naujas gymis pamato sau 
lės šviesą .

Ir va! Adomas Galdikas jau 
gimė! Po 64 metų...

Ar tas, tik, nenusako kūrė
jo ištvermės ir to didžiojo kelio 
kietumo?

šedevrų paroda

1957 m., paroda jau nebe pa-j 
yeikslų, o šedevrų paroda, ku-’ 
rioje kiekvienas paveikslas jau

ANGLU KALBOS PAMOKOS I jis turi būti gydomas kitaip.
Be mokslinių pranešimų su

sirinkime buvo svarstyta ir drau
K. GINEITIS 

0402 8. Falrfleltl Avė., Oiicago 2#
Tel. HEmlock 4-8037 , . . , .

ir raudonu (labai su dideliu sai-' Vertimai — Pilietybė — Laiškai pobūvio bei Amerikos Lie-
? ‘ ‘ duoda pamokas. Prieš karą baigęs tuvių Gydytojų konvencijos rei-

— privalios. kalai. Atrodo, kad jau tikrai pri-
o-čiaa augstas. durys po kairei, art brendo reikalas Amerikos Lietu- 
6S-člos gatvės Ir Callfornia Avė.)

baltosios ir geltonos, vienur-ki 
tur, pasišaukdamos kiek žalių

Nr. 15 — toks paprastas ir 
nuoširdus. Ant mažų, pilkų, juo-

džia balzganos, pasvirę linijos, 
baltos didesnės ir mažesnės dė
mės, kurias palydi geltonos ir 
raudonos dėmelės. Kaip gėlės 
žydi didesnės baltos dėmės; kaip

RE MO VAL
BARGAINS GALORE!

TOP VALUES!

OPEN
THURS.

TO
9:30 P.M.

SAVE MANY $ $ $
ON LADIES’ NAT1ONALLR ADVERTISED BRANDS

BRAS — Values to $2.95, 49c Each, 3 for $1.00 
BRAS — Valuos to $3.95, $1.00 Each, 3 for $2.00 
GIRDLES ^>5Values to $3.98 Ea. 69c 
GIRDLES XSksty.,., Values to $5.98 .. $1.98 
GIRDLES— Values to $ 12.50 $5.98
CORSELETTES $5.98 and $7.98

PANTIES—Values to $1.00, 69c. Each, 2 for $1.00 
SUPS 32# f4‘r,9nly Values to $3.95 .... 69c 
SUPS — Values to $4.98, $1.00 Each, 2 for $1.50
G0WNS — Values to $.98..................................$1.50
COTTON PAJAMAS — Values to $4.98, Each $1.98
*/2 SUPS — Values to $3.98..............................$1.00
ŠILK ROBES ,^tr20 Value to $9.98 $2.98 

BLOUSES — Valuos to $5 98, $ 1.00 Each. 2 for $ 1.50 
BLOUSES
HOSIERY 
HOSIERY
ANKLETS — Ladies’ 79c Value .... 3 prs. $1.00 
SWF,ATERS ,'Ta* $1.98 ea., 2 for $3.00
SKIRTS — Values to S7.98.....................Ea. $2.98
GLOVES — Values to $2.98.................... 3 prs. $1.00

Many Other Values Too Numernus To Mention.

Jerspy, Šilk & Cotton 
Viilnę, to $7.98 

SIZCN X įį ,o 9 
I >ai'k tiolors 
Irt Vnlut'R 

(Junltty tt> $1.59

Claire 's

vių Gydytojų sąjungą įkurti.

Wholesale Appliances Distributors, Ine.
Turime gražų pasirinkimą naujų prekių — Electrical Appliances 
kurias parduodame urmininkams bei “retaileriams”. Užeikite 
šiandien ir palyginikite mūsų žemas kainas su kitom. Atsineškite 
šį skelbimą ir gausite gražią dovaną nemokamai,
2310 S. Cicero Avenue, Cicero, III., TO 3-5378

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO INC
3240 So. Halsted St., CAIumot 5-7252

£ Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
NemokSkito brangiai už senus daiktus, bet užsakykite lietuviftkoje 

įstaigoje maistą, vaistus, įvairiausių rūftių ir didžiausio pasirinkimo me
džiagas, pilną apsirengimą, laikrodžius, dviračius, muzikos instrumen
tus. siuvamas mašinas iš Anglij-os ir Švedijos pigiausiomis iki šiol NIE- 
Kt'R NEGIRDĖTOM 18 kainomis su pilnu apmokSjimu. (Į Aziją $1.40 
daugiau už maistą ir $1.80 už kitas prekes). Garantuojame 100%.

Nr. 7 ..................... $20.20
10 sv. cukraus
10 »v. taukų

Nr. 8 ...................... . »13:X
20 sv. cukraus

Nr. 9 .......... . $28.00
20 sv. K. taukų

Nr. 30 .......... . $14.66

$l.98ea. 2 for $3.50
39c nr., 4 prs. $1.00

$1.00 pr.. 2 prs. $1.50

20 sv. I rūš. k. miltų 
No. 36 ....................... $31.95

2 sv. kumpio 
2 sv. salarni dešros 
2 sv. bec. lašinių 4 
2 sv. 3 ozs. k. taukų 
2 sv. sviesto 
1 sv. pupelių kavos 
1 sv. cukraus 
1 sv. pieno miltelių 
1 sv. šokolado
1 4 ozs. kokavos
15 ozs. razinkų
2oo Ch-field cigarečių 

No. 40 ...................... $26.00
15 sv. beconlnių lašinių
5 sv. salarni dešros 

No. 52 — Namams $55.70
Vilnonk antklodė 6 sv. 
I’aklodėm tnedž. 90 p. 6 y.
2 flan. paklodės 4 sv.

Kaud. ipilam 63 pi. 4 '4 y. 
Mezgimui vilnį, 11/, svaro

No. 53 — vyrams ............................... $98.00
Worsten viln. medž. eilutei 3% y.
Eglfito audimo veliūrą* apsiaustui 3 y. 
Pamušalui su prled. eilutei ir apsiaustui 
Megztinis su sag. ar be sagų užvelkamas 
Odiniai išeiginiai batai
Poplin marškiniams mėl., gelsv., baltas

No. 53a vietoj apsiausto su priedais $98.00 
2 poros kelnii, ir marškinių
1 pora ilgų pusvilnonių kelnių ir maršk.
2 poros vilnonių ir 2 p. kojinių cotton 
1 pora odinių pirštinių ir 1 diržas
1 viln. šalikas, 6 nosinės, - kaklaraištis

No. 54 — Darbininkui......................  $62.70
Impreg, odiniai dvigubais padais batai 
Storas II rūš. milas eilutei 3*4 y. 
šiltas rayon marškiniams 3 y.
Woven rayon marškiniams ar pamuš 3 y. 
Pusvilnonės ilgos kelnės ir marškiniai 
Mezgimui vilnį, 4 svarai

No. 54a. Vietoj milo 'Ir 2 sv. viln-u $68.70 
Dryžiuot. tweed eilutei su visais pried.

No. 55 — Moterims.......................... $74.30
Vilnonė kruopėta medž. apsiaustui 3 y. 
Pamušalas su priedais ir elsstic gorsetaa 
Afgalainė vilnonė medžiaga suknelei 3 y. 
Gėlėtas rayon suknelei 4 yardai 
Odiniai sportiniai ar išeiginiai batai 
Vilnonis megztinis Ir viln. pirštinės
2 rayon apatiniai ir 2 kelnaitės
2 js»ros kojinių ir šilkinė skarelė

CORSET and UNGER1E SHOP
3634 West 26th St.

Pastaba: Prie siuntinio No. 55 galima pridėti vieną iš šių daiktų: 
Odinius kailio pamušalu batus $14.40, vyriškus išeiginius batus $11.40, 
3 sv. vilnų $15.48. arba apsiausto vietoj duoti velnrą. pridedant $8.40. 
Prie No. 53 55 galima pridėti vieną Iš šių: Vyrišką ar moterišką laik
roduką. 17 akmenų, "Dixon" — $30.00, “Hollngen” skustuvą $4.7o, 1,<‘J- 
mantin) stiklo rėžtuką $7.20. Medžiagų spalvos Ir raštai nusakomi už
sakytojo, dydis nurodomas. Norint augštesnių kokybių medžiagų eilu
tėms k»nlti po 50 centų yardul iki $2.00.

Dirbame kasdien išskyrus sekmadienius nuo 9—6 vai. vak.

PATRIA GIFT PARCEL COMPANY Tel. CR 7-2126
3741 W. 26th Street, Chicago 23, Illinois, U.S.A.

Atdara sekmadienį nuo 12-5 vai.

ABSOLIUČIAI NIEKAS 
NEPARDUOS PIGIAU

KAIP BUDRIKAS
3241 So. Halsted Street

DIDELE NUOLAIDA ANT 
žinomų išdirbysčiu baldų, naminiu reikmenų,

Televizifu Hi-Fi Ponografu, Radiiu, 
Brangenybių, Laikrodžiu, Deimantų,

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

2 gabalų parlor setas ir miegamasis (sleeper) .............. $98.00
2 gabalų parlor setas, patrauklios spalvos ir medžiagos, $8R

ir auščiau.
3 gabalų miegamojo setai, riešuto užbaigimas, $89 ir augščiau.
5 gabalų dinette setai, chrome ir spalvoti, $39 ir augščiau.
7 gabalų dinette setai, formica ir chrome, $59 ir augščiau.
9 gabalų mahogany valgomojo setai, $299 ir augščiau.
Innerspring matracai arba Box spring, $19 ir augščiau.
Vatiniai matracai.................................................................... $9.00
Medinė lova, matracas ir springsai ................................. $27.00
Automatinė skalbykla su pritaikintu džiovintuvu, du už . . $199.00 
General Electric automatinė skalbykla, $144 ir augščiau. 
\Vringer skalbykla, $69 ir augščiau.
Gazo ir elektros pečiai po $99 ir augščiau.
7 kubiškų pėdų šaldytuvai ............. .........t....................... 129.00
10 kubiškų pėdų General Electric Upright Freezer .... $189.00 
10 kubiškų pėdų Frigidaire, $159 ir augščiau.
Elektriniai Vacuum valytuvai, $29 ir augščiau.
Nešiojami (Portable) Televizijos setai, $79 ir augščiau.
21 colio console Televizijos setai, $89 ir augščiau.

3 greičių phonografai, $16 ir augščiau.
3 greičių Automatic Changer phono. ir radijo kombin. $39.00 
Console radijo FM-AM automatinis pphonografas .... $89.00
21 colio spalvota TV, vėliausios mados.............................. $444.00
Radijo laikrodžiai ................................. ............................... $16.00
Stalo radijos, FM ir AM ..................................... . ............. $37.00
Vėliausios mados rankiniai laikrodžiai, 17 akmenų

vyriški ar moteriški, su raiščiu (band) .................. $10.00
52 gabalų nerūdijančio plieno sidabriniai daiktai .......... $19.00
52 gabalų pietum servizai (dinnerware) ......................... $12.00
9x12 Linoleum su apvadais (bordered) .............................. $5.00
9x1? Alminster kaurai, $39. ir augščiau.

Mes turime 100x125 pėdų, 3 augštų pastatą pripildytą 
naujais augštos kokybės baldais.

Kroehler, Diamond, Kimmons, Pullman, Dnuglas, Lloyds, Hoover, 
General Electric, Frigidaire, Philco, Admiral, Zenith, RCA, 

Bule va, Benius, Columbia Diamonds, Bassctt, United, Joems, 
Sealy, Storkline, Bigelow, Anmstroing.

Valiausios mados spinet pianas ..................................... $399 00
Vėliausios mados 120 basų piano akordeonai .................. $99.00

Apsimoka mus aplankyti, jei ir gyvenate 200 mylių 
atstumu. Jūs sutaupysite pas

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

Atadara pirmadienio ir ketvirtadienio vak. iki 9:30; sekm. 10—5. 

PROGR AM,A
Prie progos nepamirškite Budrlko Radijo valandos su gerais 

dainininkais ir orkestru. Ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 7-to« va
landos vakare, iš stoties WHFC, 1450 kilocycles.

t
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Didvyriškumui skirtas filmas
JURGIS GLIAUDĄ, Los Angeles, Calif.

Galingoji filmų gaminimo ben 
drovč The YVarner Bros išleido 
kiekvienam vertų matyti filmų 
'The Spirit of St. Louis” (St. 

Louis dvasia).

Filmo turiny yra Charles Lind 
bergho skridimas per Atlantą. 
Tai buvo pirmas vieno asmens 
skridimas, kur pasikėlimo punk 
tas buvo Roosevelto aerodromas 
prie New Yorko ir nusileidimo 
punktas — Le Bourget aerodro
mas Paryžiuje.

1927 m. gegužės 20-21 d.d. la
kūnas nuskrido 3610 mylių per 
33 vai. 30 min. Neseniai mes 
skaitėme, kad Atlanto perskri- 
dimui sprausminis lėktuvas ski
ria nepilnas keturias valandas. 
Keleiviniai lėktuvai pavertė erd
vę virš Atlanto tikru ekspresi
niu keliu, kuriais išraižyti .JAV 
didmiesčiai; bet prieš nepilnus 
dvidešimtį metų Lindbergho žy
gis buvo heerojiškumas, savo 
drąsa ir ryžtu pavergęs visą 
pasaulį. Žmonių vaizduotėje ne
sutilpo mintis, kad įmanoma įsė 
dus lėktuvan New Yorke, nu
skristi be sustojimo Paryžiun. 
Visas pasaulis nepaprastu dėme 
siu ir susijaudinimu Išgyveno 
tas trisdešimt tris valandas, ku
rias vienas pasiryžėlis praleido 
ties Atlanto gelmėmis, skrisda
mas vidutiniu 110 mylių greičiu 
ptr valandą.

Trisdešimtmetis
Po to įvykio praėjo trisde

šimt metų. Lindbergho skridi
mas tapo istoriniu įvykiu ae
ronautikos raidoj. Lėktuvas 
“The Spirit of St. Louis” tapo 
legendiniu lėktuvu. Ir štai šiam 
trisdešimtmečiui pažymėti filmų 
gaminimo įstaiga išleidžia mo
numentą linį filmą, atstatantį 
prieš mūsų akis tuos įvykius, 
kurie dar gyvi kiekvieno atmin
ty, kas sulaukė bent keturias
dešimties metų amžiaus.

D ® M E S I O,
YVAUKEGAN GYVENTOJAI
Užpildykite jūsų Income Taksų for

mas dabar! Neperrnokeslte
Matykite DAVID H. EDWARDS

1001 Tenth St., Waukeegan, III. 
DE 6-3175 TR 2-3137

Kasdien nuo 9 iki 6. Vakarais ir 
savaitgaliais tik susitarus

FILMUOJANT “SPIRIT OF ST. LOUIS''

Direktorius B. 
YVilder žiūri į 
of St. Louis” 
Paryžių.

\\"ild<‘r rodei nuotrauką Linbc-ruliui. Lindberghas ir 
lėktuvą, kuris buvo panaudotas sukant filmą “Spirit 
ii' kokiuo Lindhcrglias iš New Yorko vienas skridi

Skridimui $13.(NNI, filmui —
<{.000,090

Lindbergho skridimas kaina
vo 13,000 dolerių, bet skridimui

vaizduoti filme, kuris yra a t 
liktas plačiame ekrane (cineme- 
seope) ir spalvotas, reikėjo še
šių milionų dolerių. Kaip rašo 
recenzentai, trylika tūkstančių 
doleriu sukūrė istorinį įvykį, su 
jungusį vienu skridimu New Yor 
ką su Paryžiumi, o tam įvykiui 
atsikartoti ekrane reikia sumos, 
kuri 400 k^.rtų didesnė už tik
rojo skridimo sumą.

Charles Lindberghą vaidina 
James Stewart. Tai nebejaunas 
aktorius, kuriam kaip tiktai 
skridimo sukakties dieną, ge
gužės 20, bus 46-toji gimimo 
diena. Tačiau aktorius atlieka 
savo vaidmenį puikiai, ir jauno
jo lakūno dvasią bei pasiryžimą 
perteikia su nepaprastu tikru
mu ir tikslumu.

Filmo kompozicija
Filmo kompozicija labai ne

sudėtinga. Pirmoji filmo dalis 
skiria pasiruošimui skristi, su 
tam tikrais Atitraukimais į ša
lį, ir antroji dalis yra patsai 
skridimas. Režisoriui ir akto
riui teko išspręsti sunkią solo 
vaidinimo problemą. Mes matė
me panašaus solo vaidinimo 
struktūrą “Robinson Cruzoe” 
filme. Bet ten aktoriaus dispozi-! 
ei joje (ir režisoriaus) buvo di
delė sda su visais savo burtais ninės lemputės jis jieško žemė- kūno žvilgsnį horizonte 
ir nuotykiais. Čia aktorius turi|>apyje orientacijos. Tuo tarpu | ga Paryžiaus šviesos.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
Glbson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime dtdelj patyri
mą. namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavimal nemo
kamai.

pasitenkinti tik lėktuvo kabina. 
Tačiau veikalo didvyriškumas 
padaro stebuklą. Žiūrovas ne
pajunta to skridimo monotoniš
kumo ir. susijaudinęs, išgyvena 
visus tuos jausmus, kurie lydėjo 
drąsų lakūną, primityviame lėk 
tuve pakibusį ore ties vandeny
no gelmėmis. Tarytum tame ma 
žame skraidančiame taškelyje 
susikoncentravo dėmesys ir su
sijaudinimas viso pasaulio, mėg 
stančio herojišką mostą, nenu
galimą ryžtą ir pramuštgalviš
ką drąsą.

Skridimo įtempimas
Žiūrovas įtemptai seka, kaip 

nenugalimas miegas laikotar
piais sutriuškina lakūno budru
mą ir verčia jį su bejėgiškumu 
veide atsilošti savo sėdynėje, 
tebelaikant rankose vairus. Ko
kia panika apima lakūną, kada 
magnetinis kompasas klysta ir 
kada po siauru pluošteliu kiše-

kabinos lange vis tas pats vandel 
nyno plotis, nesikeičiąs lėktuvui 
skrendant, tartum nėra judėji
mo pirmyn, nėra skridimo, ir 
lėktuvas sustingo ore ties At
lanto bangomis be vilties išsi
veržti iš šio neaprėpiamo ploto...

Žiūrovas kartu su lakūnu ma
to, kaip lėktuvas palieka New- 
foundlandą, kaip vandenyno plo 
čiai apglobia jį savo šiurpia mo
notonija, kaip pasirodo išsiilgti 
kito kontinento ruožai — Ding- 
le Bay Alžirijoje, Cornish Coast 
Anglijoje. Toliau praslenka po 
kojomis Lamancho kanalas. Pa 
galiau prieš triumfuojančio žiū-' 
rovo akis ir prieš išvarginto la-

PASAKOK — VAIKV OŽIAI G.MAK 
Pasaką knyga — geriausia dovanai

Už autore atsiųs savo naują 128
pusi. lietuviškų pasakų knygą "Sau
les vestuvės“. Spalvotas viršelis, .daug 
dail. Stančikaitčs iliustracijų. Per
siuntimą apmokame. Kone Pipiraitė 
Tomarienė, 51211 S. Abcrdocn, Clii- 
CilgO », III.

//■
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Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-24U

M O V I N G
A BENIULIS atlieka Įvairiu* 
perkraustymua bei pervežimu* 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075

PAVASARINIS
IŠPARDAVIMAS

NUOLAIDOS . . .
NET IKI 70'/o•

1’sbnr nupiginti vlol: Hl-fl fono 
grafai • Televlzljoa • Včsintnval- 
VMIntuval AM/EM radijo aparatai
• Vokiški trumpų bangų rad. upar.
• ĮkiilbėJImo aparatai • IUilklaaiurb- 
llai • RaftomoM maSInfilSa • Jvalrūa 
elektriniai narnų apyvokoa reikme
nys • AnlenoH Ir klt.

Mina
_ TCLCvįsion

Cšal e s - s e r vi čej
Hm*. In*. A. NKMRNAh

3321 K. Halsted — Cl.lffslde 4-5<KI5 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai. 

Ir ketvlrtadlsnlala 9—9

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 So. Halsted St.

Tel. CAlumet 5-1064
Chicago 8, III.

Y ra gautas didžiausias sieupopierių išsirinkimas: naujausi rastai, 
aiigščiausia kokybe, šviesai atsparių spalvą, lengvai valomą. Dažą 
šimtai rūšių: vidaus ir išorio dažymui, žvilgančią, šilkinio žvilgėjimo 
ir matinių.

Įvestas naujas skyrius: VIRTUVĖMS: “sinkų’’, spintelių (kabi
netą) metaliniu ir medinių baltą ir spalvotą, VONIOMS ĮRENGI
MAI komplektais ir atskiromis dalimis baltą ir spalvotu, VANDE
NŲ I ŠILDYTI automatinių gaz.u šildomą boilerių nuo 20 iki 60 ga
lionu. Kainos žemiau konkurencijos!

Taip pat čia rasite pirkią naujausios mados dovanoms ir sau namą 
ruošai ir papuošimui kautbarią. Prekės perkamus iš pirmąją raukt), 
be tarpininką. I žtat kaitins žemos. Be to yra gauti stiklui pjauti 
rėžtukai su deimantu.. »

Krautuvė atidarė kasdieną įprastomis valandomis ir šventadieniais 
nuo I I vai. iki 3 vai. po pietą.

Y~

čioje "The Spirit of St. Louis”.
Tą visą nuotaiką, herojikos ( 

pakilimą — pagimdė žmogaus 
dvasios triumfas. Po filmu žiū
rovų veiduose matyti neeilinis 
pakylimas. Tai neeilinio, o hero
jiškojo filmo nuopelnas. Pama
tytas vienas iš pasaulio stebuk
lų — galingoji žmogaus dvasia. 

Lituanikos epopėja
Bet... lietuvis žiūrovas po šio 

filmo jaučiasi keistai sukrėstas. 
Greta viso to filmo epopėjos ne
jučiomis sieloje eina mūsų did
vyrių, Lituanikos lakūnų, epo
pėja. Jeigu Lindbergho skridi
me mes lenkiame galvą drąsai 
ir ryžtui, Lituanikos epopėjoje 
mes lenkiame galvą idealizmui.

Lindbcr.’has perskrido Atlan
tą, masinamas 25,000 dolerių 
premijos, pažadėtos tam, kas 
nugalės Atlantą solo perskridi- 
mu. Lituanika nugalėjo Atlantą 
kitam tikslui. Teskamba nemir
tingieji Dariaus ir Girėno tęs- Į 

(Nukelta i 6 psl.)

Lietuvių Prekybos Namai
Visos prekės 1957 metų stiliaus, be brokų sąskaitos 

neparduodamos Finansų Kompanijon

Studio sofos, įvairių spalvų, dienai sofa, nakčiai lova,
pas «nus parduodama ............................................................$ 39.00
5 dalių: sofa ir nakčiai lova, kėdė ir attt.fnan nakčiai pa

daroma k.Ha, 2 pagalvėlės, pas mus............................ $129.00
2 dalių svečių kambario setas, puikios Nylon medžiagos,

gražaus stiliaus, pas mus ............................................. $189.00
2 dalių sofa ir kėdė Nylon ar vilna, geriausių Amerikos

fabrikų, Kroshler, .Apolstering Klng ........................$249.00
9x12 vilnoniai kilimai, Alevander S.mlth, Magee, Bigel-

low, naujų spalvų ..................................................... . .  .$ 69.00
9x12 kilimai įpatingai modernūs, gurant ui ti 10 metų,

parduodanti pirmą kartą Chieagoje ..............................$129.00

JOHN T. ZURIS
LAYVYER AND COUNSRLLOR 

II KO. I.A KAI.I.U STREET 
lt. midi 1115

Pilone: HAndolpIi <1-1425 
Home pilone: I.Afayette 3-# 177

Pergalė!
Pirmasis transatlantinis lėk

tuvas artėja"prie savo tikslo — 
nusileidimo aerodromas po jo 
kojomis. Prožektorių šviesos a- 
kina didvyrį. Lėktuvas eina že
myn, jieškodamas ryšio su že
me. Kažkoks nepaprastas didin
gos pergalės jausmas švyti kar
tu: filmo žiūrovuose, lakūno-ak 
toriaus veide ir šimto tūkstan

5 dalių valgomieji su fonmica viršumi, virtuvėm .. $ 39.00
5 dalių valgomojo kambario stalas ir 4 kėdės su formi

na, ąžuolo medžio, naujo stiliaus..................................$ 99.00
7 dalių ąžuolo ar riežuto medžio valgomieji, už šią nu

statytą kainą ................................................................$129.00
8 dalių valgomieji ąžuolo, riežuto, raudonmedžiu, tik $299.00
9 dalių valgomieji raudonmedžio ar riešuto, su šlifuoto

stiklo fftumdonu.tn durim, jpaiingai pavykusio sti
liaus — 18 asmenų laisvai susėsti, tik ........................ $400.00

čių paryžiečių minioje, sutinkan 57598

VIKTORO K O 2 I C O S 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

WESTERN AVĖ. PR 8-9533

1957 BUICKAS 
Tik

£2,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje_MILDA BUICK,
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO
#49.50

augščiau

. . . PRADEKITE TAUPYTI PAS MUS . . . 
GAUSITE AUGSCIAUSĮ DIVIDENDĄ ... O BE TO, 

APDRAUSTA SAUGUMU IKI $10,006.06 ... IR, 
NAUDINGU DOVANU UŽ JUSI! PRIUANKUMA

ST. ANTHONY SAVING
AND LOAN ASSOC/AT/ON 

1447 So. 49th Ct., Cicero, IH.

JUOZAS GRIHAIISKAS, Vedėjas 
Tel.: TDunhiUI 3-8131 ir Blshop 2-1397

Antradieniais, k'lvlrlad. Ir penktai! 
RAŠTINES VALANDOS: ""° 3 r,; ptrinudlenlaia Iki 8 va

karo; šešladlenlala Iki I v. po pietų
treėladienlala uždara.

DYKA! PLUMINIS ZUIKUTIS VAIKUČIAMS TAUPYTOJA MS

v,.. A** - s

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIU BALDU 
EEI Ik A. RAUDONIS. NEI.HK HHUII.IS, Kn«.

ROOSEVELT FURNITURE Co.

2310 W. Roosevelt Road Telef. SEele, 3-4711
KrauluvA atidaryta sekmadieniam nuo II Iki 4:3(1

J

(l>l||)||||||li||||l||l||lll|l|l||llll|l|l||ll|IIIIIHItt!ltltl>tlllTTIIIIII|ltl'lll>ll')l",’<

PERKRAIJSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbaa. Visi afidraudimai. Del artimų ir

tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3-115 SO. LITUANIUA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — ERontier 8-1882

Miegamieji riešuto ar ąžuolo su šlifuotu veidrodžiu, nau
jo stiliaus, tik ................................................................ $129.00

Miegamieji 5 dalių ąžuolo medžio ar riešuto...................... $149.00
Miegamieji 6 dalių labai vykusio stiliaus, raudino me

džio ar riešuto, 2 lempos dovanai................................$199.00
Matracai spygliniai visų dydžių nuo ......................... $19—49.00

RAŠOMIEJI STALAI — KNYGOM SPINTOS
Rašomieji stalai, raudonmedžio, ąžuolo, riešuto su 4 stal

čiais, tik m*keleiviams ...................... ......... ................ $ 29.00
Rašomieji stalai dviem eilėm stalčių ................................... $ 39.00
Rašomieji stalai, specialus įdėjimas rašomai mašinėlei,

riešuto medžio .............................................................. $ 59.00
Rašomieji stalai Europietiško dydžio ir stiliaus ofisams

ar profesionalams, visi stalčiai užrakinami, regu- 
liut.jamas augštis, tik ....................................................$135.00

Knygom spintos su stiklo durim, 4 eilės knygų, lentynos
reguliuojamos, tik .........................................................$ 29.00

Knygų spintos su šlifuoto stiklo stiimdumoni durim,
ąžuole ar raudono .medžio, tik ...................................... $ 39.00

T V
AUA, Zeniih, General Electric nuo ................................... $ 99.00

ŠALDYTUVAI SKALBIAMOS MASINOS VIRIMUI PEČIAI
(i pėdų šaldytuvai Mestinghouse, Admiral, Norgc, Erigi

darė, General Electric, nuo.......................................... .$149.00
Virimui parcelano krosnys, automatišku uždegimu, nc-

d ūžtame parcelano, žymios Crnvvn kompanijos, po $ 90.00X
Virimui pečiai, Urmvn, RUA, Roper, Tapan, Universal . $169.00 

Jei jūs pavargote bejieškodami puikių baldų už prieinamą 
kainą atvykite pas mus. Jūs būsite nustebinti mūsų žemomis
kainomis ir gražiu .modemišku stiliumi.

Kas turi gerą skonį viską perką 
pas Lieponį.

FtUiNITfRI (OTHL INC.
3224 SO. HALSTED STREET

Lietuviu Prekybos Namai vedėjas*-Justas Lieponis
TEL. — VIETOK V 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA 
Pirm., Ketvirtad. 
Kitom Dienom 
Sekmadieniais 10- 4S

0—9:30
9—8.00

valandne

I i
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LIETUVIŲ KANKLĖS
lt

ANELE KIRVAITI, Chicago. III.

Kedakcijoa paataba. Šio straip ba apie lietuvių, latvių, estų ir 
snio autorė pradėjo kanklėmis1 suomių kankles, 
groti nuo 1932 m. Klaipėdoj. I Kanklių muziką paskutiniai- 
1941 m. stojo j Vilniaus Filhar-1 siais dešimtmečiais rinko ir se
niūnijos Liaudies Ansamblį, vargiuosius kanklininkus aprašinėjo
dovaujamą Jono Švedo.

Kanklių vadovai buvo Justi
nas Strimaitis ir Pranas Stepu
lis. Būnant ansambly jai teko 
pagilinti žinias, apie lietuvių 
tautinį meną ir kanklių muziką. 
Dabar vadovauja Moksleivių 
Tautinio ansamblio kanklininkų 
grupei.

Lietuvių Tautosakos archyvas 
Kaune.
kanklės lietuvių tautosakoje

Apie kankles kalba visų rū
šių lietuvių tautosaka: pasakos, 
senovinės sutartinės, dainos, pa 
taries ir t. t.

Kaikurios pasakos ir dainos, 
kalbnčios apie kankles, siekia 
labai gilią senovę. Tautosakoje 
pasakojama, kad kanklės daro
mos iš medžio, išaugusio ant žu
vusio žmogaus kapo. Pavyzdžiui, 
viena pasaka:

Tėvas augino tris dukteris. 
Vyriausioji buvo pirmosios pa
čios. o dvi jaunesnės —antro
sios. Atjojo jaunikaitis ir sakė 
pasirinksiąs tą, kuri pirmoji pri- 
uogausianti puodynę uogų.

A. Kirvelaitytė su savo jaunomis kanklininkėmis

Tėvas nuėjo į mišką, atkasė 
tos liepos kelmą ir pamatė, kad 
ta liepa išaugusi iš jo dukrelės 
našlaitės širdies.

Kituose tautosakos pavyz
džiuose žmogus pasiverčia j me-

— Sūneli mano, vaikeli mano, 
Oi, tu paimki plieno kirvelį 
Ir nusikirski tą putinėlį,
Pasidaryki žvangias kankleles. i Skamba, skamba kankliai,

Visos trys išėjo į mišką. Pir-i^’ kurio padaromos kanklės
moji priuogavo našlaitė. Jaunes
niosios seserys nužudė ją, užka
sė ir, parėjusios namo, pasakė, 
kad vyriausioji pasiliko beuo
gaujanti, o viena iš jų pasigyrė 
pirmoji pririnkusi uogų.

Vestuvėms tėvas turėjo ga
minti kankles. Bekertant liepą

Kanklės yra senas styginis 
lietuvių liaudies muzikos instru
mentas. Pirmą kartą jas randa
me paminėtas istoriniuose šalti
niuose iš XVI amžiaus: Jonis 
Bretkūnas kalba apie kankles 
psalmių knygose, verstose į lie
tuvių kalbą. Kankles yra apžiū- 
rinėjęs XVII amžiuje Lepneris.
Jo aprašinėjamos kanklės turi 
9 arba 12 stygų.

Senovės kronikose beveik nie
ko nerandame apie lietuvių liau
dies muzikos instrumentus.

Nuo XVI amžiaus Lietuvos 
didikų dvaruose pradėjo įsigalė
ti kitų tautų ištobulinti muzi
kos instrumentai (klavicimbo- 
lai, fleitos, arfos), kurie stelbė 
lietuvių liaudies muzikos instru
mentus.

1638 m. viename Prūsų herco 1 ištryško kraujas, 
gystėje išleistame rašte kalba
ma apie ragus, būgnus, švilpy
nes ir kitus liaudies muzikos in
strumentus, kuriais lietuviai gro damos raudojo. 
davo atvažiavę j bažnyčią jung
tuvėms ir tuo būdu trukdyda
vo pamaldas.

Tame pačiame rašte įsakoma 
naikinti muzikos instrumentus, 
o muzikantus bausti piniginėmis 
baudomis.

Laikui bėgant svetimi muzikos 
instrumentai pradėjo įsigalėti ir 
liaudyje. Šie instrumentai pama 
žu nustūmė į antraeilę vietą se
nuosius lietuvių liaudies muzi
kos instrumentus.

XVIII amžiuje kankles mini 
Kristijonas Donelaitis Metuose 
(1760-1770 m.).

Kanklių aprašymus randame 
XIX amžiuje. Simonas Daukan
tas Būde (1845 m.) aprašo kank 
les su geležinėmis ir varinėmis 
stygomis. Jų skambesys, teigia 
Simonas Daukantas, esąs trum
pas ir kimus.

1847 m. lietuviškas kankles 
ir melodijas aprašinėjo T. A.
Gotholdas. Taip pat A. S- Fa- 
mincynas savo 1890 m. išleista
me veikale Gusli (rusų liaudies 
muzikos instrumentas); apraši
nėdamas rusų gusles, plačiai kai

Kai užgrojo per vestuves to
mis kanklėmis, visi išsigando, 
nusiminė, nes kanklės skambė-

Skambink, skambink, tėtušėli, 
Skaust ir mano širdužėlė.
Dūrė mane į širdelę,
Kasė mane į žemelę.

Pavyzdžiui, vienos dainos, užra
šytos Valkininkų apylinkėje, tu 
rinys toks:

Išsiuntė anyta martelę line
lių rauti ir prigrasino:

— Kai tu nurausi, tai namo eisi. 
Jei nenurausi — lauke nakvosi.

Martelė nespėjo linų nurauti. 
Liūdnas jos likimas:

— Keleliu ėjau, viešuoju ėjau 
Ir pasiverčiau aš putinėliu....

Važiavo bernelis keleliu ir 
jam patiko tas putinėlis. Apie 
tai jis papasakojo savo motutei, 
ir ji patarė :

,..-s’ū ė j.y ®ū's •••t

Atataria vamzdžiai 
Gieda, gieda marčios,
Atataria tnergok...

Kanklės minimos liaudies bur 
1 tuose bei prietaruose. Kanklės 
1 esą, gerai skambančios, jeigu 
' joms gaminti medis imamas iš 
didelės girios. Labai svarbu, ka
da medis yra nukertamas. Ge

riausia esą kanklėms medį kirs
ti žmogui mirštant arba jam mi
rus, kol d.:r įiepalaidotas. Jeigu 
miręs žmogus yra labai apver
kiamas, tai kankles pagamintos 
iš tuo metu nukirsto medžio, tu 
rėš skurdų, graudų balsą. Yra

(Nukelta į 7 psl.)

Q|/|P’Q SELF Wl\lr O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

4LL PHONES — WALBR00X 5-820?

Yra lietuvių liaudies dainų, ku
riose kalbama apie kanklių 
skambėjimą, pavyzdžiui:

AFKIL-BAL. I, 5, (i d d.

HENNESSY TURKE STAR COGNAC EHth $5.09

DELTOCR RESERVE
> IMPORTEI) COGNAC $3.49

MYER’S IMPORTEI) BARK KUM •'i“1* $4.69

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF V.S.P. Fifth $4.K9

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $. 139

KUAFA WINE Fifth $ | .69

MANDORCREMA (GOLD DROPS)
IMPORTED DESSERT WINE Fifth $2.59

STREGA LiųUELR Fifth $4.89

SLIVOVITZ, linported Pinui Brandy Fifth $0.99

FLORA KLLI.L ALPI COKDIAL Kilti, $6-29

N A IT J A S
19 5 7

CHRYSLER

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!
Jei norite užsitikrinti nno ugnies namas, baldas, aatomobiiiaa 

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 RONDING COMPANT 
AMERICAN INOEMNITY COMPANI 
DUBUQUK KIRE & MARINE INSURANCE COMPANI 
EIREMAN’S PUND INSURANCE COMPANT 
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANT 

INDI STRIAI, INSURANCE COMPANT 
MASSACHUSETTS KIRE & MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT 
PEARL ASSURANCE COMPANT 7

. RELIANCE INSURANCE , COMPANT 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT

VVESTERN FIRE INSURANCE COMPANT 
WESTERN CASUALTY & SURETT COMPANT 

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters'

(l’MAILEV and MtKAY. Ine.
Room 800

TIE, KAS GERA SKONĮ TURI, VALGO TIK 
ANDRULIO SŪRĮ!

z
J. ANDRULIO lietuviškas sūris gaminamas jau j»er 15 metų 

ir gaminimui yra pritaikinti visi naujausi patobulinimai.
Reikalaukite to sūrio artimiausioje maisto krautuvėje, o jei 

negaunate tai skambinkite telefonais, kurie yra išvardinti žemiau,
arba rašykite tiesiai į Michigan Farm Cheese Doiry, Ine. Jonas 
Andrulis, Founitiain, Mich.

Michigan Farm Cheese atstovai yra šiose vietase:
STANLEY METIilCK
1804 W. 47th St.
Tel. YArds 7-8393,
CHICAGO 9, III.
GEORGE GALUNAS
1400 Caniff, Tel. T. W. 8-7062, 
DETROIT, MICH. * ,
JONAS JAKUBAUSKAS
634 No. Denison St.,
Tel. LOngwwood 6-2622. 
BALTIMORE, MARYLAND.

| JOHN SHURNA
5418 So. Albany Avc.,
Tel. GRovehill 6-7783, 
CHICAGO 29, ILL.
PETER LISAUSKAS
69-15 — 53rd Avė.
Tel. T. W. 4-8087,
MASPETH, L. I., New York.
VICTOR ABECIUNAS
351 Park St. Tel. Baldwin 3-1342
NEW BRITAIN. CONN.

222 W. Adams St.
Telefonas CEntral 6-5206

MEČYS KAVALIAUSKAS
24 Prospect St..

Tel. Hyde Park 3-3975,
HYDE PARK, MASS.

S,
—J

f

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

SN A IT .1 A
19 5 7

PLYMOUTH

*1732
K

Daugybė garantuotų visų išdirbysėių vartotų automobilių už labai atpigintai* kainas

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER PLYMOUTH DIRECT FACTORY DEALER

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. VIrginia 7-1515

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

to MAN 
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083
B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pletktewlcz, sekr. Ir advokatas

Mokame aukštus dividendus. Keikiame čekius. Parduot lamo Ir perkame 
valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta iki $10,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. Ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o flefit nuo P iki vidurdienio

CRANE SAVINGS

CZ3E33

JI 1įAes I 

moka®6 

0įvi<lcn^ą

MIDLAND
Savinas and Loan 

Association

F

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
saugiausia ir 

PELNINGIAUSIA 
taupymo

• f NOROV#

4038 Arebtr Ivesus Ui. LA3-«7n 

AUGUST SALDOKAS Prazld»r«aB

NAKUI IIUI Vii IAII IK SMltlMMo

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S Wegtftrn Avė., Chicago 36. III

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

OISTRICT SAVINGS ft LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8. III

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., v Chicago 8, III.

’SvNJSUS MUKMi/srų,“
IŠ TOLI IR ARTI 

NAUJI O!D£U TPOKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (PAHK/Ai 
U&U KIŠTŲ PATYRIMAS-PIGUS IRSĄtlNlNGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. \»UAIkro«.k 5-9209

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
fieštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčiu ilga patyrimų.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Avė., Telef. VIrginia 7-1091

Atliekame dideliu.' ir regius automobilių remontu*. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

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

< 4
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Didvyriškumui skirtas 
filmas

(Atkelta iš 4 psl.)

, koše senovės graikų ar romėnų keliančias šienligę. Tas filtras 
įelektrina dulkeles ir jas suge-

nėms sudaryti jsp'dį, k?d aš daug svorio nepriaugti, kaip vė 
pritariu režimui. Aš nenoriu sa- liau jį numušti.

Netoli Chicagos, Notre Dame vo Pietoa panąudoti prbpagan- 2. Kuo anksčiau pradedama' ; ria Pagaunamo8 dulkelės net
universitete, dirba vienas iš pir- dai ir jos neparduosiu. SJ perdideliu svoriu kovoti, tuo ra^° ^‘ktrostatinį filtrą, kuris | taip mažos, kad tik sudėjus jų
maujinčių pasaulio skulptorių . 'geriau (beveik visu 100% iš oro suren-1 :pie400į krūvą tegalima pama-

*« Columb*“ Marmirtte lr*Noti :i Tėvai turi duoti pavyzdį U dulke- ir žolių dulkele., su- tyti plika akimi.
« Dame vniverritrtai jam ar,ei vaikams, leigu jie «go _ krip

. . . . . . .. zos skulptūrų. Jis taipgi meno kė g3rbė9 daktaro titulą. Jisį unal- ko gali tikėtis iš vai
tu sukrėstas, nes mes, mažoji igtorijoje nusipelnė vardą 8avo V™ 8av?a ir daugiau atsižymė-ik^-

gyvenę visas tas Dįešinįaj8 Kil Dalmatiios jim° ženklų. Nto 1955 metų ji , .... . i
valandas, kurios lydėjo į amži-i įš A.ir,jO8 jūro8 pakrančių Par’ sai apsigyveno prie Notre Dame "es--'je /virkitės ir užsirašyki-, 

i ,. _.u musų moderniškus did davinėdamas savo 8tatulėles gat universiteto, kur iam buvo spę-ite svor>
anų ir ireną. vėse jisai meno 8tudijas yįe cialiai pastatyta s uli čia ji:

nos akademijoje, Austrijoje. Iš g b dirbti ir mokyti meno. Vie 
čia jis išvyko į Romą studijuo-, nas J° naujausių darbų 

didvyrių atžvilgiu buvo menka, tį Michelangelio kūrybos, o pas| Nekaltai Pradėtoji Marija, la 
ir prieš skridimą, ir juo labiau

legendose. Prometėjus žuvo, be
sistengdamas atnešti ugnį žmo
nėms. Darius ir Girėnas žuvo, 
besistengdami atnešti laurus sa
vo tautai.

Skulptorius Mestrovic Filtras ir alergija
General Electric bendrovė iš

tamento žodžiai “Šį skridimą au 
kojame Tau, Jaunoji Lietuva...”, 
o taip pat prisimename ir poe
to P. Babicko žodžius: “Dvi šir
dys plaki tėvynei, o mirčiai pa- tauta, esame išgyvenę visas tas 
nieką”.

Todėl, kada suvedame greta 
tuos du skridimus “The Spi- 
rit of St. Louis”, tokį spalvin
gai pompastišką, nukreiptą iš 
vieno pasaulio didmiesčio į ki
tą pasaulio didmiestį, ir kitą,
“Lituanikos” skridimą, iš New

Lietuvis žiūrovas po “The Spi 
rit of St. Louis” jaučiasi keis-

Tuoj pat su nuostabumu mes 
suvokiame, kad mūsų elgsena

4. Bent kartą savaitėje ar mė
_ sai apsigyveno prie Notre Dame! nes''Je 1 

arį.
, 5. Valdykite tris kartus die
noje. Ypač svarbu valgyti stip
rius pusryčius. Valgyti stipriau 

, dieną, ne nakčia.
6. Valgyti lėtai. Tai padeda

Yorko į miestą, kuone nežinomą 
pasauliui, į laikinąją Lietuvos 
sostinę, — mes drįstame mūsų 
lakūnams atiduoti žmogaus dva 
sios turtingumo primatą. Jie 
turėjo visus tuos Lindbergho 
dvasios privalumus, kuriais ste
bisi pasaulis; bet jie turėjo dau
giau, jie turėjo kuone pamirš-

po to nemirštamo žygio. Kelio
lika metų gulėjo suvežti akme
nys jų paminklui prie Kūno Kul 
tūros rūmų Kaune. Nelemtos 
rankos sutrukdė į augštybes iš
kelti jų paminklą, kad ir okupa 
ei jos nelemty tas paminklas by
lotų apie patriotizmo polėkį. Mū 
sų mene (literatūroje, muziko-

kiau atidarė savo studiją Pa- 'katula bus virš durų naujai sta j
vyžiuje. Visą savo gyvenimą jisitomos Marijos šventovės W sh-[ PakelJ' ™k™us kiek, kraujuje 
priešinosi savo krašto okupan-1 In^ton&- Jis taipgi sukūrė Pietą,!11- Patenkinti tuo budu apetitą
tams ir tironams. Vokiečių oku
pacijos metu buvo kalintas. Iš 
kalėjimo jį išvadavo Vatikanas 
ir apgyvendino viename vienuo
lyne. Iš čia draugai, parūpinę 
jam netikrus dokumentus, iš- 
šmugeliavo į Šveicariją.

Po karo Mestrovic nebegrįžo

kuri stovi parke tarp mokyk-j anksčiau, negu žmogus palinks

, , , . .... -je ir dailėje) nėra Lituanikos
( a .ar l,a <n-K f ai aido. Mūsų meno žmonės, ver-'į Jugoslaviją, būdamas priešin- 

kę per didvyrių laidotuvesj ne- ten ,įsigijusiam komunis- 
pajėgė rasti įkvėpimo herojiko-! tiniam režimui. Tito kelis kar- 

| je, stebuklu apsireiškusioje į tus siuntė savo žmones, kad pri- 
I prieš m sų akis. Tik ponai sa-i kalbėtų garsųjį menininką grįž- 

Prometėjaus keliais vivaldybių šulai ir veikėjai ke-!ti. Vienas iš tų pasiuntinių kar-
Jų nesėkmė prie Soldino dar liolika trečiaeilių gatvių pavadi- tą pasakė, kad norįs nupirkti s°rius dr. F 

labiau įprasmino jų žygį, kuriam
lygų tegalime r?.sti gal herojiš-

tautai ir aistringą troškimą e 
sau, bet savo tautai paaukoti 
laurų vainiką.

lų Miami mieste. Visa eilė jo 
darbų yra Chicagoje. Buffalo. 
Brooklyne ir Detroite.

Syracuse universitetas yra iš
leidęs albumą “The Sculpture 
of Ivan Mestrovic”. Jo kūriniais 
dabar turi daug progų gėrėtis 
mūsų prof. St. Kolupaila, dėstąs 
tame pačiame Notre Dame uni
versitete.

ta porciją kartoti
7. Sumažinti visų rūšių suvar 

tojamą maistą. Nėra reikalo nuo 
ko nors ypatingai atsisakyti.

8. Pasisaugoti kokteilių ir sal
džiųjų.

9. Nesunki kasdieninė mankš
ta yra naudinga svoriui kontro
liuoti.

Mūsų bankas buvo saugi vieta taupyti praeityje, mes norime 
Jums pagelbėti ir dabar. Ar norite taupyti, ar atidaryti einamąją 
sąskaitą (checiking accounl), ar gauti paskolą, mes visa tai galime 
Jums sutvarkyti gerai ir greitai.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra atsižymėjęs savo 
stipria ir pavyzdinga laikysena. Jis pergyveno abu pasaulinius ka
rus ir depresiją ir indėlininkams išmokėjo pinigas pagal parei
kalavimus.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra pirmasis ir vienin
telis LIETUVIŠKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.
Visi indėliai iki $10,000.00 apdrausti Federal Deposit Insurance

Corporation, Washington, D. C.
Kviečiame ir Jus atvykti tuo jaus pat į mūsų banką ir pasi- 

*naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road 

Chicago 8. Illinois Tel.: Vlrginia 7 • 6430

Kaip išlaikyti svorį
Harvardo universiteto profe- 

J. Stare žurnale

FLORIDA — F1.ORIDA
Atvažiavę į Floridą sustokite, 

Neptūno Viloje, pas p. šeštokus. 
Jie jums patars kur geriausia 
jums apsistoti arba apsigyventi.
666 — 76th Avė., St. Petershurg 
Beach, Fla. Tel. 21-8204.

Chicagos švariausias ir moi) i- 
niškiausias Pikniku Daržas — 

BUCO D, RŽAS
WILL0W WEST ’NN AND

PICKiC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois
<><X>00<><X><X>OOOC>00<X>C><K>0-0-0-00

INCOME TAX SERVICE
Daily 9Z A . M. to 9 P. M.

A. K. JONĖS 
9205 S. Utica

(3 blocks East of Kedzie) 
EVERGREEN PARK, ILL. 

GArden 2-6668

g

Gomptcmetro-Mašinraščio 
Mokykla Pradeda 

Pavasario Semestrą
no Dariaus ir Girtno vardais... I jo sukurtą Pietą, Ūda buvusią “BuUetin of the New York Aca; Tuoj mesk (abHk?,

Kodėl tai buvo? Atrodo kad Metropolitan muzėjuje, o dabar demy ot Medicine duoda tokius jūsų laukia darbas švarioje raš
tą didvyrių svajotoji “Jaunoji esančiH Notre Dame bažnyčioje, patarimus, kad nepriaugtume; tinėje. Skambink mokyklos
Lietuva” dar neegzistavo. Ka-i Jis Paklaus^ kainos £ bū
da ji taps tikrove, tada Litua- vę Pasakyta - 150,000 dol. Jis 
nikos dvasia ”The Spirit of Li- i esąs Jugoslavijos vyriausybės
tuanika” bus suprasta ir įsisa- ^aliotas tą sumą įmokėti, kad 
vjnla į tik kūrinys būtų nesiųstas1 į Ju-

.. x ... i goslaviją. Tada Mestrovic jamLietuvis, to filmo žiūrovas, su Į , .. 
ilgesiu pagalvoja, kad daugeliu i '
atžvilgių filmas “The Spirit of ~ Bet^ Jūsn* vyriausybė ne-

ve-l
įdėjui P. Kešiūnui — tel. WA1- 
brook 5-4315. Mokyklos adresas:!perdaug svorio:

1. Lengviau išsisaugoti per- ^bany Avė,

Lituanika” būtų gilesnis ir tu- 
riningesnis už tą monumentali- 
nį “The Spirit of St. Louis” fil
mą.

pritaria religijai, o čia yra reli
ginis kūrinys.

— Mes į jį žiūrėsime tik kaip 
į meno kūrinį.

— Jūs nesate interesuoti tos 
rūšies menu. Jūs tik norite žmo

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

MIRACLE CLUB—MERO 
St. Gertrude’s Parapijoj

Puikūs kambariai, skanūs valgiai 
Labai gera transportacija 

$14 ir augščiau
6156 Sheridan Rd., SH S-9336

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėje

1. Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
2. Turtas ................................................................ $58,000,000.00
3. AtsargosTemdąs virš ...................................... $5,000,000.00
4. Standard Namas ir visi įrengimai vert. virš $1,000,000.00, 

bet knygose rodoma už $1.00.
5. Pakėlėme dividendą l/4% visoms taupymo sąskaitoms.
6. Visados išmokėjome Taupytojams pagal pareikalavimą 

depresijos ir karo laikais.
7. Visi Taupytojų pinigai investuoti į United States Govern

ment garantuotus morgičius ir bonus.
8. Teisingas patarnavimas visuose skyriuose.
9. Visi Direktoriai lietuviai.

10. Narys Federal Savings & Loan Insurance Corporation ir 
Federal Home Loan Bank Sistemos.

Pinigai įdėti prieš I l-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį.

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIFAVICH, Jr., Vice-President

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

Ur

fu

Standard Federal Savings
Iii!

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4I92 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32
(Archer Avc ai Sntromenio) 

PHONE: Vlrginia 7-II4 I

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 ...................... $8.25Murcery 49-51 ............. $8.95
Chev. Ali 1937-53 ........ 8.25Olds, 6 cyl. 41-50 ....... 8.20
Chevrolet 54-55 ............. 9.95Plvmouth' 42-56 .... 9 95
Chrysler 6, 42-52 ......... 9.91 Pontiac 37-54 ........... 8.95
Dodge 6, 42-56 .............. 9.95 Bnick 37-52 .................... 12.00I

fr tnip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo pynpa 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 . G E S A S
10td 5Qfh Street Tel. GR 6-91 36

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocional&i), 
prekės dovanoms.
2646 W. 691h St RE. 7-1941

IUCUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje
1608 W. 47th St., Tel. LA 3-9670

Pardoudama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
3l/2 vardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik

GRYNOS VILNOS VYRIŠK 
KOSTIUMUI 31/2 yardo 
MEDŽIAGA
už ............. s-| 5.00
VILNONE VYR. KOSTIUMUI 
worsted (Sharskin) medžiaga 
regul. vertė $8.50 
specialiai už jardą 
tik ............... $4-50

MOTERIMS VILNONE PAL
TAMS MEDŽIAGA už žyndai 
papigintą kainą

SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 už jardą ir aukšč. 
specialiai už jardą
tik ........................... $-| ,25

Pasilinksminimui — praleiskite vakarą čia! 
MARIE SHAW’S CLUB EVEROLADE 
Jūsų Seimininkai T»te Kosi- ir Iiudil Gloff 

Užkandžiai biznieriams nuo i l v. r. iki 3 v. poptet 
Pietūs nuo 7 v. v. iki 3 v. r.

I.AI'KITE GftA\n OIT,VINGI 
Kokteili, valanda 3 v. popiet iki 7 v. vak. 

GAnlen 2-»K3« 2501 \V. »5tli St.

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

HELFAND’S TEXTILE 
FA B R I C S

I2I0 So. Union A«e. Telefonai: MOnroe 6-1210 

SEeley 3-8806VERTINGOS NEMOKAMOS DOVANOS 
I « KIEKVIENA PIRKINI I

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

i

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR RUSIJĄ

CENTRAL PARCEL SERVICE YRA VIENINTELE ĮSTAIGA 
CIIICAGOJE, INTURISTO ĮGAIJOTA.

Aukštos kokybės vilnonės Anti-Polio senimas, strepto- 
angliškos medžiagos. Stan- mieinas, eortisonas, serpusilis 
dartiniai audinių siuntiniai, ir kitokie vaistai pristatomi 
Standartiniai maisto protink-, oro paštu per keletą die
tų siuntiniai. ' nu.

Reikalaukite mūsų naujų katalogų, 
užsakymai be eilės priimami.

Jei norite pasiųsti Jūsų pačių sudarytą siuntinį — prašome 
paskambinti dėl susitarimo — WAhash 2-9354. Mes žymiai 
padidinome savo tarnautoji.’ skaičių ir dabar įgalime priimt' 
Jūsų siuntinius daug greičiau, negu pirmiau priimdavome.

Mūsų greitas ir patikimas. patarnavimas yra gerai žino
mas čia ir Lietuvoje. Nuo 1917 melų mes esame pristatę
daug dešimčių tūkstančių siuntinių, nepraradę nė vieno.

Atdara nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 
9:00 vai. ryto iki 4:30 vai. po pietų.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
Suite 1200, 220 So. State St., Chicago 4, III. 

Tel. WAbash 2-9354

SUMAŽINSITE SAU DARBA IR PAGERINSITE 
SAVO NAMUS

įsidėdnmi Juozo Spaieio alnminijaus “Storiu Windows” langus, .Tuos 
turint nereikės rūpintis kiekvieną pavasarį ir rudenį langų išėmimu 
ir sietelių sudėjimu. J. Spaieio alnminijaus “Htorm Windews’’ lai
kys tiek ilgai, kiek jūsų namas stovės. Pašaukite mus dar šiandien 
ir mes padarysime jums tuos nuostabius langus.
Pas mus taip pat galite įsigyti visų rūšių apdraudas (Insurance)

JUOZAS SPAITIS
3289 So. Nalsied Si., Tel. Vlctory 2-647B
Galite skambinti kasdien arba atvykti j mūsų įstaigą nuo 9 vai. iki 
6 vai. vak. Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRISMANTAS, sav.

1805 West 46th Street
Chicago 9, Iii. Telef. LAfayette S-SO85

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

>oo, <XXXXXXVO<XXXO<KXH
SIUVĖJAS 

MOTERŲ BCBV
HniriiB moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus 
Iš įvairių kailių užsakyti paltai dnodami Išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavu* 
r pigiau kainuoja.

6116 SOUTH MARSHFIELD 4VEHUE
Chicago 36, Illinoii,. . . Tel. REpublic 7 - 632M
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šeštadienis, balandžio (5. 1957 D1KNRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Lietuvių kanklės

(Atkelia iš 5 pusi J 
žinomas toks kanklininkės P. 
Lapienės pasakojim s:

Biržų apylinkėje, mirus žmo
gui, jo sūnūs pirmiausia nuėję 
j mišką kirsti kanklėmis medžio 
ir tik po to pradėję rūpintis mi
rusiuoju.

Lietuvių tautosakos pavyz
džiai rodo, kad kanklės lietuvių 
liaudyje nuo seniausių laikų y- 
ra reikšmingas muzikos instru-l 
mentas.•i

Kanklių skirstymas’ I
Visi išlikusieji kanklių apra

šymai. paveikslai, brėžiniai, lo
to nuotraukos, o taip pat kank
lės saugojamos muzėjuose ir iš
likusios žmonių rankose, rodo, 
kad kanklių korpusas nevieno
das. Kanklės savo vystymusi 
perėjo j įvairias stadijas, kurių 
kiekviena atstovavo atitinkamai, 
liaudies muzikinės kultūros pa-

•"‘V
A. Galdikas Audru eina

NUO UZSISENF JUSIU
SKAUDANČIU ZAIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai! ramiai aėilStl ir naktimis 
miegoti nes jų užsIsenSjusios žaiždos 
niežėjimą ir skau’ėjimų senų atvi
ru Ir skaudžių žaiždų uždėkite 
IJM3ULO Ointment Jos gydymo 
ypBtbyes palengvins Jusu skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
8IS. Taipgi pašalina peršėjimą Ilgos 
neinamos ATHLETE.8 FOOT, su- 
sfebdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarp.pirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dedir- 
vlnių, odos Išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gun Ointment yra 
parauodama po 75 
et., $1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistinėseChi- 
cagoj Ir apylinkėse—
Nfiljyaukee, Wis<y, Ga- 
ei’.Ind. ir Petroit, Mi- 
chigan arba, rašyki
te i r atsiųskite Mo- 
ney order į

LEGULO, Department D.,
W. Eddy St., Chicago 34, IIL

kopai. Atsižvelgiant į kanklių 
korpuso sudėtingumą ir stygų 
skaičių, kankles galima skirstyti 
į keturias grupes:

a) pirmines,
b) paprastąsias, 
cl sudėtingąsias.
d) naująsias ir tonaciniais

kaitikliais.
a j Pirminės kanklės yra pa

čios senoviškiausios, turi 5-7 
i stygas.

b) Paprastosios yra stambes
nės, turo 9-12 stygų.

c) Sudėtingosios arba nau- 
jesniosios kanklės turi 12 arba

rtiJ
ORIGINALŪS MAURICE MOORE 

PAMINKLAI nuo 1878 metų

John J. Moore,
SflV.

Paminklai 
Ma.uzole.iiii 
Akmenys 
Markers 
Prieš Šv. 
Supuleh re 
kapines 

Ofisas
111 Ir Austin 
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į Aklųjų akyse atrodė, kad jie. mirę,; 
bet jie yra RAMYBĖJE.

13 stygų, šiai grupei priklauso 
suvalkiečių kanklės.

d) Naujosios, su tonaciniais 
kaitikliais, kanklės išsivystė iš 
suvalkiečių kanklių.

1933-1934 m. Justinas Stri
maitis, bendradarbiaudamas su 
kanklių meistru P. Puišiu, pra
plėtė kanklių skalę iki trijų ok
tavų (nuo g mažosios iki g tre
čiosios) ir uždėjo tonacinius kai- 
tiklius. Kaitiklių pagalba galima 
kiekvienos stygos garsą pusto
niu paaugštinti arba (užderinus 
ant kaitiklio) pažeminti. Jas įsi
vedė 1941 m. pradžioje Vilniaus 
Filharmonijos Valstybinis Liau
dies ansamblis. Prie šio kanklių 
tipo buvo apsistota. Joms rašo
ma muzikinė literatūra.

Žymesnieji lietuvių liaudies 
kanklininkai

Kanklių muzika nuo seniau
sių laikų iki mūsų dienų išsilai
kė tik dėl to, kad lietuvių liau
dis ją mylėjo ir globojo, kad 
iš kartos į kartą ją perdavė se
nieji kanklininkai. Visus juos

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HJLLS GfiLINYCIA

i Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke- 
| tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Tel. PRospect 8-0833 tr PR 8-0834.

aprašyti nėra galimybės, nes nė 
ra išlikę žinių.

Z(. Slaviūnas sivo studijoje 
apie lietuvių kankles skirsto 
kanklininkus į augštaičių, žemai 
čių ir suvalkiečių.

Augštaičių kanklės, jų sutar
tinės ir kankliavimo būdas sie
kia gilios senovės.

Žymiausi augšt ričių kanklinin 
kai yra Martynas ir Petras La- 
nienis, Jonas Plepys ir Jonas 
Ivanauskas.

Žemaičių kanklės turi 10,12, 
13 stygų.

Žemaičiai kankliuoja liaudies 
šokius, dainas ir pritaria dai
nuojantiems. Augštaičių sutar
tinės žemaičiams nepažįstamos.

Žymesni žemaičių kanklinin-1 
kai yra Petras Zoris ir Stasys“ 
Abromavičius.

Suvalkiečiai, kaip ir žemai
čiai, kankliuoja liaudies šokius, 
ir dainas, sutartinių nemoka, j

Žymesnieji suvalkiečių kank
lininkai yra Kazys Masaitis, Si
mas Popiera, Pranas Puskini- 
gis, Ambroziejus, Boneventūras 
ir Valentinas Kalvaičiai.

Žymiausi kanklių meistrai y- 
ra Jonas Garalevičius, Jurgis 
Astrauskas. Jonas Pontažis, Pra 
nas Puišys, Stasys Rudis, Juo
zas Lašas.

Patobulino radara
JAV dabar tiek ištobulino ra

darą, kad priešo laivą ar lėktu
vą radaru galima pamatyti už 
400 mylių.

KRONIKA

• Senoji simbolika lietuvių 
tautodailėje. Naują dr. Marijos 
Gimbutienės knygą “Ancient 
Symbolism in Lithuanian Folk 
Art” (anglų kalba) pasiėmė iš
leisti American Folklore Socie- 
ty Indianos universitete. Knyga 
turės apie 100 psl. teksto ir 160 
iliustracijų iš senoviško lietuvių 
meno. Manoma, kad ši knyga 
bus įdomi lietuvių visuomenei, 
ne tik svetimtaučiams. Kas- no
rėtų šią knygą gauti ir dar ne
užsisakė per Lietuvių Bendruo
menės Kultūros fondą, prašoma 
prenumeruoti pas knygos auto
rę: 4 Rutledge St., Boston 32, 
Mass. Prenumeratoriams kaina 
$2.50.

• Prof. Kakarieku, dėstąs 
Santiago universitete, atstovaus 
Lietuvą Čilės sostinėje įvykstan 
čiame balandžio mėn. pradžioje 
tarptautiniame katalikų kongre
se kaimo problemoms svarstyti. 
Dalyvaus Italijos, Ispanijos, Ka 
nados, JAV. Did. Britanijos, Ar
gentinos, Brazilijos, Kubos, Ja
ponijos, Siamo, Indijos, Filipinų , 
ir kitų kraštų atstovai. Bus stu-! 
dijuojamos žemės ūkio ir kaimo į 
problemos socialinių Popiežių 
enciklikų šviesoje. Pirmoji kon
greso paskaita yra skiriama ko-1 
munistų pavergtų kraštų kaimo 
problemoms. Ją skaitys buvęs 
Lenkijos egzilinės vyriausybės 
ministras Mikolaičikas.

• Dali. V'. Kasiulis po ilges
nės ligos dabar j učiasi geriau 
ir vėl tęsia kūrybinį darbą.
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Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairiu vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

April Slioivers of

GIFTS FOR SAVERS!

DOVANAI 
NUO $100. iki $200č. 

INDELIŲ

GRAŽUS
Dešimties 
išvaizdos 
bambuko 
kingumo 
skaitą su 
dedant į 
pat sumą

DOVANAI
nuo $5<h;.oi: iki $1,000.00 

INDULIU

IR PRAKTIŠKAS . . .
stipinų lietsargis, gražios 
ir įvairių spalvų. Tikro 
medžio rankena. Mūsų dė- 
dovana Jums atidarant są- 
$100.00 ar daugiau, ar j- 
jau esamą sąskaitą tokią

ŽAVUS JŪSŲ VALGOMAJAME...
Puikus 4-ių dalių spindintis Bril- 
lium. Klasinio puikaus stiliaus lėk
štė sviestui, tara duonai ir pride
rinta druskinė ir pipirinė. Dova
na, kurią Jūs visuomet gėrėsitės. 
Jums dovanai tik atidarant są
skaitą nuo $500.00 iki $1,000.00 
indėliu .arba įdedant tokią pat su
mą j jau turimą sąskaitą.

- ‘ W

M < SPECIAtBgl BONUS
GIFT "

Graži gėlė, gražiame vazone, spe
cialus dovanų priedas tiems, kurie 
įneš $500.00 ar daugiau indelį lai
ke šios didžiulės pavasario taupy
mo šventes, neskaitant jau tos pui
kios Brillium. dovanos. “F1owers 
by Florence”, 5008 W. l4th St. pa
rūpino šias gėles.

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-Shan”, “antiųue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ................... ..................................98c.

50 colių vilnonės medžiagos Ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai .................... .................$1.89

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik .$1.09

Atvykite į STEIN TEXT1LE ir patys Įsitikinkite. Sn kiek- 
vier.u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Pas STEIN ’Ą jus rasite didel} pasirinkimų nuotakoms, kaip tai 

.“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

• STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas { rytus nuo Halsted St., 1% bloko Į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 1 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlce-Preeldent

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745
p.

švelnios ir truputį nulinkusios Zuikio ausys 
tikrai sukels džiaugsmą mažiesiems Jūsų na
muose. Mūsų dovana kiekvienam vaikui, kuris 
atidarys sąskaitą sn $5.00 indėliu arba idės 
tokią pat sumą į jau (arimą sąskaitą.

FREE
for

CHILDREN’S 
SAVINOS of

f $5.00 or more

Atk to the iparkling 4-pieee . jetoelrr entemhle — FREE for 
$$,000.00 taringi, tiem account or added to preient account.. .ii®’’

AND LOANį ASSOCIATION
1447 S. 49th Court

- '
TO 3-8131 .

ST. ANTHONY SAVINGS

• Cicero 50, III. 

. Bl 2-1397

INSUREO

• Dail. Petro Kiaulėno darbui 
: paroda P’ryžiuje kovo m’ėn. 1- 
i 15 d. d. (Well galerijoje) praė
jo su dideliu pasisekimu ir su-i 
laukė palankiu kritikų prancū
zų meno žurnaluose, kaip: Visata didesne, kaip manyta 
“Arts”, “Nouvelles Litteraires” j 
ir kt. Gaila tik, kad Paryžiaus 
lietuvių visuomenė buvo mažai 
apie šią reikšmingą parodą pa
informuota.

• Skulpt. A. Money s šiuo me
tu su dideliu atsidėjimu ruošia
si savo kūrinių parodai, kuri 
įvyks balandžio mėn. pabaigo
je Paryžiuje.

Astronomai susekė žvaigždes 
daug toliau už‘žinomas iki šiol 
ir dabr jau turima įrodymų, 
kad bent 25 kartus didesnė, ne
gu iki šiol manyte. Astronomai, 
kaip praneša “Suenee Digest”. 
nustatė, kad kaikurios žvaigž
dės lekia tolyn nuo mūsų grei
čiu 38,000 mylių per sekun
dę.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-G335

Bl

LIODĖS1O VALANDOJ 
&wfcir<

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•843 So. Westen Avė. Air Conditloned koplyčia 
REpnbUo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kuris <yv«n» kitos* miesto dalys*; gausim* 
koplyčią arčiau jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.

Tel. Ya 7~1741~2 ir Lfl 3-9852
4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSI

h 6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. SOth AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- jfJį® Mes turime koplyčias

vimas dieną ir nak- ffiRj SįjĮ visose Chicagos ir 
• tĮ. Reikale šaukite isSię 6 ^Oseland«> dalys* ir1

mus tuojau patarnaujame I

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien tr sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki S vai. popiet. 
IAKIRINKITE DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DIFNOJK! 

JOKIO JMOKJJIMO. REJMOKftSITE KAPINIS HIENOJE.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3461

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
8.854 S. HALSTED STKEĖT Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMiH
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

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

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUOYCKI 
1646 W. 46tli STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWIC7
2424 W. 69th STREET REpublie 7 1213
2314 W. 23rd PLACE VIrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOunhall 3-9687
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SPYGLIAI IR DYGLIAI
> Redaguoja dr S. ALIŪNAS

AUKSINES BANGOS
Kai tik palcndu po duknomis, 

tuojau sapnuoju kirvį: sunkų, 
plačiomis ašmenimis, ilgu kotu, 
tarytum tą patį, kuriuo Borinos 
bernas nusikirto koją. Po kam
barius lyg vaikščioja Jagusė — 
merga jauna, graži kaip tely
čia. Rodos prieina Domininkie- 
nė, apsikabina, kužda į auąj: 
“Smertis ilgai juk nesirenka — 
šiandien žmogų — ryt avelę”...

Atsisėdu, nykščiais pakeliu 
blakstienas, apsidairau. Prie 
stalo, tarp būrio Varšuvos bat
siuvių, sėdi Reymontas, geria

Oov. Herter
Gubernatorius Herter, kai Dul- 

les buvo išvykęs į Autsraliją, ėjo 
Maižiešiaus pareigas ir žydus, no
rinčius plaukti kanalu, gynė nuo 
arabų.___________________________

iš pačių butelių, lošia kortomis. 
'Kieme linksminasi kaimiečiai, 
kerta tokius liepsningus mozū
rus, šoka obertasus, kad net 
mužikų ilgų gunčių skvernai už
silenkia. Garsusis Lipcų dakta
ras Jambroži visiškai girtas, vos 
apversdamas liežuvį vapalioja: 
“Darbštus vyras ir plepi boba 
užkariaus pusę svieto”.

Aštuntą valandą ryto, nepai
sant, kad galvą skaudėjo kaip 
iš vestuvių grįžus, šokau iš lo
vos ir bemaž be kelnių griebiau 
už įvairių laisvinimo darbų. Pir 
miausiai parašiau Vincukui į 
New Yorką, plačiai išalizuoda- 
mas gydytojo Jambroži mintis. 
Jos tuo įdomios, kad jei tauti
ninkams pavyktų Amerikoje su 
organizuoti būrį tokių Bachu- 
nų, Emilijų čekienių, tai talka ir “Laisvės” redaktorius ir leidė 
laimėtų ne tik lietuviškąją visuo jua 

bet užkariautųmenę, bet užkariautų ir pusę 
svieto. Gal ir raudonąją armi
ją paklupdytų...

“Dirvos” redaktorius B. Gaidžiū- 
nas džiaugiasi gavęs iš Vinco Ras- 
tenio spaudos antį, kurią jis pa
leis iš aavo dirvų, teigdamas, kad 
tautininkai labai trokšta vienybės.

Sumojau keletą žodžių ir apie 
Vliką, kaip labai nedemokratiš
ką veiksnį. Tautininkai krašte 
buvo sudarę pačias palankiau
sias sąlygas išmokti toleranci
jos Varnių ir Pravieniškių libc- 
ralistinėsc mokyklose. Vadas 
darė viską, kad buvęs baudžiau
ninkas pamiltų žodžio ir spau
dos laisves, kad lietuvis nebi
jotų ir pačiam karaliui drėbti 
teisybę į akis. Ekselencijos de
mokratiškumas buvo tikras, 
kaip anas kirvis, kuriuo Bori
nos bernas nusikirto koją.

Po pietų perskaičiau tautinin 
kinę spaudą — laikraščiai stip
rūs, kaip ariamų veršių skūros. 
“Dirvoje” ponia iš Brooklyno 
rašo apie koalicinę vyriausybę, 
kurią sudarė tautininkai iš val-

Laksto iš baimės skrybėlės nuo 
galvų Cicero medžiotojų klubo na
riams, kai jie susitiko mešką, ku
ri paaiškino, kad tas, kas po A- 
merikos vėliava, negali būti mc- 

« džiojamas.

džios uždarytų partijų. Prakeik 
tai gudri ta moterėlė! Saliamo
no žodis bus tik pūslė katei prie 
uodegos, jei jį palyginsi su 
straipsnio autorės galva.

“Laisvojoj Lietuvoj”, kur ra
šo tik garsūs narsūnai, tauti- 
ninkinių reikalų specialistai, pa
lietas aktualus rašinys, kaip 
Talka numato aprūpinti kraštą 
sūriu vandeniu, kad eiliniui, be- j 
partyviui žmogeliui nereikėtų 
druskos pirkti. Labai konkre
čiai, spalvotais piešiniais paro
doma. kaip tiesiami vamzdžiai 
iš Baltijos jūros į žaliąjį kaimą. 
Puiku tikrai! Atsuka va šeimi
ninkė kranelį ir turi vandens ne 
tik su druska, bet ir gintarais. 
Tiesa, vamzdžiai kiek užneša į 
triūbas, kuriomis vienas kitas 
santarietis bando iššaukti tauti- 
ninkinio liberalizmo dvasias. 
Tai mažmožis prieš didelę, švie
sią ateitį.

Susitarta, dalyvaujant ir švie
siems ponams iš Rezistencinės 
Santarvės, kad kiekvieną lietu
vį, jei jis neremia Talkos, ne
perka kopūstų iš Tabor farmos 
ar nečįulpia Ginkaus išdirbys- 
tės saldainių, laikyti antidemo-

Priešamerikinės veiklos panelė 
komisija pasirengusi iššluoti iš A- 
merikos visas komunistines šiukš 
les, tarp jų ir žymiausio Rusijos 
liaudies išnaudotojo milionieriaus 
Chrusčevo puspadžius, “Vilnies”

kratu. Taip pat išsiaiškinta, kad 
ateityje jį karo mokyklą bus 
priimami tik tie ateitininkai, 
kurie darbais ir pinigais rems 
dr. Paplėno sąjūdį.

Noriu priminti, jei kam iš bi
čiulių rūpi mano gyvata ar dip 
lomatiniai pasireiškimai, nueiki
te prie Michigan ežero ir žiūrė
kite, kokios bangos griūva į 

, krantą — auksinės, reiškia, esu 
gyvas ir vadovauju... Taškas.

Naujasis Diplom. šefas

žaidžiu su vyrais bent keliais 
Kaip šitais aukso obuoliais.

Nusivils
Marytė labai nusiminė kai pa

stipo jos mylima kanarėlė. Tė
vas jai davė cigarų dėžę ir joj 
iškilmingai sode kanerėlę palai
dojo. Po kiek laiko ji klausia 
tėvą:

— Ar kanarėlė irgi eis į dan
gų, tėveli ? —

— Nežinau, galbūt. O kodėl 
klausi ?

— Ot nusivils šv. Petras kai 
cigarų dėžėje aicras cigarų, — 
paaiškino mažoji.

Angelas
— Mama, kodėl tėvelis mū

sų tarnaitę vadina angelu, — 
pasiteiravo vaikutis.

— Todėl, kad ji rytoj man 
turės išlėkti, — paaiškino mo
tina.

— Kaip laikosi jūsų vaikutis?
— O gerai. Daro pažangą: 

valgo laikraščius, pieštukus ir 
visa kas po ranka pakliūva.

Dr. S. Aliūnas

ŽODIS GAVĖNIAI
Aluj stiprybės pasisėmęs, 
Pilvais pilnais ir prakilniais, 
Sauki, padėk kovot, gavėnia,
Su mūsų priešu lašiniais.

Ir kartais liūdnas pagalvoji, 
Tarp tų veidų visų spalvų,
Kad nereikėjo Lietuvoje,
Tiek palčių nešti ant pilvų.

Tau širdį drasko valgant pajų 
Gal šimtas Bridgcporto kačių,
O kad galėčiau siųst į krajų 
Tuos visus taukus nuo pečių ...

Mažai geriu kasdien grietinės 
Ir jos niekad nepritrunku.
Ak, Lietuva, brangi tėvyne, 
Kodėl aš vis labiau tunku?

Ir noriu ašen taip kasdieną; 
Išmesti svorį po velniais .... 
Ak, gerbiama ponia gavėnia, 
Padėk kovot su lašiniais.

Lietuviai komunistai 
ir Presley

Pradėjus tardyti “Vilnies” ir 
“Laisvės” leidėjus .ir redakto
rius, Pruseikai, Pauliukui, An
driuliui, Bimbai ir kitiems labai 
pradėjo virpėti kinkos. Jų pa
čių teigimu jie prašysis priima
mi į kinkų drebintojo Elvis Pres 
ley trupę.

Taupymas vargšam
Mažutė Elzė nutarė sutaupyti 

ką nors vargšams vaikams: Ji 
apie tai pasakė motinai.

— Gerai, — pritarė motina, 
— atsižadėk kiekvieną dieną, 
cukraus, ledų arba saldainių ir 
sutaupysi pinigų vargšams.

— Ar galiu ir ko kito atsi
žadėti ?

— Žinoma, gali. Ko?
— Muilo.

Profesionalas
Laivas skęsta. Banginis nury

ja žydą, arabą, kėdę ir apelsi
nų dėžę. Rytojaus dieną žvejai 
sugauna banginį, išskrodžia ir 
štai ką mato: žydas sėdi ant 
kėdės ir arabui pardavinėja apel 
sinus.

Didelis apgavimas
Laikraščių pardavėjas, prote

kine bėgdamas gatve, šaukia:
— Didelis apgavimas. Nuken

tėjo penkiasdešimt du žmonės.
Inteligentiškos išvaizdos žmo

gus skubiai nusiperka laikraštį, 
tačiau jį gretomis peržvelgęs, 
neranda jokio apgavimo. Var
tydamas toliau išgirsta kaip par 
davėjas bėgdamas vėl šaukia:

— Didelis apgavimas. Nuken
tėjo penkiasdešimts trys žmo
nės.

Pamaldos ir smuklės
Vienas mažo Prancūzijos mie

stelio burmistras rado gerą bū
dą sumažinti girtuokliavimą pa
maldų metu. Vieną sekmadienį 
liepė išlipinti mieste tokio turi
nio plakatus:

“Kiekvienas asmuo, užėjęs iš
gerti sekmadienį ar šventadienį 
pamaldų metu į smuklę, turi tei
sę išeiti nesumokėjęs”.

Kitą sekmadienį visos smuk
lės per pamaldas buvo visai už
darytos.

Draugės amžius
— Mano motina kasmet per 

vardines nuperka man knygą.
— Cho, tai pati turi gražią 

biblioteką.

Viužinii

APSIMĄSTYMAI
Daugiau jos niekad nelankysiu, 
Daugiau žodeliais nekankysiu, 
Negarbinsiu daugiau Eroso,
Ba viskas — dūmas papiroso.

Juk daug geriau alaus bokalas, 
Arba apdėtas kumpiais stalas 
Negu, kad porą seną skirti, 
Norinčią meilėje numirti.

Turbūt aš pirksiu greitai namuką 
Ir sutaisysiu šaunų baliuką,
Kad be laiškelių ir be maskolių 
Didingai siekčiau senbernio tolių.

Teisės lenktynės
Vienas žmogus dėl svarbios 

bylos norėjo pasiklausti advo
kato nuomonės, bet neturėda-
mas kuo užmokėti pakvietė ad-1
vokatą pietų. Pietų metu gud-|&alv°j atpalaiduoja liežuvį.

— Tylinti moteris yra taipriai išsiklausinėjo ir gavo gerą! 
patarimą, kuriais pasinaudojęs 
bylą laimėjo. Po kelių dienų 
žmogelis gauna sąskaitą, apsi
mokėti už teisės patarnavimus. 
Žmogus, norėdamas advokatui 
tuo pačiu atsimokėti, pasiuntė 
jam sąskaitą už pietus. Advo
katas sąskaitą apmokėjo, bet 
žmogelį patraukė į teismą už 
laikymą valgyklos bei leidimo.

Gieda žmonės aleliuja,
Nors į Sibirą juos guja. 
Keistas būdas bolševikų, 
Baisiai bijo jie Velykų. ,

B. Pavabalys

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS
— “Vienybė”, rašydama apie 

A. Rannit pagerbimo vakarą, sa 
ko: “Vi»kas (išskyrus muziką)
vyks eonų kalboje”. Spyglių nuo 
mone būtų geriau, kad ir muzika 
būtų atlikta estų kalba.

— M. čapkauskas Montrea- 
lio “Vėploje” nr. 2 mums papa
sakoja, kad galima kalbėti ir 
škaplierius:

“Būčiau aš turėjus nors ir len- 
/tų trobą,

Būčiau aš turėjus nors šunišką 
/globą.

Dabar tik sapnuose regiu kava- 
/licrius,

Be dantų palikus švepliuoju 
/škaplierius”.

Tačiau, koks yra škaplierių 
Į kalbėjimo būdas (nors ir švep- 
• liuojant), naujasis teologas 
mums nepaaiškina. Tikimės, kad 
jis tai padarys artimoje ateity
je, nes eilėraštis paimtas iš nau
jai spausdinamos knygos.

— Mūsų Pastogė, Australiš
ko, vienam skelbime rašo: "Čia 
tu pašoksi ir padainuosi — varg 
stantį brolį nelaimėj paguosi”. 
Turėtų Bilfas susidomėti nauju 
vargstančių guodimo metodu.

— Dirvos nr. 13 rašoma: 
“Nuo kairiosios spaudos neatsi
liko ir “Draugo” koresponden

Pastabos be komentarų
i — Žinoma, kad kvailas su 
savo pinigais greitai išsiskiria,! 
bet įdomu, kaip jis su jais iš1 

; pradžių susitiko.
— Jei nori, kad tavo vyras 

nenutuktų, nupirk jam tuziną 
augštos vertės baltinių vienu 
numeriu permažus.

— Tingus vyras mano, kad 
nieko neveikimas yra energijos 
taupymas.

— Televizijos aparatas labai 
dažnai atidarinėja šaldytuvo du- 
ris.

— Niekas taip nenuvertina 
tavo automobilio, kaip kaimyno 
nusipirktas naujas.

— Nieko neveikimas yra sun
kiausias darbas pasaulyje todėl, 
kad negali pasiimti pertraukos 
poilsiui.

Greičiausias vyras tas, kuris 
per komercinį pranešimą nubė
ga ligi šaldytuvo, pasidaro su
muštinį ir vėl gnįžta prie tele
vizijos.

— Žmona yra tokia moteris, 
kuri mieliau taiso vyro žings
nius negu vyro kojines.

— Meilė yra kaip radiatarius: 
tave šildo nors ir žinai, kad tai 
tik karštas oras.

- Pirmas varžtas atsisukęs

pat žavi, kaip kalbąs vyras.
— Automatais žaidžiantis vai 

kinas nedaug smegenų teturi, 
o neužilgo ir pinigų nebeturės.

— Moteriai pilnai pakanka 
vieno liežuvio.

— Pavasaris yra toks laikas 
kada vairuotojas iš savo maši
nos antifreeze išpila dvi savai
tes peranksti.

— Jaunuolis yra toks nepil
nametis, kuris verkia kaip vai
kas, jeigu jo netraktuoji kaip 
didelio.

— Daržas yra tokia vieta, ku
rią vyrai labai mėgsta kasti sa
vo mintyse.

— Vyras skaitydamas roma
ną sako savo žmonai: “Jeigu iš 
tikro yra tos knygos herojus, 
tai jis privalo užmušti autorių.

tas. Vietoje parašęs, kad tau
tininkai renka aukas ir Nepri
klausomybės fondui, irgi lietu
viškam reikalui, atrado kokius 
tai kaltininkus, kurie tik pasi
pinigauti nori”. Tikrai puikūs 
tie rinkėjai: renka pinigus ne
pasipinigaudami.

— “Moteryje” 0. Zailskien’ė 
rašo:

— “Moteris” man labai pa
tinka. Tiktai ją ir skautiškuo
sius žurnalus visad perskaitau 
nuo pirmo ligi paskutinio pus
lapio savo darbovietėje pertrau
kų mėtų — vietoj “pletkavoji- 
mo" su kaiminkom.

Ir suprask dabar, ar pertrau
kos trumpos, ar skaitytoja lė
ta, ar žurnalai labai dideli, kad 
vargšės kaiminkos palieka ne 
pakalbintos ir neapkalbėtos.

Tas pavasarinis oras 
Drasko dūšią kaip nagais,
Ir rimčiausiam žmogui noris 
Eit kaip katinui stogais.

— “Meno Žiniose”, “Naujie
nų" kovo 30 d. antroje dalyje, 
rašoma taip: “Valdyba prane
šė, kad buvo palaidotas s-gos 
narys a. a. dail. J. Kaminskas, 
kuriam mirus, s-ga suteikė pini
ginę paramą, pasiuntė gėlių ir 
išreiškė visą užuojautą jo šeimai 
bei giminėms”. Gaila, nepasaky
ta, kaip mirusiajam ta para
ma buvo įteikta.

— “Naujienose" nr. 76 rašo
ma, kad “Galdikui lengvai pri
einamos visos techninės ir me
džiaginės priemonės, būtent: gra 
fika, akvarelė, gvačas, tempera, 
aliejus ir kitos". Iš visų techni
kų įdomiausia yra gvačas, ka
dangi negirdėtas ir skambąs 
kaip vokiškas žodis “kvačas”, 
lietuviškai reiškiąs plepalą.

Kiekvieną pirmadienį vis tas 
pats: barasi žmona, galvoj taba
luoja užuolaidos ir katinai maišo
si po kojom.

Spygliuotinė kronika
— Vytautas Jcsia rašo Spyg

liams :

“Maskvoj braška Kremliaus rū- 
/mai,

Ir iš plyšių byra palaidas tin- 
/kas,

Dreba išsigandę galiūnai,
Kad neužgriūtų jų budinkos”.

Tiesa, Maskvoj dreba budin
kos. o Amerikos komunistams 
kinkos.

— Rigolleto opera visai nepa
vyko, kadangi nebuvo nė ran
kų bučiavimų, nė prakalbų, net 
žymusis sveikintojas St. Pilka 
nepasirodė.

— Balio Pavabalio spygliuo- 
tinis eilėraščių rinkinys “Vizi
jos prie televizijos” nuliūdina 
ta prasme, kadangi ten patvir
tinama tiesa:
“Kai pavasaris auksinis
Mirguliuoja prieš tave,
Kaip išmargintas kiaušinis 
Grįžk iš fabriko gatve.

Nors ir velykiškai išmargin
tas, turi grįžti, nes ten pasilik
ti dar blogiau.

— Balandžio 1-mos proga vi
si laikraščiai nutarė iki sekan
čių metų balandžio pirmos ra
šyti tik teisybę.

Ir jisr dalyvaut norėtų 
Operoje “Rigoletto”.

— Stokholmo dienraštyje bu
vo skelbimas piliečio, kuris įieš
ko žmonos, aklai einančios iš
vien su juo. Tačiau ten pat bu
vo pastebėta, kad jam šiuo tar
pu nelabai gerai sekasi.

— Daytone, Ohio, moteriškė, 
kurios prašymas leidimo vairuo 
ti greitvežimį per miestą už
rištomis akis nebuvo patenkin
tas, savaitę vėliau buvo sunkiai 
sužeista susisiekimo nelaimėję, 
kai ji vairavo mašiną atviromis 
akimis.

— Santa Monioos, Kaliforni
joje, žmonai buvo pripažintas 
išsiskyrimas, kai ji pareiškė, 
kad vyras jai pasakęs, jog sek
retorė yra daug svarbiau negu 
žmona, kadangi žmoną gali ras
ti kiekvienu metu, bet daug 
sunkiau esą gauti gerą sekreto
rę.

— New Yorko policija išsiun
tė greitvežimį su dviem polici
ninkais pas poniutę, kuri spieg
dama telefonavo apie į jos rū
binę įlindus) hipopotamą: ji at
siprašė ir paaiškino, kad tai bu 
vo tik sapnas ir gyvulys jos rū
binėje buvęs tik dramblys.

— Oklahomoa krautuvininkas 
beskubėdamas į bažnyčią užra
kino savo krautuvėj keletą pir
kėjų.

— IJtletnn, Colo., žmogus, ku 
ris pasiskelbė kandidatuosiąs * 
valstybės iždininkus, turėjo sa
vo kandidatūrą atsiimti, kadan
gi užmiršo užsiregistruoti.

— Montrealyje vienas pilietis 
pergabeno savo namą) į kitą 
sklypą, esantį už pusė3 mylios, 
ir tada pamatė, kad tas sklypas 
namui per mažas.

— St. Joąeph, Mo., vienas au
tomobilistas, sugautas važiuo
jant per raudonas šviesas, pa
siaiškino, kad jis mašiną vai
ruoja jau 40 m., bet manė, kad 
raudona šviesa reiškia “dėme
sio”, o ne sustojimą.

— Kemptville, Ont., kiaulių 
lenktynėse laimėjo pirmą vietą 
kiaulė, nubėgusi 100 jardų per 
7.4 sekundės.

Pas barzdaskutį
Skutamasis: — Kodėl tamsta 

esi toks nemandagus, spjauni 
į muilą ir juo muilini mane?

Barzdaskutis: — Atsiprašau, 
aš esu labai mandagus: kitiems 
aš spjaunu tiesiai į barzdą!

Churchillis apie moteris
Kartą Didž. Britanijos eks

premjeras buvo paklaustas, ką 
jis galvoja apie profesionales. 
Mėgėjos moters man^ dar nete
ko sutikti.

Mados ir kaimynai
— Nupirk ką nors nauja. Ką 

gi kaimynai pasakys, kad aš 
dėviu .vis senus ir senus drabu
žius, — taria žmona vyrui.

— Tai geriau kraustykimės 
iš šio buto, pajieškokim kaimy
nų, kurie mūsų dar nepažįsta, 
— atsako vyras.

Balys Pavabalys
I

PALANGA IR 
PAŽANGA

Dubysa į Nemuną teka —
Birutė už Goldmano teka.
O kelias į Palangą veda —
Kęstutis Lipkoniją veda.

Netinka žemaičiui Birutė:
Perdaug ji kukli ir gerutė.
Nereikia jai meilės Kęstučio:
Nenori tekėt už prastučio.

Tegu jis Lipkoniją veda,
Tegu ji už nosies jį veda.
O tu, Birutėle gražioji,
Rytoj divorsuotis važiuoji.

Iš rinkinid: 
„Vizijos prie televizijos“

Žmona dygsta
Kartą motina aiškino sūneliui, 

kad Dievas iš Adomo šonkaulio 
sutvėrė moterį — Adomo žmo
ną Jievą.

Vaikas, su dideliu įdomumu 
išklausęs motinos aiškinimą, jau 
buvo beeinąs miegoti, bet staiga 
greit sugrįžo prie motinos, ir 
susiėmęs savo šoną, smarkiai su 
riko:

— Mamyte, mamyte, skauda 
man šoną, turbūt dygsta žmo
na.

Kokiam krašte
Išgėręs pilietis sėdi kine, ku

riame rodomas filmas apie Af
riką. Išsigandęs pilietis klausia:

— Pasakykit, kur aš esu?
— Jūs esate ant kampo Vine 

ir Gover gatvių.
— Nesvarbu smulkmenos, pa

sakykit .kokioj valstybėj, — ta
ria pilietis .

■---- o——
— Kanadoje, Vancouv e r i o 

mieste, žmonės mokėjo baudas 
už nusikaltimus vairuojant. Ei
lė buvo tokia didelė ir taip ilgai 
reikėjo laukti, kad kai grįžo vėl 
rado baudas ant mašinų už per- 
ilgą mašinų laikymą.

----- o-----
Įgėręs pilietis, žiūrėdamas į 

mėnulio atspindį vandenyje, ste
bisi :

__ Po velnių — mėnulis!... Ir
kaip aš taip augštai galėjau už
sirioglinti?!

Prieš triukšmą
Į barą įbėga vyrukas ir sako:
— Prašau alaus ir degtinės 

kol neprasidėjo triukšmas.
Tuos išgėręs jis vėl pasakok
— Prašau dar pakartoti, kol 

neprasidėjo triukšmas.
— Koks triukšmas? <— klau

sia bartenderis.
— Aš neturiu pinigų. — at

sako klientas.

Mes turim praeitį auksinę,
Kas jos didybę išmatuos?
Tik atvaduokit mums tėvynę — 
Sėdėsim sostuose augštuos.

B. Pavabalys
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