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Jau 14 metų praleidome sve- ratūros naujų veikalų kasmet 
čiose šalyse, laukdami grįžimo pasirodo apie 15-20. Žinant mū-
valandos. Svajojame vis pakreip sų rašytojų skaičių, jų pajėgu-
ti pasaulio įvykius palankia mą ir jų turimus rankraščius, 
mums prasme, tik tie {vykiai tas skaičius keleriopai _ turėtų 
nevisada būna paklusnūs. Silp- būti didesnis. Nauja mūsų kny-
nesnieji gan greit bus pavargę j ga reiškia gaivią lietuviškos min 

Jurgis Baltrušaitis 

ir rengiasi aklimatizuotis, nors 
išsivežtas -lietuviškas dvasinis 
kraitis to padaryti dar nelei
džia, ^žinoma, pati jau prielaida, 
kad žmogus, buvęs kuo nors, 
gali panorti tapti nieku, yra 
žiauri savęs atsižadėjimo ates
tacija. ' s 

Rengimasis aklimatizuotis su
tampa su tyliu traukimusi iš lie
tuvių bendruomenes eilių. Ima
me atsidurti padėtyje, kai vadai 
planuoja, organizuoja, rengia ir 
stato, o nariai stengiasi nežino
ti, kiūto, negirdi ir nemato. Skai 
tome korespondencijas apie šau-

ties bangą, kuri taip reikalinga 
kiekvienam, supamam svetimų 
jvykių ir nuotaikų. 

1958 metai mūsų grožinės li
teratūros iždan atnešė keliolika 
knygų: K. Bradūno Morenų ug
nys, J. Gailiaus Kuzmickio Gun
dymai, B. Gražulio Sudužęs vaiz 
das, J. Ignatonio Ir nevesk | pa
gundą, M. Katiliškio, Išėjusiems 
negrįžti, Nykos NHiūno Balan
džio vigilija, A. Barono Valan
dos ir amžiai ir K. Ostrausko 
Kanarėlė, A. Rūko Sužalotieji, 
A, Škėmos Balta drobulė, Žva-Į 
kidė, J. Švaisto Trys žodžiai. 
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APYNYS 

Apynėli, žaliaplauki, 
Apynėli ,mano broli, 
Vos tik saulės susilauki, 
Augi, iindi žemės molį. • 

K U L T Ū R I N Ė K R O N I K A 

• 

• • 

Ir užpynęs savo daigą, ^ 
Tu kimbi, rezgies į tvorą 
Ir vyniojies apie smaigą, 
Vis į augštį, vis į orą... 

Saugok, Dieve, tavo tysį: 
Žemės kartys — ramsčiai trapūs, 
Tu su jais kartu pašlysi, 
Ypač audrai įsisupus... 

• Jurgis Baltrušaitis yra mi-; visatos paslapčių aiškintojas ir i mininkas. Pasiekęs laisvąjį pa-
ręs Paryžiuje 1944 m. sausio 3'žmogaus sielos skaitytojas". A-j šaulį savo tapybą turėjo pro-
d. ir šiemet sueina 15 metų nuo; not Aisčio — "Evangelijos bu- Į gos išstatyti arti 10 individua-
jo mirties. Gilus poetas, diplo- Į vo jo mėgiamiausia knyga Su 

| matas. Kilęs iš Paantvardžių k., ja niekad nesiskirdavo ir nuo-
Raseinių apskr. Pradžios moks-jlat skaitydavo. (Dažnai karto

davo šį Evangelijos posakį: "Ap 
sivilkite meilės drabužiu". 

lą ėjo Maskvoje, lankydamas 
Fizikos Matematikos ir Istorijos 
Filolorijos fakultetus. Pramoko 
keliolika Europos kalbų. Rusų 
žurnaluose pradėjo bendradar
biauti vertimais nuo 1895 m. 
Ligi I Pasaulinio karo daugiau
siai gyveno užsienyje. 1911 me-

.. i 
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nius koncertus ar spektaklius,, A^o.^„«„^^ ^ „ ^ ^ ;xî ;<*« T* , . ,,., 5 • i. Argentinoje, berods, išleista B 
kūnuose "publikos, deja, fef**t»JLi— ^ .«sE*_ .*-- -
permaža". Net lietuviškos ope
ros išvykos iš "sostinės" j peri
ferijas nesulaukia numatyto lan
kytojų skaičiaus, todėl pakarto
tinės išvykos vien jau finansiš
kai darosi nebegalimos. O, ro
dos, kiekvienas verkdamas turė
tų eiti pasiklausyti lietuviškai 
dainuojamos operos, kurios gal 
nebegirdėjo nuo Kauno ar "Vil
niaus laikų. 
lietuvybės išlaikymo vairas jau 

--

Žuvėdros Grandines, dar viena 
kita knyga spaudos žiniomis pa
sirodys šiomis dienomis. Kaiku-
rie veikalai (pvz. A. Landsber
gio Vėjas gluosniuose) nepasie
kė knygos pavidalo: bent ligi 
šiol lieka Aidų žurnalo lapuose. 
Ne vienas tų veikalų, be abejo
nės, išliks lietuvių literatūros 
istorijoje. -

Lietuviška knyga — anapus 

Gaunantiems knygų iš Lietu
vos gali kartais atrodyti, kad 
mūsiškis knygų derlius palygin
ti yra menkas. Tačiau iš tikrų
jų, nekalbant jau apie tai, kad 
knygos, pasirodančios anapus, 
lietuviškai tautinei minčiai bū
na svetimos, patsai ten išleidžia-

nSėTc^af i zac i ja , uždedant m ų -SS*™*1 . v e i k a l u * • * * • • 
• ^ • ^ • ^ • ^ • ^ • ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ y r a nuostabiai mažas. Atsime

name, kaip neprikl. Lietuvoje 
viena tik Sakalo leidykla per 

Vieniems grįžtant į apatijos 
būseną, kiti valingai tempia veik 
los ratus, nepasiduodami laiko 
slinkčiai. Ir taip praėjusiais me
tais pagaliau įvykdyta viso lais
vojo pasaulio lietuvių bendruo-

r 

jai vainiką. Aišku, tuo nenori
ma pasakyti, jog 1958 metai dėl 
to aks istoriniai mums, bet pats 
jau žinojimas, kad prie vairo 
sėdi atsakingas žmogus, veži-, 
me važiuojantiems teikia ramu
mo dėl kelio ir krypties. 

Iš tikrųjų kiekvienam, "nuo 
apačios" privalu įsisąmoninti, 
kad, tau vienam pasitraukus, 
jau pasidarys proga. Niekas ki
tas už tave į vakarą nenueis — 
tavo kėdė liks tuščia; niekas ki
tas už tave knygos neperskai-
tys — tavasis egzempliorius liks 
tavęs laukiančiame knygų kios
ke ar knygyne; niekas kitas ta
vo vaiko neužaugins lietuviu, 
jei tu patarto nedarysi rytais ir 

' -

Jei augščiau tu nori lipti, 
Imk nelūžtamą ramentą 
Ir, pakeitęs diego kryptį, 
Kopk sode į kryžių šventą . . . 

Kas juo remias, nesukrūšta — 
Stiprios jam nukaltos vinys, 
Ir nuo amžių jis nedūžta 
Ne todėl, kad geležinis... 

Kryžius žemės sodą valdo — 
Atsiremk'į petį stangų, ; 
Ilgink savo žalią maldą — 
Ir pakilsi tu į dangų... 

• Prof. Adomui Varnui 80 
metu. Sausio 2 d. mūsų didžiam 
dailininkui Adomui Varnui suė-
jo 80 m. amžiaus. Teisingai vie
nas spaudos bendradarbis yra 
išsireiškęs: "Jeigu Basanavičių 

lių ir bendrų parodų. 

tais įsejo .pirmas eilėraščių rm- r _ . . . 
, m. * i • i mes vadiname Lietuvos natriar-

Kinys rusų kalba — Žemes laip i , T "" , . " ^7 ***""" 
tai. Sekančiais metais išleido ant rąjį rinkinį — Kalnų takas. 

kad vertingiausias turtas, kurį 
parsivešime iš svetimų kraštų, 
bus fcetuviška knyga, tai nujau
čia jau dabar Lietuvos žmonės, 
ir iš to mes patys turime pasi
daryti išvadą. 

kuri laisvai šiuo metu tegali .jų, laužytojų, administratorių 
reikštis šiapus, o ne anapus. Ka Į štabą sudaro keliasdešimt moks į 
da grįšime — to nežinome. Bet | leivių. Redakcijos štabe yra ir 

Draugo vyr. redaktoriaus vai
kaitis Leonardas Šimutis. Pra
nešama, kad šiais mokslo me
tais turima naujų dėstytojų. Jų 
tarpe tėv. Jurgis Navikevičius, 
MIC, Gregorianumo universitete 
gavęs istorijos doktoratą; "taip
gi — A. Mitkus, gimęs 1928 m. 
Lietuvoje, Bostono kolegijoje laikraštfe. Ma-

rianapolio Paruošiamojoje m o - | 1 9 5 4 njgayęg pedagogikos ina 
kykloje jmio metu yra 104 a u t U ^ ^ ^ ^ki^o^ JBOOT-
lėtiniai. Lietuvių yrą; t»T: keli l - - ~ ^ um' 
Mokykla vedama tėvų marijo
nų. Kalėdų proga pradėtas leis
ti mokyklos laikraštis Goldeh 
Knight. Bus leidžiamas kas me
tų ketvirtis. Redaktorius Frank 

' 

chu, Jablonskį — kalbos tėvu, 
o Maironį — tautos dainiumi, 
tai Varną turime pavadinti tau
tos dailės tėvu ir patriarchu." 

į Ad. Varnas yra sukūręs dau
giau kaip 1,000 peisažų, portre
tų, vis tokių šiltų, mielų kūri
nių, kurie garbingose vietose 
puošia lietuvių butus ir įstai
gas, šiuo laiku A. Varnas jau 
dešimti metai kaip gyvena^ Chi-
cagoje (3721 W. 65 Str., teL 
REliance 5-8942). Ruošia spau
dai studiją apie lietuviškus kry
žius; su jo tekstu Liet. Inž. są
junga išleis naują lietuviškų kry 
žių albumą. 

Prof. Varnas taipgi talkina 
savo straipsniais Liet. enciklo
pedijai, tačiau daugiau mėgsta 
imti teptuką į savo rankas, kaip 
plunksną, ir būdamas Gbicagoje 
(nuo 1949 m. rugsėjo mėn.) nu
tapė per 200 paveikslų. Dabar 
dirba prie portretų trijų mer
gaičių, nors dauguma jo pieši
nių yra gamtovaizdžiai. Paklaus 
tas, kaip jaučiasi, sulaukęs 80 
m. amžiaus, atsakė: "Jaučiuosi 

Pažymtina, kad prof. Varnas 
domisi ir Montessori auklėjimo 
sistema ir yra paruošęs, drauge 
su savo žmona, eksponatus tos 
sistemos dvasioje; jie 1932 m. 
buvo išstatyti tarptautiniame 
montesorinio auklėjimo kongre
se Nicoe ir pati dr. Montessori 
tai gėrėjosi 

Prof. Varnas, nežiūrint savo 
vyresnio amžiaus, pasilieka kū
rybingas. Jo peisažai mieli lie
tuviškai dvasiai savi, spalvingi 
Jo portretai spindi psichologi
niu tikrumu, spalvų darnumu, 
logišku suplanavimu. Vienas iš 
didesniųjų jo tremties laikotar
pio darbų Šiluvos Marija, nu
piešta saleziečių šventovei neto
li Chicagos. 

ganiznotas choras?" Mokiniai 
tvarkosi savivaldos principu ir 
jų taryba ruošia r.aują konsti
tuciją. 

Jurgis Baltrušaitis 

Didžiojo karo metu buvo Ru
sijoje, įsijungė į lietuvių šalpos 
darbą. 1919 metais išrinktas Ru 
sijos rašytojų dr-jos pirminin
ku. Nuo 1920 iki 1939 m. buvo 
Lietuvos atstovas Rusijoje, o 
vėliau — Lietuvos atstovybės 
tarėjas Paryžiuje. Po jo mirties 
išėjo dar ir trečias jo eilėraš
čių rinkinys rusų kalba — Lelija 
ir pjautuvas. Yra išvertęs apie 
50 knygų iš skandinavų N ir ki
tų Europos kalbų. 

* • -

1942 m. išėjo jo pirmas rin- Į| neblogai, tik nebegaliu tiek u 
kinys lietuviškai Mirdamas pa- gąį dirbti, kaip norėtųsi. Pen-
liko dar du lietuvišku eilėraščių j kias valandas padirbu, ir gana", 
rinkiniu. Jo visi eilėraščiai- tau- Įjp rūpestingai globoja žmona 
vo 1948 m. kun. Pr. Juro išleis-, raseiniškė Marija Kuraitytė, su-

vieną savaitę ne kartą išleisda
vo po penketą originalių kny
gų, o 1958 m. Lietuvoje per 
ištisus metus pasirodė vos 13 Beislerm, o jau reporterių, me-1 tinė baigiama spausdinti Lietu 

• St. Santvaro lyrikos rink-

dieniais. 
Tas faktas, kad per metus ne

mirė nė viena lietuviška insti
tucija, neturi mus tautiškai už
liūliuoti. Dažna knyga išeina su 
nuostoliais'; dažnas laikraštis ne
pajėgia redaktoriui sumokėti 
tiek, kiek fabrikas sumoka šla
vikui, dažna organizacija vis 
dar išsilaiko tik dėl to, kad jos 
vadai nemeta to nepelningo "biz 
nio". Argi šitokių faktų aki
vaizdoje neturime pagalvoti kad 
lietuvybė mus įpareigoja; kad 
lietuvybė ^pati be lietuvio neiš-
silaikys. v 

NeaZfeflfca to žinoti: 
kultūrininkai dirba 

originalių veikalų: 8 beletristi
kos, -5 — poezijos. Jeigu viena 
kita knyga dar nebus mūsų 
pasiekusi tai vistiek bendro 
vaizdo nepagerins. * 

Štai visas 1958 m. Lietuvos 
naujų grožinės literatūros vei
kalų derlius: A. Guzevičius Tam 
šioji naktelė, V. S. Gira Vora
tinkliai draikės be vėjo, M. Sluc-
kis Bučiuoju žemę, K. Kjela Slo
gi naktis, K. Marokas, Papras-

nininkų, fotografų, perrašinėto- vių enciklopedijos spaustuvėje. 

ti Bostone, Mass., spaudai juos kuria šiemet rudenį švęs 40 me-

vakarais, šeštadieniais ir'sekma fte istorija; R. Lukinskas Mano 
draugai, V: Dautartas Panemu
nės apsakymai, A, Baltrūnas 
Tolimi keliai, Br. Mackevičius 
Neramūs paukščiai, Alf. Maldo
nis Vidurvasaris, V. Giedra Ne
linksta vėtroj ąžuolai L. Val-
basys Leiskit į tėvynę, V. 
Reimeris Su' tavim aš kalbu. 
Savaime aišku, čia neminimi pa
kartotiniai leidimai pavyzdžiui 
dar neprikl. Lietuvoje pasiro
džiusių knygų. 

Vertimų Lietuvoje išleidžia
ma žymiai daugiau negu origi
nalių: tokia, mat partijos linija. 
Bet ir čia užsieninius Ožeškie
nę, Capeką, Kelerman'ą, Kra
ševskį, Žeromskį, Balzaką, Hof-

parengus Jonui Aisčiui Jo kū- tų vedybinio gyvenimo sukak 
ryba apibūdinama: "Jam poe- t i 
zija buvo mistiškos apeigos gies prof. Ad. Varnas yra gimęs 
mė, o poetas-vaidila tarpinin- 1879 m. Joniškyje. Lankė ghn-
kas tarp dievybės ir žmogaus: naziją*Mintaujoje. Buvo.įsto

jęs į Kauno Kunigų seminariją, 
bet įsitikinęs, kad jo pašauki
mas yra menas, persikėlė į Pet-1 
rapilj, kur lankė Imperatoriaus 
Dailės mokyklą, taipgi Štiglico 
Taikomąją Meno mokyklą. 

Nelegaliai Joniškyje suorga
nizavęs vaidinimą Amerika pir
tyje, pakliuvo į nemalonę caris-
tinės policijos ir ta ėmė j | gau
dyti Atsidūrė Varšuvoje, kur 
mokėsi tapybos pas vieną baž
nytinio meno meisterį. Sulau
kęs iš kun. Šiaučiūno paramos 
už paruoštus Kryžiaus Kelius 
Joniškio bažnyčiai, išvyko gilin
ti meno studijų į Krokuvą. Vė
liau, paremtas Amerikos lietu
vių, studijavo meną Šveicarijo
je, paskiau dar plėtė savo me-

i no žinias Italijoje. Nors grįžo 
į Lietuvą, bet nelegaliai ir pir
mąsias savo kūrinių parodas 

i tegalėjo suruošti Lenkijoje. 
I Pasaulinio karo nublokštas 

į Rusiją kaikurį laiką Odesoje 

ningai pamano, jog rašytojai, 
teatralai, muzikai ar dailininkai 
gali veikti sau ir be jo. Jis skai
to apie gausias dailės parodas 
ir gal net pasidžiaugia tuo, bet 
nepagalvoja, kad parodų niekas 
neberengs, jei lankytojai sėdės 
sau prie televizijos. Vaidintojai 
nebejaus prasmės praleisti šim 

maną, France, Lagerloef, Re-
Eilinis tautietis gal nesamo- [ marką, Londoną, Dramą pralen

kia "broliškos" rusų tau tos ra-
šytojai: Gercenas, šolochova ~ 
Sergejevas, Tichonovas, Vino-1 
grodovas, Nilinas, Mugujevas, 
Gračiovas, Katajevas, Vigdoro-
va, Rybachovas, Medvedevas, 
Beliajevas ir daugybė kitų lite
ratūros pasaulyje plačiau neži
nomų vardų. O vadovėliai tai 

tus valandų repeticijoms, jeiguHtaeveik visi iš rusų kalbos vers-
jų speMUBų žiūrovai neis pa
matyti. Knygų leidėjai jau da
bar gal tik penktą ar dešimtą 
jiems pasiūlytų knygų imasi 
leisti dėl to, kad skaitytojai lie
ka vis abejingesni lietuviškai 
knyg?. 

Pastarieji keleri metai rodo. 
Kac M - > zroz.r.t-š 

ti: toks jau yra Maskvos |n 
kymas. 

Straipsnio rėmai neleis-.?. pa-
žvelgti į kitas Lietuvos kultūri
nės srities apraiftM^ M afHnt 
kad ir ten* pastetyRpMpe tą pa
čią maskolinimo te- iMldJą, ~~ l d 
mūsų visuotine Mnagi ftą rmm 
t. !...•'. u-.-.š k of- dvasios kūr̂ .'bą. 

• Kultūros ktabo 
mas Bostone, Mass., įvyko Tarp 
tautinio instituto patalpose gruo 
džio 27 d. Susirinkimo pradžio
je klubo pirm. dr. J. Girnius 
priminė jubilėjus. Dr. V. Kudir
kos jubūėjų priminus, S t Sant
varas paskaitė eilėraštį Manie
siems. Paskui primintas prof. 
Stp. Kairio 80 m. jubilėjus ir 
čia pat dalyvavusio klubo na
rio, žinomo miškininkystės pro
fesoriaus J. Raukčio jubilėjus. 
Ta proga prof. J. Raukčiui įteik 
ta dovana — Putino knyga Su
kilėliai su visų dalyvių para
šais. 

Dr. M Gimbutienė , praeitą 
vasarą lankiusi žymiąsias, ar
cheologams svarbias vietas Eu
ropoj ir dalyvavusi eilėj moks
lininkų konferencijų, skaitė pas 
kaitą apie priešistorinio žmo
gaus meną, koks jis randamas 
Pietų Prancūzijos ir šiaurės 
Ispanijos urvuose. Tas menas 
yra iš paleolito gadynės, i i to 
meto kai Europos šiame dar 
buvo apdengta ledais, o pietuo
se gyvenęs žmogus dar gyveno 
primityvų gyvenimą, maitinda
masis iš gamtos bei medžiok
lės gaunamu maistu. Tas laikas 
siekia dvidešimt su viršum tūks 
tančių metų prieš Kristų. Pas
kaita buvo iliustruota projekci
jos, dr. J. Gimbuto aparatą ro
dytais paveikslais, iš kurių ma
toma, kad ano meto dailės me
no būta augšto lygio. Paveiks
luose vaizduojami daugiausia gy 
vuliai, žvėrys, daug rečiau pa
tys žmonės. Po paskaitos buvo 
daug paklausimų, į kuriuos pas
kaitininke mielai atsakinėjo. Ka 
vutės metu dr. J. Girnius da
vė praeito mėnesio kultūrinio 
lietuvių gyvenimo apžvalgą. 

• Dr. Zenona* Ignatavičius, 
kanauninkas, Rio de Janeiro 
mieste besidarbuojąs mūsą kul-
tūrininkas, sausio 1 d. sulaukė 
50 m. amžians, Yra gimęs 1909 
m. Vilkijoje. Kunigu įšventin
tas Kaune 1934 m., dirbo Kau
no arki vyskupijos kurijose- ir 

buvo aviacijos fabrike braižyto- i dėstė Kauno Kunigų aeminarijo-

•JUOZAS Pautienius 

į jas, vėliau Voroneže Saulės kur 
į suose dėstė piešimą. Šiuo laiko-
į tarpiu yra padaręs eilę šaržų, 
j iš kurių susidarė speciali kny-
į ga — Ant politikos lakto. At-
sisteigus nepriklausomai Lietu-

1 vai, A. Varnas apsistojo VS-
• niuje. Mokytojavo gimnazijoje, 
j Lenkų okupacija jį atbloškė į 
i Kauną. Cia ėmėsi organizuoti 
Lietuvių Meno Kūrėjų draugi
ją, rinko kryžių braižinius ir nuo 
traukas, sudarė jų albumą. Iš 
viso surinko 2,500 Lietuvos kry 
tių vaizdų. Nuo 1934 m. dėstė 
Meno mokykloje, vėliau — Dai
lės institute piešimą, dekoraci
ją, kompoziciją 1041-1944 m. 
Kauno Taikomosios dailės in
stitutas jam suteikė profeso
riaus titulą. Bolševikams oku-

į puojant Lietuvą pasiekė Ravens 
i burgą, kur trejetą nv>tų buvo 
1 lietuvių stovyklos komiteto pir-

je. Buvo jos prefektas. Romoje 
1947 m gavo doktoratą, apgy
nęs disertaciją apie Lietuvos 
katalikiškąsias mokyklas. Prieš 
10 metų pakeltas į kanaunin
kus. Išvykęs į Brazai ją ksftirl 
laiką dėstė Beūo Horizonto se
minarijoje, o vėliau buvo pa
kviestas dėstyti Rio de Janeiro 
seminarijoje. Yra mūsų dienraš
čio bendradarbis ir rūpestingai 
dirba su Brazilijos lietuviais. 

• Lietuvio 
angliškai baigiamus ruošti A-
merikiečių leidykla rankrašti 
reikalauja įteikti jau vasario 
mėnesį. Redaguoja S t Zobars-
kas. 

• Prof. dr. 4. Pustam pasa
kys trumpą kalbą dr. V. Ku
dirkos minėjimo praeik*; 1959 
m. sausio 18 d. So. Beatai Aug 
šteaniosios mokyklos 

*-.«• 
-• 

I 
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LIETUVIŲ KNYGA 1958 METAIS 
Gerb. t. R. Markaitis, S.J., niams ir privalomosioms šven- metus, 14 buvo Muzikos Žinių 

"Laiškuose Lietuviams" rašyda- tems (Skelbk žodį). Vienuolės 
mas apie nuosmuki, pastebėjo, Kazimierietės įamžintos angliš-
kad Liet. Bibliogr. tarnybos pas , kai parašytoje Katherine Bu* 
kelbta 1951-57 m. knygų l e k f r , ^ š i o s vienuolijos istorijoje 
mo statistika šioje srityje nuo-! (1907-1957) — Lily and Sword 
•snukio nerodo. " , and Crown. Italijoje pasirodė 

' kun. dr. Juozapo Vaišnoros Ma-

•i 

negalima slėpti, kad j rijos garbinimas Lietuvoje ir 
m. palyginimas su 1956-57 i p r e L dr. L Tulabos Katalikai, 

m., jau rodo pavojaus i e o U o s ! ' pasaulėžiūra ir politika. Ten pat 
išėjo ir kun. dr. A. Liūnuos, 
S. J., studija Saint Francois de 
Sales a l'ecole des ames. 

3. Visuomeniniai mokslai Se
nų laikų Lietuvos gyventojų 

; 

• 

. 

• 

Ii' 

1956 m. išleista knygų ir kny
gelių (brošiūrų) 170, 1957 — 
181, o 1958 iki gruodžio 15 d. 
tiktai 140... 

Tiesa, 1958 m. dar neužbaig
ti, bibliografai suveda galutinai 
leidimo balansą kitų metų kovo I pafcštas atspaudoje iš Commen 
mėn., nes toikraMiai kėliauja j a į į į ^ Balticae —vę t įm . Ear 
iš tolimesnių kraštų 6 savaites, j K e g t statistics of Nationalities 
a knygos kartais net ir 2 mėn. Į a n d Reiigjons in the Territoriea _ -„ . 

nybos kartotekoje turune is vx- reikalams skirta: S. Miglino 
sp 140 knygų ir knygelių (bro- į p a v € r g t o j i Lietuva, J. Girdziaus 
šiūrų) f išleistų laisvajame pa
saulyje 1958 metais, iš jų 98 
{40%) išleista JAV-se, o 4% 
(30%) kitose šalyse: 9 — Vak. 
Vokietijoje, 8 — Italijoje, 6 —į švietimo srityje senoji karta 
Kanadoje, po 4 — Anglijoje ir į pasirodė su Praternitas lithua-
Lenkijoje (nore i š esmės tai nė- nica, labai rupestinfai dr. B. 

/ ra laisvas kraštas, bet vis leng-1 Matulionio ir komisijos sureda-' Maughamo Dažytas vualis, S. 
viau ten negu kur kitur I), po 3 ! guotą šios korporacijos istori-' Zobarsko verstas. Iš kitomis kai 
— Prancūzijoje ir Argentinoje, ja, o jaunoji išleido Studentų I bomis rašančių minėtini veika-
%— Australijoje, po 1 — Švei- Varpą. Paganau susilaukta iri—-• •• ••• - - • , 
carijoje, Brazilijoje ir Kolumbi- mokykloms vadovėlių, štai J. j <įr 

priedai. Tikrai gaila, kad ver
tingas žurnalas turi sunkumų 
su leidimu... 

8. Literatūroje tikrai pasireiš
kė nuosmukis, bent iš 27 veika
lų, išleistų 1957 m., nusileista 
iki 21 šiemet! Bet reikia turėti 
galvoje pastabą dėl balanso su
darymo. Kalėdoms kasmet išlei
džiama knygų... Poezija visai ne
gausinga: K. Bradūno Morenų 
ugnys ir A. Nykos-Niliūno Ba
landžio vigilija Argentinoje A-
Vflutis išvertė ir pats išleido 
Hernandez'o Martynas Fi< 

lai: Algio Budrio Man of Earthi Nelabai linksmos išvados ,bui irgi 13. Bet Terra;'1966-57 Regnėry). Knygoje~Paul CJau-
r 0. V. Milosz-MItašiaus L'a-, ^ ^ ^ p i n i m o k e U a knvtni M 'm. išleido 15 knygų, o 1958 m. ! del, sekdamas Didžfrjo penkta-

LenkUoje: J S T ^ ? ^ „ S ^ J ? S ? J 2 - dvi. I š spaudo* sprendžiant dienio liturgiją, svarsto septynis 
V. Milosz-Milašii 

moureuse initiation. 
išleista A. Žukausko (slapyvar- f^J*?^f*». - f T ^ ' 
*i SL. ._ , 5 »i r>su^rL~u Kalbame apie tas leidyklas, ku-

i£***-*££5. Š L * : * (teatro veikalų išleista- K. Ost
rausko Kanarėle ir A. Škėmos 
Žvakidė. Romanai ir noveles: 
J. švaisto Trys žodžiai, J. 3g-
natonio... Ir nevesk j pagunda 
(premijuotas romanas), J. Gai
liaus Gundymai, V. Krėvės Raš
tų V tomas, K Plačenio Pul-

- Klaususio Raudonieji ™*X-lkim m t k d i u i tomo antra lai-
amziaiu-Liet Frontobicmbųiš-, p ^ ^ M o t i n a fr R ^ . 
leista I pūnutmę demokrat i ja . ;^^ a i n t ^ ^ R f i k o g u ž a l < >_ 

dė Vienuolis) Pawilion inteli-
gentow (Inteligentų palata) ver 
timas. 

91. Geografija, kelionės. Pa
kartota kun. A. Sabaliausko, 
S.D.B. Nuo Imsrės iki Orinoko 
laida, P. Babicko Gintaro kran
tas (UI laida). Amer. Liet Tau-
tinė Sąjunga Kalėdoms išleido 
J. J. Bachuno Kelionę j Pacifi-

nos pastoviai tuo darbu uisi-

spaudos spr< 
leidykla persitvarko, nes skelbia 
savo planus ateičiai. Nebėra 

leidyklų ir 43 išleistas knygas 
(dail. 1-ros 22) . O jau 1958 m. 
teidyklųsąraše t iktai9, o išleis
ta knygų 24, jų vos 8 dail. 1-ros! 
Ir pradedi galvoti, ar tik neteks 
ir leidyklas šelpti ir joms pre-

ko kraštus. Bibliofilams skirta mijas skirti? Geriausia sekasi 

ima. Ir štai 1956 m. 13 leidyklų į d a u S i a u * Nemuno, leidyklos 
išleido 37 veikaįus, iš jų 16 dail. I k n 5 ^ (1956-57 m. 6) 
literatūros. 1957 m. randame 14 į —K. Sk. 

Kristaus žodžius ant kryžiaus 
ur taipgi kaikurių maldų teks
tus. Tai poeto atlikta Kristaus 
kančios žodžių egzegezė. 

V. žemaičio Šešupė ir upynas 
(50 egz. tiražas!). 

92. Biografijos, atsiminimai. 
perpus mažiau negu 1957 

m.: 7 u3 14! Ateitis išleido a_a. 
kun. J. Petrėno redaguotą šv. 
Pijų X. šv. Kazimiero sukak
čiai skirti: kun. V. Gidžiūno, 
O.F.M. — šv. Kazimieras ir 
Rev. A, Conntons S t Casimir. 
S. Kairio (J. Kaminsko) Lietu
va budo I tomas apima vaiko 
ir jaunatvės atsiminimus. Dr. A. 
Margeris knygoje Amerikos lie
tuviai ir angliškųjų skolinių žo-

tieji (romanas), A. Škėmos Bal dyms sujungė savo jaunystes 
I » ,__, . . , r „--_.. ir studentavimo laikų atsinuni-toji drobule (romanas). Verti- . . . , ,. . . . ,.., w o . ; mus su kalbamokslio studija. mų tik vienas: W. Somerset !^ _, ^ . , e A S S 

Kun. B..Suginto 60 m. amaraus 
sukakčiai skirta K. Jūros Tė
vynės vaidila, išleista Brazili
joje. 

IOTP Vainos šaltinėlis! Bet jj išleido 
Iš svarbesnių ir stambesnių Paastwowe Zaklady Wydaw-

leidinių tenka paminėti atskiruo > nictw Szkolnych Varšuvoje.... 
se skyriuose šiuos veikalus: • Tautosaka jau per visą eilę me-

0. Bendrybės. Draugo kny- tų rūpinasi dr. J. Balys. Tad. 
gyno kataloge surašytos 628 i ir šiemet Nida Londone išleido 
knygos, papildyme dar 52. Pa- j jo Užburtus lobius — liet. liau- į 
sirinkimas nemenkas, bet pirkė- dies sakmes 
**.... knygynai labai laukia. Nau Su S. Thompson drauge dr.. 
įeįi gudų emigracija Kanadoje j J. Balys parengė dar The Orai 
rado tikrą kelią savo knygai i Talės of India. išleido Indianos 
| viešąsias bibliotekas. Surinko j Universitetas. Pasirodė dar J.*\ 
pinigų ir nusipirko geriausių' Mingirdo (slapyvarde) SmuUoo-
gudiškų knygų. Bibliotekos už I ji tautosaka (patarlės, priežo-
aukas padėkojo, o toliau jau džiai, posakiai). Išėjo S. Zobars

ko Lrthuanian Folk Talės. PLB 
Seimo proga išleista Vadovas 

i ir eile smulkesnių leidinių, 
iki La), XVI tomas jau kelyje. 1 4. KaJbtmnorshn Perspausdin 

pačios pirks, nes skaitytojų ne
trūksta. Išleisti X m irXIV Liet. 
enciklopedijos tomai (nuo Kr 

DOVANOS 
VISIEMS! 

• Stereophonic Plokšteles 
• Tranzistoriniai Radijai 
• Dovanos 
•Tapė Recorders 
• Importuoti Hi-Fi's 
• Pfeoitographai 

lietuvių Katalikų Spaudos drau
gijai (Lietuviškos Knygos klu
bui), per 3 metus 18 leidinių, 
Lietuvių Enciklopedijos Leidyk
lai — 13 ir Nidos Knygų klu-

Poetas prieš kryžių 
Didžiojo poeto ir rašytojo 

Paul Qaudel veikalas A Poet 
before the Cross išėjo angių 
kalba, išverstas Wallace !Fowiie 
(269 psl., kaina $6.50, išleido 

— • - - Į - • • » . . , 1 m - - - I I — • • ! . • . , į , . 

TeI.o ttasSSLl^maSU m . R E 7 - » l M 

9R. A. SUKINS 
OTfDTTOJAS Ht CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Vai. kasdien nuo 1—f p. p. ir S 
IK i 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždarjrta. 

U 15 V I I ! V * K A S 
i & TEUEMSIOy 00. 

2512 W. 47tb St., F B e - l t M 
TV, RADIJAI. HI-FI. VĖSINTUVAI 

Sek. uždaryta 

DR. J. ir K. AGLIUSKAJ 
GYDYTOJAI % CHIRURGAI 

64S0 S. Kedade A»e-
Priima ligonla pagal susitarimą. 

DVI valandos skambinti t e l e f o n u 
RSmlock 4-1362 nuo 2 Iki 9 vai. p.p. 
Kasdien. iSskyrus trefiad Ir SeStad. 

l*ierooas GRorebill 6-1ASO 

DR. ALDONA JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
— PRITAIKO AKINIUS — 

Valandos: >̂ —12 tr ' -» %.,w. 
susitarimą taakrrr - -redladlenlu* 

2422 W. MargiMtte Road 

UR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ntmjm Uitam: 4256 W. 6Srd 8* 
Oftoo teL REUaaoe 5-4410 

- Raaid. tdaC GKovdUU 8-0*17 
Valandos: 1-3 p. m.. 6-S p. m. 

Penktad. tik 1—J p. m. 
TreOad. ir *e«tad pasai sutart}. 

Rezid. telef. WAlbrook 5-8099 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i t 2 4 W . 471* S t 
(kampsa 47U» ir S. " 

Vai.: nuo 1 Iki 4 Ir 6 iki 9 vaL vaA 
loMaA. wao t iki « •»>.. 

ūfL ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GKRin^S LIGOS 
, Pritaiko akinius 

6822 Scttth vFestern Aveaa* 
kaadlea 19—12 vai. ir 7—9 vai. 

rak. šeštadieniai* 10—1 vai. Trečla-
dientaia uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Otlw telefonas PR 8-S228 
. Rez. telef. 'VAIbrook 6-6076 , . 

SUAUGUSIEJI ATSINEŠĘ. SI SKELBIMĄ GAUSITE 
S PLOKŠTELES NEMOKAMAI 

t a iš 1936 m. laidos Variakojy-
tės-Inkienės Lithuanian Self-
Taught (Mariboroogb Self-
Tau^ht Senes). Lenkijoje pasi
rodė Biblia Litewska Chylins-
kiego ir J. Ostrębski'fr Grama-
tyka języka litewskiego. 

5. Grynieji mokslu. IV Tau-

SftlrTTt\nCQį rdatinama-s savųjų ir 
svetimųjų tarpe A. Simučio Pa
saulio lietuvių žinynas, jau ant
ro leidimo susilaukęs. Lietuvos 
Tyrimo frMtrU-nrng N. Yorke pa
sirodė su pirmuoju savo leidi
niu — Studia Tiiĵ janif-iL, I, Ma
žoji Lietuva. PLB Seimo proga 
išleisti vertingi pranešimai apie į tinei Skautų Stovyklai A. Sau-
pavergtos Lietuvos gyvenimo į laitis jr. parengė ir išleido ro-
kaikurias sritis — Lietuva oku- tatorinm Gamtos draugą, sksu-
pacijoje, deja... hektografu. Prie {tų gamtos specialybių užrašus. 
augliui-atžalynui, mieliesiems 6. Taikomiei mokslai. Vien 
vaikučiams L i e t Mokytojų s-ga | tik J. Daužvardienės Popular 
išleido A. Rūko Algį Dalgį Gai- Į Lithuanian Recipes 
džiakoji ir gaują pabaisų, o jau 
ispaniškai kalbantiems dr. Ivan 
Betout — Janinos Narutavičie-

TV - JRADIJAI - PLOKŠTELES - HJ-FTs 

FRANK'S 
TEU3VISION 8C RADIO, INC. S ^ 1 ^ I > 

Sav.: PR. KERAIS, P. ENDZE12S. J. K O D e S U l T K . 

3240 S. HALSTEŪ STREET TEL CA 5-7252 

LM. kraštavę, Sav. broliai Gregoravlčia, ^ 
Dažai, Alyva, Stiklas, Įrankiai. Peinai * * ^ 
namu reikmenys, vandentiekio irengimai 

ir elektriniai reikmenys. 
19*1 West «7fh 81 TeL LA, $-4159 
PEOKJES HARDWARE & PAINT CO. 

tl, antru leidimu. 
7. Menas. Stambiausias vei

kalas tai dr. M. Gimbutienės 
nes (slapyvarde Narūne) Am- Ancien symbolism in Lithua-
barita (Gintarės vertimą). 

L Filosofiją atstovauja nenu
ilstamo kun. dr. J. Prunskio 
suredaguotas kultūrininkų pa
sisakymų rinkinys (Mano pa-
saulėžiūra). 

2. Religijos skyriuje susilau
kėme J. E. arkivyskupo-metro-
polito dr. Juozapo grafo Skvi
recko Sv. Rašto Senojo Testa-

nian Folk. Art J. Karvelio lei
dykla parūpino akordeonistams 
P. četkausko Jaunąjj akordeo
nistą. Nepaprastai mažai išleis
ta gaidų: S. Cerienės Ramunė 
(žodž. P. 88^010)^01. Kmderio 
New original Polkas, J. Zda-
niaus Tautosakines bagatelės 
fortepijonui. Per visus metus 
nebuvo gauta nė vieno numerio 

mento U dalies vertimo; išleis-: Muzikos 2inių. kurios duoda per 
tas pakartotinai ir Naujasis Tes 
tamentas, jo paties verstas. 
Prakt. teologijos srityje pasiro-

y& Jrnn. dr. J. Prunskio% Meile 
ir laimė bei Metai su Dievu. 
Išleistas geras Tikybos vadovė
lis. Atsirado ir religinių pasako
jimų bei legendų rinkinys — 
Aloyzo Barono Valandos ir am
žiai Pastor. teologijos srityje 
žymėtini prei. dr. Felikso Bart-

pamoksliukai sekmadie-

metus nemaža priedų — gaidų. 
1957 m. iš 20 gaidų, išleistų per 

6RANT VVORKS 
ALYVA ANGLYS 

SfiliHilgas patama'viinas. 
Geriausios rūšies anglys ir 

alr»». 

- % 

Ct., Cicero 50, III. 

Adam Bernadisus 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUCIL; m VIDAUS LIGOS 

4701 Sonth Daznen Aveaoe 
Kaurpaa 47-toe tr Damen Ave 
VaL kasdien nuo 6—8 ral. vak 

Sestad. 2—4 ral. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutari} 

Ofiso telef. LAfayette S-404S 
Bes. WAlbrook 4-8048 

Ofiso ir bato to. OLymptc 3-1581 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Coart, Cicero 
Kaadlea 10—12 ir 4—7 vai. Trečiad. 

ir sefttad tik 10—12 vaL 
tei. - REUance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Uetnvlj gydytoja*) 
S925 We«t 59th Street 

Vai.: Ptrstad antrad.. ketvlrtad. ir 
panktad oao 1 - 4 p.p., «.*« - g:fo 

IMT. 

T«L ofiao T O S-0»59 
Bes. «eL GA 3-604« 

DR. FL TAUAT-KELPŠA 
OrDTTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
aS0S West 16tl» SITi a c e r o . 

Vai.: kasdien 5-S v. v., šeštadieny 
l - e p. p. Kitu laiku 'ir trečiadieny 

l saattajriie. &&:». 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR^SrCRURGAS 
(Bendra- praktika ir moterų llgoa) 

6Psas Ir rem, 6140 S. Weeteca A ve 
TeL PRospect 8-123a ar TR S-&57? 
Ofiso vaL: Pirm. *-*0lvfv;, Antrad., 
Tre t ir Peakt. « -» . vgjy.yak^ įjogtad 
2-4- vai. popiet ir SUIIK susitarimu. , 

1 .*•£& M C 

«al. vai iv»<">* • *XA i - t 

OLvmpfe %~At&% 

OR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 IT. L5*» Sfc. Cicero 
Kaadien 1--1 vai. ir 6—& vai. vak 

^ Išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 tM 4 popiet 

TeL ofiao HE 4-SS4S, re*. BK 4-SS24 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

J434 West 71sf Street 
VaL Pfrnu, ketvir, p^nkt. 1-4 ir 7-» 
Antr. 1-6, treč. ir iest. pagal sutarti 
sekm. uždaryta. 

TeL eftoe HE4-57S*. Rea.GR»-S404 

DR. S. \r M. BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Valandos: pirm., antr.. ketvirt, penk. 
2-4; S-S v. v.; Sešt 2-4 v. p, p 

m 6-0804, RA 8-1190. Re*. Batavia 
42S7-M-1 

OR. JORAS 0. BYU 
Xervu-Smegemj TAgos, Chirurg. 

DR. K. NASVYTIS 
Proto-nervu ligos 

104 S. SCchigan A ve., kamb. 615 
gAttstiltacŲa. tik. susitarus 

Ofiso telef. LAfayette S-8210, jei 
neatsiliepia, šanidte KEdzie S-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHLRURGfi 

« 4 6 S. Archer Ave. 
vAJL: Kaadien popiet nuo 12—S vai 
'ak; - pirm., antr., ketvtrt. « ~ i r rak 

Trečiadieniais tik 

DR. IRENA KURAS 
GTDTTOJA IR CHrRTJRG« 
KCDIKIC IR VAIKŲ I&GTJ 

SPECIAUSTt 
71M Soatk Weetern 

Gib. s-eiae HE 

DR. V. P. 
MM Wes* 71st Street 

CTtet W So. OaakptMO Ave,) 
Atostogose iki saosio 1 d. 

Telefonas GRiivebiŪ 6-SSSS 

DR. A. VALIS-UBOKAS 
GYDYTOJAS LR^^HCKURGAS 

Specialybe: AKtT8ER«A ir MOTERĮ 
IJflOfl 

2634 West «&th Sreet 
(89-toa h- S. Maplewood Ave. 

Valandos,- nuo 1-4 ir 6-8 vaL vak 
f 1-4 vai. popiet. Šeštadieniais nuo 

V$r TeL ofiso PRospect 6-0400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS LR C H I R U R G A S 

spec. tMaia ligos 
6317 South Western Aveitoo 

TeL: oO»o — BEpabfte 7-4000 
namn r - GRovebffl S-S1S1 

Valandos: kasdien 2-7 vaL p. p., t e i 
tad. 1-5 vaL p. p., trečiadieniais už
daryta. 

D«l tikrintis prMmtano laiko (ap-
pototment) malonėkite susitarti te
lefonu ar asmeniškai, kad nereikitų 
Ilgai lankti 

<T 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIJO VAUUfDA 

Visos procrantos i* WOP A 
AM. 1490 KUoereUs FM 102-7 MC. 
Kasdien: nuo p'rmadlenio iki penk
tadienio i» - Ų vaL ryte ssstad1eej ir 
sekmadieni l :M iki 9:20 vaL gyta 

Vakaruškos pirmadieni 7 vaL vak. 
Bastin*: TUO So. •naplnpond Ave, 
CnJoago St. DL TeiaC HE 4-S41* 

Speciali kabia L"ž 3 sab. M»ctiom;. drauge sn 3 staleliais 
(t ote9 takios ir cocktafi) 2 stalo lempos, kilimėlis ir paveiksiąs 
tik $249 95. luimokėjtmai 2 metams. 

Erdviose ir moderniai atrpmoiihiot/ise p»*»lpose rasite di-
džiaosj pasirinkimą moderniškų baldo, T. V. Radio aparatu ir 
I r i f n i i s m a m *W&^>^SMI«I f 

^ B 3 | 9 

^ 

ROOSEVELT F U R N I T U R E Co. 
F. A. Raudonis r N. Bartuli*., savininkai 

2310 W . Roosevelt Rd.. Tei. S E e l e y 3-4711 
Krautuve" atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30. 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

415? Archer Avenoe 
Ofiso vai nuo 2-4'lr""mio «-8:K> vaL 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais paga.; sutarti 
Ofiso teL Vlrginia 7-O0S« 

ResJdendjOd vi. BET^TIT 9-8244 

Ofiso HE 4-1414 arba RE 7-0700 
BesfcL RE 7-OS67 

DR. B. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BpeclalTbS aku*«?rl3a !r mot*r-; .'JT* 
2464 We»t 71st Street 

(71 -oe Ir Campb*ll Ave. ka~pas 
Vai: kasdien 1—» Ir «—t vai. v»k. 
Šeštadieniai* :—4 p. p. Treaadlonlals 
ofdarvta. 

(HEDICAL BUILDINO) 
Plrmad.. antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vaL ryto iki i vaL p p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trsotad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. n. Sestad. 11 
vaL ryto iki t vaL' popiet 

Office teL RE 7-1108 ' 
Res. tei. WAKpook S-STOS 

GYDYTOJA LR CHLRURGe 
v 824S Soath Kairio Avenoe 
vaL kaadien 1-8 p. p. ir nno 8-8 vaL 
vak, gest. 1-4 p, p. • Treciadlenisji 

TeL ofiso VIctory 1-1581 ' 
Rea. PRospect 

DR. V. f IUBIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Tei. ofiso H E 4-1902 rec PR 6-4732 
D R. A. M f C I 0 N A S 

CHIRcRGAS 
2454 V . 71 st. (71 ir Campbell Ave.) 
Vai.: pirmad. b- ketvlrtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v. 
neradna skambinti mano padegėjui 
Dr. V. RĖKLYS, teL RE 7-2S06 
Ofiso HE 4-1H18 arta R E 7-0700 

Bes . PR 0 4 0 0 1 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpectalybS -— vidaos ligos 
2454 West TLot Street ' 

(7i-os ir Campbell Ave. kampas) 
VaL: kasdien 9—II ryto tr 4—I v. v. 
Šeštadieniais 9—11 ryto tr s—4 p. p. 
Tre««ilenlals uždaryta. 

PriSnrlmo 
Ir noo 6-8 v.v. ses tad- , i -4 vaL 

Usdaryta trečiadieniais 
* • * 

v TeL ofise PR. «-O440f 

WsV F. C. WlNSKUr«AS 
GYDYTOJAS IR CHLRURGAS 

2420 Wosi MlfjpMIii' Rd. 
VaL nno 2 lkl 4 p. p ; -7 lkl 8 v. v 

Tregtadv tr sestad. pagal sntart}. 

Oft. P. Z. .uįįffDRIDS 
GYDYTOJAS m CHLRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
TeL CA. PR. 

• A l . . T1 v: 
m, 

tki o tr o 
— • • • ; » — « * -

- f % -

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS 
GYDYTOJA m UHIRURGfi 

Offioe: 10740 Sontb ftficnlsan Ave. 
Boto 1853 W. 103 ŠL, Bererty HiDi 
• a L : kasdien nno « v. r. iki » v. v., 
išskyrus trecTad Ssifsdlentils nno 1 
iki « vai. popiet 

TeL ofiso — PVIfaBan 5-0700 
Boto — BEverty 

f 

DR. A. 6ARUNAS 
GYDYTOJAS IR CHLRURGAS 

Vidaus Ir vaiko Uffon 
2423 West 6Srd Street 

Vai. lcasdl*Ti nuo S-^ ra",. v.%ka-"> 
Sestad. nuo 12:30-2.3r •-•a.: p p. 
Treiiad. Ir kitn Laiku tilc s-jsi*a—ja 

Tefef. Ofiso: WA 5-201T 
Bes. PH 0-4255 

DANTISTAS 
DR. J. A. PAUKŠTYS 
4253 So. WWpnle Street 

(Arti archor A T « . ) 
Valandos: nno lt- Iki 18; t—*; i—t 

iestad. 19—18. TreOad. oidaryta 
LAfayetti? 8-4040 

>'a?mj — CKdarcreet 8-7784 

TeL Offv-FB 2-4*41, . O A.M.-6 P J*. 
Tef. Resc AT S-2097, 5 ^ n v.M. iki 0:00 

DR. JUSTINA ŽIRGULIS 
iva/nos nei »w r>ef pro«D lucos —-

St 
PITESFIELD BUILDIJJG. Kamb. «s: 
55 B . Washterto^ŠfcJ1ei8ra«ro 2 . TJL 

Pri«mlmas tik. r>acAl--3Misitarlmo 

-•- - TeL' IMT 2-OOOS ' 

DR. S. ZMUIkKINAS 
GYDYTOJAS LR r v^mURGAS 

391 o Weat .59th Street 
UOti 

r—' 
Sagkti galima 

I anksto susitarus 'telefonu. 
tna t)3e o d a 

• 

Ofiso tHefonaa — BTsbop 7-2SSO 

DR. AL RA6KUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Aveone 
Kampa* Kedjrte tr Archer) 

VAL kasdien nuo 1 lkl » vai. vak 

DfLG. SERNER 
UiTUVIS AKIŲ GYDYTOJAI 

25 
feL*:¥Aroa M O f 

Pritaiko Akiaiss 
Kreivu Akis 

Utaiso. 
Ofisas ir AJcbtiv Dirbtuve 
750 WEST 35th STREET 

Yslsadoo: noo 10 iki a, noo « flrJ S. 
Trot nJdaryta. PeakL ir sežt 10 — 2 
vaL po psetn. Arba pagal susitarimą. 

i 

C H I C A G O S A V I N G S 8C L O A N B E N D R O V Ė kviečia savo taupymo ir skol in imo narius, draugus ir būsiančius 
~~ taupytojus į viena iš gražiausiai, Kalėdų proga, išpuoštu tau

pymo bendrovių visame C h i c a g o s mieste. 
Pradedant šio mėnesio IS dieaf, vaUiiiame visus atsilankiusius ska

nia kava ir kitais skanumynais. Vai kuolai afiję su tavais gaus katodinių 
saldainiu. 

Pamatykite šia $30,000,080 smarkiausiai ai*gan4i| lietuviu tvarkoma 
finansinę ištaiga. J©HH PAKEL, President 

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
Tei. GRovehill 6-7575 Oiicago, Ulinois c t t & 

CHICAGO 
0245 So. Western Ave 

Atdara: pirmjulienj nno 12 Iki S, aatradleof nno 9 iki 4, ketvirtadipni ir 
Tr^iadknj oJUaryta visą 4t*ae, o Iftitiiirej oao 9 iki 12:3fl •. 

penktauSenj aoo 8 lkl S. 

z? 

0K. S. VAITUSH, OPT. 
H-a.'lach''« Ar*hnt.ls. H"h«umatism, , Palen»vina aklu Jtampltoa, kur? 
Spino. N«r-c«>. Asthma and otksr i rm. priesastis calvos akandUlmo nei 

A!:mfn'j į svaigimo Ir skaudančiu akla karščio 
1 4 » Bm*jw»7, <3ary, tmSssM ' Atitaisao tmnpar«gnr«t« tr tollrecrs-

Va.) ptrrr. 1-8 T. rak., s s i t 10-18 [tO- Prlrsrnku teisingai *fcinH* Visi 
•MTiamlna-rlmai daromi su «>l«ktrinlai* 
<astniin*atala. rodajjčlafa maaiausl'jji 
trokumtia. Speciali atyda krelplams 
) niolcyKlos »alkua 

fTU Sostib AoM«nd Ava 
TeL TAM* 7-1078 

Vai. 10:10 lkl T v. rak- Oefttad 10:t i 
Ifcl « vai B>ktnart **•<&•* osOars. 

?Xl pr*«* plot K'to lalktl oaRai SO-
•H».-'r*>a T-l : Offkv O ^ y TtTvavv 
.-,-»A.tH. R»~. Ch-gp nUhcą, 7-aQ3a 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
%P-̂  oRTOpronrao Lionv 

<̂ 4ft Wsot 89tk Strapt 
Priešais ffv. Krriiaas Ilgonins 

TW<f. RFpabrk> T-MOO 
VAI.. Pirmai , antr *»tv p«aktad> 
-.•jo i !k' '. rrt» Ir nuo 8—I vai. v 
S»stAd nuo l- -4 TrVladlmlais if 
i»1to laiku dualtar-ns t«J»fotiv 

DR. Avr. RrnoKAS. opt 
Tfkrtnu akio ir pritaiko akrafoa. 

kt*fit» sttktiM ir t%mm 
V4M R. OkUforala Av» TA T-TO*l 

VM.: in ryto lkl « vak. (tr*Mad 
daryta tstt. 1» t. r. iki t a 

i V P. ŠILEIKIS, 0. P. 
Ortbopedaa. Vnnmt*— 

AparaUl-Proteosi. M»>d. ban 
daMl Hp«v; p««aiba kojoms 

(Arch Otrpports) ir 1.1 
4 ir « - 8 . As*Į»dleaia4s »-13 

ORTHOPEDtJOS TKGHOCIKOfil LAA. 
** j 2850 W. 6Srd g t , <&£&> » . HL 

Vai » 

TeL PRospoot 0-0004 

m m 

• 

-
• 

• 
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Šeštadienis, 1959 
— 

* *tf»toA*T*< 6*W*K»fc. •dBOAflO, timi 

Šunų mylėtojos testamentas 
JUOZAS TLNLNIS, Los Angelėm Calif. 

Nei iš šio, nei iš to Matildai — Vis dėlto aš manau, kad 
Urbšienei atsirado ugningas no- ; tu už juos permokėjai, o be to 
ras įsigyti šunį, kuris paįvairin- būtų užtekę vieno, — pareiškė 

• 

t ų nuobodaus jos gyvenimo die
nas, be tikslo slenkančias gra
žioje rezidencijoje tarp augšta-
Heraemų l o s Angeles miesto 
palmių. Nelaimė, šiam jos užsi-
manymui griežtai pasipriešino 
jos vyras Inžinierius, visai už

vyrąs. 
— Juliau, argi tu nesupranti, 

kad vienam šuniui nuobodu? 
— Nuobodu ? Nagi tu, Matfl-

da, ir juokinga. Žmogui vienam 
— tai tikrai nuobodu, bet šu
niui nuobodumo jausmas nepa-

kad jau nuo Adomo žjstamas. 
laikų yra žinoma tiesa, jog be- — Apie tai nebekalbėkim. Ge-
kovojant su moters įgeidžiu vi- riau sakyk, kaip tau mano Te-
suomet pralaimima. Paaiškėjus, ris ir Keksas patinka? Iš visų 
kad šunio pirkimui vyras ne
duos pinigų, ji nutarė savo tiks
lo .pasiekti gudrumu, kurio daž
na moteris griebiasi, atsiradus 
rimtam reikalui 

Nemažam vyro nustebimui, 
staiga £ ėmė skustis pašlijusia 
savo sveikata. O koks gi vyras 
nesirūpins savo žmonos svei
kata, jeigu jis dar pakankamai 

mano apžiūrėtų šunų jie buvo 
gražiausi ir inteligentiškiausi. 

. — Keksas —ta i dar nieko 
sau, bet Teris — tai tikra bjau
rybe, — atvirai pareiškė vy
ras. 

— Teri, žiūrėk, koks mano 
mano vyras nemandagus: jis 
sako, kad tu negražus. 

Sulig tais žodžiais Teris su
urzgė, piktai pažvelgdamas Ju
liui j veidą. Tuo tarpu gi Kek
sas nekaltomis ėriuko akimis 

- • 
• 

kėjo ne sveikatos, bet pinigų 
šuiriui pirkti. Atostogaudama 

ją myli-? Taip ir Julius Urbšas, 
nieko nelaukdamas, išsiuntė 
žmoną j kainus prie ežero, kad 
gaiviuose vandenyse ji atgautų i žiūrėjo kažkur | tolį, visai ne
savo jėgas. Vargias inžinierius sidomėdamas, ar jo naujasis šei 
visai neįtarė, kad j o žmonai rei- Girininkas pavadins jį gražiu, ar 

negražiu. 

Nors Julius, Urbšas ir labai 
nekentė šunų, bet visdėlto rei
kėjo apsiprasti su šiais dviem 
naujais šeimos nariais, kurie 
pamažu pakeitė visą iki tol bu
vusią namų tvarką Jis nenorė
jo rietis su žmona ir nestojo 
į atvirą kovą su ja dėl šunų. 

Pusryčio, vakarienės ar pietų 
metu ponia Urbšienė sodindavo 
savo šunis prie stalo — vieną 
sau iš dešinės, kitą iš kairės — 

Tada Matilda tuojau išvadino 
savo Terį iš pastalės -ir ėmė 
pirštais skirstyti jo šortų ir nu
garos plaukus. Blusa, pajutusi 
pavojų, davė šuolį į orą ir pa
sislėpė kažkur virtuvės kampe. 
Dar tą patį popietį Matilda iš
prausė abu šunis vonioje, sušu
kavo, perrišo per kaklus rau
donus kaspinus ir paguldė mie
gamajame ant minkštų kilimų. 
Jos vyras, atsikėlęs nuo stalo, 
irgi norėjo nusnūsti. Eidamas 
per miegamąjį, netyčia užmy
nė išsitiesusio ant kilimo Terio 
koją. šuo taip gailiai ir skaus
mingai suklyko, kad akimirks
niu miegamajame atsirado iš 
virtuvės atskubėjusi ir Matilda, 
šaukdama: 

— Ką tu padarei mano Te
riui Juliau? Sakyk ką? 

— Užmyniau. Netyčia. Atsi
prašau. 

Ji tuojau atsiklaupė prie Te
rio ir ėmė glostyti bei pūsti nu
mintą jo koją, retkarčiais ją 
bučiuodama ir kalbėdama: 

— Vargšas mano šunelis! Ar j 
tau labai skauda? 

rytą šunišką karstą, savotišką ve jaus ir tuo būdu padaręs iki 
sarkofagą. Vežant karstą 4 šu-; amžiaus galo nelaimingą 6avo 
nų kap.nes užmiesty, susidarė šeimininke. Praeivi, nepamiršk 
ilgoka automobilių vilkstinė, ku padėti ant jo kapo bent uodą 
rioje važiavo Matildos draugės puokštelę rožių. Nuliūdusi Ma
su gėlių vainikais, 

Šunų kapinėse ponia Urbšie-
tilda Urbšienė., 

Visą laiką dabar ponia Urb-

Mudu su kudleliu... 
Narūnes knygos Jaunieji daigeliai 

;uė nualpo. Tuo tarpu gi ponia | š i e n ė d g v į j 0 g edulą. Namie $ 
Bknbieaė, užkasant Terio palai- ė mė rūpintis Keksu beveik , to 
kus, pro ašaras gailiu bateu pra-, dviguba meile. Jei kurią dieną 
bito: 1 j š pasirodydavo blogos nuotai-

— Tegu būna jam lengva Ka j k o s s k u b i a i ji duodavo .jam «ti-
lif orai jos žemelė! Šventas Hu-1 tinkamų vitaminų. Vakare *r 
bertai, apsaugok bent ponios; n a k t j jį švelniai jį glostydavo, 
Urbšienės Reksą nuo tykančių \ pasiguldžiusi prie savo šono, ir 
mirties pavojų. Sudėjusios vai- jįg atrodė labai patenkintas to-
nikus, moterys išsiskirstė. Grįš- j j ^ u o l i a priežiūra, 
damos namo, jos kalbėjo apie 
gėdingą Terio mirtį ant Santai Pasirodė, kad Kekso būta-ae-
Ana fryvėjaus. e U i n h * gabumų šunelio. Jis iš-

Palaidojus šunį, ponia Urb- i m o k o n e t dainuoti. Ponios Urb
šienė nebegalėjo atgauti pir- š i e n ė s paprašytas, jis visuomet 
mykštės-savo nuotaikos. Kas- ; nesididžmodamas savo šunišktt 
dien ji važinėjo autobusu j šu- ' balseliu uždainuodavo tam tikrą 
nų kapines ir ten vis padėdavo melodiją. Tik niekas nebūtų ga-
ant Terio kapo šviežių rožių ^ * * * $ * ** *** &™**0 

puokštę. Kartą sugrįžusi iš ka-:-pasaulio dainelė reiškė. Gal ko
pimų, ji tarė: I*5* šunišką serenadą, gal ro-

— Juliau, mes turime pasta- (Nukelta į 6 psL) 
bet mano Teris-ir Reksas gali j dėjimą, ir moteriškė verkdama! t y t i pamįnkįą nelaimingajam Te 

Tuo tarpu gi Teris laike arki- &***1* ** S8*1** ••*°S%. plaučių į pasiėmė savo Terio lavoną. Ju- j ^ 

vasarvietėje, • Kuzi 
čiams žinoma ''Strėlės viršū
nės" vardu, Matilda kasdien pir 
kosi net pb kelis dienmščlus ir 
nuolat skaitė skelbimus, jieško-
dama, ar kas neparduoda šu
nų. Per. savaitę ji surinko net 
acplvuis adresus apie parduo-

įus šunis Los Angeles mies
te. Apsidžiaugusi ji tuojau pa
liko "Strėlės viršūnę" ir sugrį
žo į Los Angeles. Čia ji nusi
samdę taksį ir aplankė tas sep
tynias šeimas, kuriose buvo par 
dlm^anu * šunes. Tik išsirinkusi 
ir nupirkusi du Šunis, ji par 
važiavo. 4 savo rezidenciją. 

Virtimi Šuo buvo šviesiai pil 

šęs jai savo koją ir jo akys s a 
kė, kad skausmas jau praėjo, 
taip rūpestingai slaugant. Ji 
paguldė Terį ant kilimo ir pasi
šalino iš miegamojo, įspėdama 
vyrą: 

— Juliau, nuo šios dienos būk 
mandagesnis ir nemindyk šu
nims kojų. Tokiu savo veiksmu 
tu ne tik suteiki jiems skausmo, 
bet ir prižadini juos iš popie
čio miego. Žinok, kad ir jie nori 
sau ramiai po sotaus valgio nu
snūsti ir gal net pasapnuoti 

Jos vyras nieko .į tai neat
sakė, nes jis beveik jau miego
jo, užvirtęs ant lovos. 

Geriausia Matildos Urbšienės 
ir mokydavo juos mandagiai inv ^draugė Los Angeles mieste bū
ti sau nuo lėkščių maistą. Ji vo ponia Bimbienė, kuri savo 
buvo inteligento žmona ir no-1 namuose laikė ne tik du šunis, 
*ėjo, kad ir jos Teris bei Rek-jbet ir keturias dešimtis kačių.: 
tai vienam, tai kitam užsigar- Dienos metu šios katės laiką lei-
sas išmoktų inteligentiškos elg- do jos sodely ir tik vakare su

kas, beveik baltas su tamsiu T*^?*!^' R e t k a r č i a i s išsirinkdavo į miegamąjį, kuria-
lopu ant nugaros, vidutinio dy- d * H ? t l P**1"*1**0 sausainiuką; me kiekvienai atskirai stovėjo 

, * « * £ £ ausnms, v i r - i a r ****** &**&*> P * ^ * * ^ p a r e n g t a minkšta towte; čia 

uždegimą ar kitą kokią ligą, jei
gu a š jų šiltai nelaikysiu. 

Julius Urbšas nebesiginčijo ir 
pradėjo nakvoti salone, galvo- j 
damas apie tuos laimingus lai 
kus, kada namuose dar nebuvo 
šunų. -Iš pradžių jis buvo ne

bus Urbšas, vos nuslėpdamas , _ ^ tokiem dalykam netu-; 
džiaugsmą, kad pavyko suma-1 riu pįnjgo. j ^ mano tėvo kapas 
nymas, parsivežė namo nenu- j taip pat dar stovi be paminklo, 
maldomai verkiančią žmoną, ku-1 __ g ^ o t ^ paminklą pas-
ri visą laiką spaudė prie kruti- tatysi vėliau, bet Terio kapą 
nės negyvą šunį. • j nepatogu taip ilgai laikyti be 

paminklo. 
Visdėlto Julius nedavė šiam 

Namie ponia Urbšienė pagul-
patėnkantas, kad žmona išgu-idė Terio lavoną ant baltai ap- —. —>fc*. 
jb i š miegamojo, bet vėliau ap- dengto stalo ir vis negalėjo sus reikalui nė cento. Norėdama į p nu~ mun . ~ . *F* P™*-* 

iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniinininiiniR 
Siij.sk siuntinius! 

Mes siunčiame sudarytas 
fūsų siuntinius, o jei jums ko 
pritrūks, jūs rasite pas mus ką 
dadeti. Galime sudaryti jums 

dyti, ji susirado sau darbo kaž- j maistą vaistus, įvairias medfla-

f **" veiėmis susisukusiais plaukais, 
< riesta uodega, gana buku snu

kiu, apšepęs ir priklausė išsigi
musių foksterių veislei, antras 
— juodas, nedidelis, blizgan-

• čiafe plaukais, kilęs iš prancū
ziškų pūdelių veislės ir šimpa-
tisjcas. 

Julius Urbšas nusijuokė, išvy
dęs žmoną su šunimis, laiko
mais už virvučių. Matilda ste
bėjosi kad jis nepasakė jai nė 
žodžio dėl šunų. Valandėlę tarp 
žmonos ir vyro tvyrojo tyla, 
Įtarios metu ir vienas, ir antras 
žiūrėjo į šunis, sutūpusius ant 
grindų salone. Pagaliau žmonai 
atėjo mintis supažindinti vyrą 
su šunimis ir ji tarė: 

— šis, didesnysis, vadinasi 
Teris, o anas, mažasis, Keksas. 

Tačiau ir dabar „vyras dar 
jokios pastabos jai nepadarė dėl 
jos šunų. Jam buvo tik keista, 
kad žmona taip greit pataisė 
savo sveikatą, ir jis dabar pra
kalbėjo į ją klausimu: 

— Kodėl taip greitai sugrį
žai iš atostogų? 

Pritrukau pinigų, — atsa-

sipaato: šafene l a m buvo net j tabdyti savo gausiai riedančių 
geriau, fees čia nejautė šuniško i ašarų. Ji nuolat kartojo: -. .- _ _ _ 
dvokia*. - Mano Teri, mano brangu- kokioje įstaigoje ir ten per ke- į f t t ^ L J l S ^ ^ S J S Z 

Vieną vakarą "žmona jam ta-! s i s T e r i kam tau reikėjo šokti I lis mėnesius susitaupė tiek pini 

žūt-būt savo sumanymą jvyk- i momis kainomis. Mes siunčiame 

« : 
— Juliau, a š visdėlto pama-

iš mašinos? šventas Rochai, ko
dėl tu jo neglobojai, kodėl ne

šiau, <kad šunims peršalta tavo apsaugojai nuo mirties? 
lovoje, nors aš juos ir gerai \ Po to ji kiek apsiramino ir 
apkloju. Nuo š ios nakties aš pa- uepė vyrui iškelti prie fasadinių 
siimu savo Keksą į savo lovą, i durų vėliavą, perrištą juodu kas 
o tu gali dabar jau grįžti į mie
gamąjį ir nakvoti drauge su Te-
riu. Šuneliams .bus šilčiau, jeigu 
jie .gulės su mumis. 

— Ne, aš to nedarysiu: aš 

go, kad jo užteko padaryti ir 
pastatyti marmoriniam pamink
lui "Viename jo šone buvo ba
reljefas, vaizduojąs ponią Ma
tildą Urbšienę su Teriu ant ran
kų, o kitame švietė toks įra
šas: "Šiame kape ilsisi varg
šas Teris, per neatsargumą su
tikęs mirtį ant Santa Ana fry-

Smitus dolerių, kuriuos iš-
sivežei į Strėlės viršūne''? 

— Išleidau. Aš nutariau ver
čiau atsisakyti atostogų negu 
ir toliau gyventi be Terio ir Rek 
so. Taip. Aš už juos sumokėjau 
tr i s šimtus dolerių. 

— Tris šimtas už šiuos šun-
paiaildus? —. nusistebėjo ir pa
sipiktino vyras. 

kė ji, nė nemirktelėjusi. 
— Tai kur tu 'padėjai tuos stalo tarp dviejų šunų, tuštinan

čių lėkštę po lėkštės. Tada ji sa
kydavo: 

— Juliau, tu nesi mažas vai
kas ir gali palaukti. Aš tuo tar
pu baigsiu maitinti savo išalku
sius šunelius. Man atrodo, kad 
jie labiau jaučia alkį negu tu. 

Skaniai pavalgydinti šunes su 
lįsdavo į pastalę nusnūsti, kaip 
ir pridera po gerų pietų. Tada 

Pirmiausia, būk mandagus sėsdavo prie stalo valgyti ir po-
ir nevadink jų šunpalaikiais. Jie nas Urbšas. Taip kartą beval-
nenusipelnė tokių nepadorių var gydamas, staiga pa;-;- '.y z 
du. O dėl jų kainos — tai aš skruzdė bėgtų jam ~r~ Vo;a. 
čia turiu paaiškinti. Viena šei- Akimirksniu jis pasii<"-..-:< r — 
raa iš Rio de Janeiro persikėlė vė iki pusės blauzdos apatinę 
gyventi į Los Angeles ir lėktų- kelnių dalj ir išvydo . > b -
vu atsigabeno keturis šunis, ku- sa, kuri greit nušoko r.-j: . ' -"-
rių tik atvežimas kainavo kiek- jos ir din^o. pasislėpda-r..^ vev-
vieram po pusantro šimto dole- litio^e Terio nugaro? : .-. :>j - -
r\ų. Los Angeles mieste niekas se. 
nenorėjo nuomoti šiai šeimai — Matilda, žiūrėk. -:a-; bi-sa 
buto dėi perdidelio šunų skai- nepapjautų tavo Teri" J -jžsi-
čiaufl. Štai kodėl ji nutarė du maskavo jo plaukuos-. 
šunis parduoti, nors ir labai — Negali būti. Tr-:.- švarj? 
gailėdama. Aš juos nupirkau šuo negali turėti biu.c\.. - r.u-

verčiau ir toliau pasiukshi sa-
lone. 

Matildai nieko: kito neliko 
čia pat stovinčios lėkštės. Teris jos atsiguldavo^ ¥*vo patalėlį. iĖaip -tik p r i i M t i ^ ^ o lovą abu 
ir Reksas aidmirksniu šiuos aka Vieną Šeštadienį ją aplankė po- šunis. ̂ Ir ̂ M ji padarė smarkiai 
nėstus prarydavo ir, ramiai sė- nia Urbšienė, nusfvesdama p»>prie1ca^taudama vynri už jo ne
dedami ant kėdžių, vėl laukea- rodyti savo Reksą ir Terį, grs- gaSeštmguraą. 
vo savo ponios malonės. Ji mai- " 
tino juos tuo pačiu maistu, ku
rį ir ji pati su vyru vartojo ir 
kurio dabar reikėjo pirkti dvi
gubai daugiau negu anksčiau. 

Ponia JJrbšienė kasdien ves
davo savo šunis į gatvę pasi
vaikščioti. Tik šeštadieniais ir 
sekmadieniais, kai Julius Urb
šas būdavo laisvas nuo darbo, 
žmona uždėdavo jam pareigą iš
vesti šunis pasivaikščioti į par
ką, tuo sugaišindama jam daug 
laiko, kurį jis anksčiau sunau
dodavo knygų pasiskaitymui 
-radijo pasiklausymui ar televi
zijos pasižhirėjimttt Kai jis su
grįždavo iš tokio pasivaikščio
jimo, žmona tuojau puldavo mai 
tinti šunis, duodama jiems šio 
bei to užkąsti 0 kad sugrįžęs 
iš parko su šunimis jos vyras 
būdavo išalkęs, jai neateidavo 
nė į galvą. Pasitaikydavo, kad 
šiokiomis dienomis jos vyras pa 
vėluodavo sugrįžti iš darbo pie
tums ir jau rasdavo žmoną prie 

pinu. Jis tai padarė nepriešta
raudamas ir išgirdo K žmonos 
naują įsjakymą: 

— Juliau, eik ir pranešk po
niai Bimbienei, kad mus išt iko' • 
didelė nelaimė. Aš tuo tarpųjį H C : : E 3 A L L S * : M P 1 ^ Pa" " 
budėsiu namie prie Terio. 

Julius klusniai padarė, ko I 

akordeonus ir kitokius muzikos 
instrumentus, laikrodžius, siu
vamas mašinas ir dviračius. 

AMERLIT SUPPLIES CO. 
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prašomas. Ponia Bimbienė be-f ^ ^ g * 
matant atskubėjo atiduoti p a - ' 
garbą žuvusiam Teriui ir išreikš 
ti užuojautą savo draugei tokią 
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žiai išpraustus, išparfumuotus Pasitaikė, *ad Teris dar kar- skaudžią valandą. Netrukus šią 
ir su raudonais kaspinais per tą Bando Juliui koją. Šiuo veiks liūdną žinią sužinojo iš ponios 
kaklus. Abi draugės gyse" vien* -<nm t o b visai sasftompromita- j Bimbienės ir kitos šunų laiky

tojos ir,mylėtojos. Viena po ki-( 
tos jos ėmė lankytis į Urbšų I 
namus, norėdamos paskutinį kar 
tą pamatyti žuvusį Terį ir ati
duoti jam prideramą pagarbą, i 
Šis lankymas truko dvi dienas, i 
Ypač daug ponių prisirinko tą į 
valandą, kai Teris nuo stalo bu- i 
vo perkeltas į specialiai padą- ! 

M 
& 

antros šunis ir dėkojo Dievui vo savo šeimininko akyse. 
už sutvėrimą tokių malonių pa
darų, kaip sūnys ir katės. Štai-' Nemalomausias Juliui daly-
ga Teris atitruko nuo laikomo ' * » • * " » **»» kad >žmona kas-
diržrako ir puolė ant ponios ***** **»e dvyliktą valandą, pri-
Bimbieiiės šunų, baisiai urgzda* **d»davo savo vyrą ir jam liep 
mas. Jis nusivijo nepaprasta- * * » a š v 8 8 t i š u n i s pasivaikščioti, 
greitumu juos į sodelį, kuriamet S#tadieniais, išsivedęs šunis 
buvo pUaa kačių. A b i moteris-1* P ^ 1 ^ ' J u U u s "»davo su jais 
kės išsigando: Nuskubėjusios » » t l ' mėtydamas tolyn pag* 
į sodeĘ, Jas radb t r i s šunis be-
sipjaunančius kaip aršiausius 
priešus, o kates iššokinėjusias 

J iš baunės per tvorą ar sulipu
sias į vaismedžius, šiaip taip 
joms pavyko ftmis išskirti, bet **roietu į Los Angeles miesto 
jie buvo žiauriai apsidraskę. 
Nuo to karto ponia Urbšienė 
niekada nebeslvesdavo šunų į 
svečius. Ji lankydavosi pas sa
vo drauges viena /ir joms pa

liuką. Teris numestą pagaliuką 
visuomet atnešdavo. Reksas vi
sai nesidomėjo šiuo žaidimu. 

Atėjus pavasariui, kartą Ju
lius Urbšas su žmona išvažiavo 

centrą. Užpakalinėje, automobi 
lio sėdynėje tupėjo Reksas ir 
Teris, pro atvirus langus stebė
dami gatvių judėjimą tr Icvėpuo-
dami dūmelių prismilkusiu oru. 

šakodavo apie savo Reksą ^ A r t ė d a m a s prie miesto, JuBus& 
Terį. O draugių ji turėjo daug. * * * ° * «anta Ana Ayvėjų. Jis I 
Ir ji draugavo tik su tomis š e i - s ^ į * T * * * * 6 momentą, 
momis, kurios turėjo šunų. į * 1 * 6 į u ž a n c , ° P*J*miką su { 

kuriuo Teris nekartą buvo žai-
Namie ponia Urbšienė aprai- ĵ ĉg parke, parodė % šuniui ir 

šio jo Terio žaizdas ir, atskirai, 
pavalgydinusi, paguldė jį vir
tuvėje šutai po stam kaip ogo-
nį, o pati su Reksu ir savo vy
ru sėdosi prie stalo vakarieniau
ti. Julius ištiesė kojas p o stalu 
ir netyčia užgavo Terį. gūsiui 
atrodė, kad šiuo ženklu jam b»- įuai tai padarė, nusukęs į fry-
vo pareikšta didelė nepagarba, 
ir jis atsisukęs griebė šeimi
ninkui už kojos, pftrkasdsmas 
ją net iki kaulo. Reikėjo šauk
ti greitąją pagalbą. (Dėl šio įvy- Teris, kur mano šunelis? 
kio Julius Urbšas negalėjo net 
kelias dienas eiti į darbą. 

Artėjant kalif ormskai žiemai, 
Matilda Urbšienė tarė savo vy
rui: , 

— Juliau, klausyk, ar tu ne
galėtum apsinakvoti salone ant 
sofos ir užleisti savo lovą mano 
šuneliams? 

— Matilda, argi tu šunis la
biau vertini negu mane? 

-*» Tu nesupranti mano -aus-

žmona: nepastebint, • 
švystelėjo ant grimiinio. Sugal
votas planas sklandžiai pavy
ko. Teris iššoko iš automobilio 
ir buvo suvažinėtas, žmona is
terišku balsu ėmė krykti, kad 
sustabdytų automobilį. Jis knis 
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vešaus pakrašty. Išlipusi iš 
šinos, Matilda raudodama šau
kė: 

— Sventaa Rochai, kur mano 

. 

Pasinaudokite plačiai žinomos ir gerai u 
siunčiančios siuntinius j SSSR ir Lietuva, patarnavimu, 

P A C K A G E E X P R E S S & Travel Agcncy, Ine, 

palyginti gana pigiai, sumokė- atebo žmona , mu, Juliai:. AJ tai sakau 

— Nenusimink. Matilda, tau 
hko dar Reksas. — ištarė Ju
lius' guodžiančius žodžius. 

MatBda pasileido fryvėjans | 
pakraščiu į tą vietą, ties karia 
jos Teris iššoko Netrukus ji 
išvydo savo Terį. gulintį be gy
vybės ženklo ant grijttnlb, 
kuri dideliu greičiu lėkė šimtai 
automobiliu. Ji Šia ėmė garsiai 
saukti, kad mašinos sustotų ir 
leistų jai pasiimti užmušta šu-
n i Tačiau jos balso niekas 

. • 
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dama tik tiek, kiek kainavo jų — O visdėlto turi. - *»•-" • '.: risk o gailestingumo. Tu «ii kiauše tol, kol čia atsirado fry-
atgabenimas ii Rio de Janeiro., ras pnis vyras ir nebijai šalčio,'}vėjų patruliai. Jie ustabdė ju-
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Dainavos Ansamblio Koncertas 
*—— 

PROGRAMOJE: ištraukos iš St. Šimkaus operos "Pa
girėliai", J. Karnavičiaus ope ros "Gražina" ir VI. Jakube-
no "Mano Pasaulis", Diriguoja: ALGIS ŠIMKUS 

. 
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Bilietai gaunami: Marąuette Parke: 
"Skalsa" 2543 W. 69th Str., "Marginiai" 
2511 S a 68th Str. Tel. PR 8-4585. 

Brighton Park'e: St. Penčylos krautuve 
4501 So! Tąhnan Ave. 

Solistai: D. STANKAITYTE, S. VA-
LIUKIENE, A. BRAZIS, V. ŠALNA 

Akompanuoja: 
Fortepijono — VL. JAKURENAS 
Vargonais — M. MONDJEIKAITE 

Visus kviečiame atsilankyti 
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Naujasis Tikybos vadovėlis 
OK. i. G U T A U S K A S , Kanada 

1. Seniai laukiamas 

Ligi šiol neturėjome t inkamo 
tikybos vadovėlio vaikams. O jo 
labai reikėjo ir mokiniams m o 
kyklose, ir tėvel iams namuose , 
ir kunigams beruošiant vaikus 
pirmai išpažinčiai ir šv. Komu
nija i Anksč iau išleistieji vysk. 
K Pal taroko katekizmai sun
kiai gaunami , n e s laidos jau i š 
semtos. B e to, j ie ir nebuvo pri
taikyti jaunameč iams va ikams 
kaip t ikybos vadovėliai . Moko
mosios medž iagos patiekimo bū
du jie d a u g i a u t inka vyresnių 
skyrių mok in iams arba suaugu
siems žmonėms . Kan. K. Žit
kaus išleistieji t ikybos vadovė
liai Lietuvoje t iko dvasiniam 
vaikų pajėgumui ir jų psicho
logijai, bet ligi šiol j ie liko ne
perspausdinti, n o r s buvo just i 
gyvas reikalas panašios rūšies 
vadovėli turėti. Vietoje jų turi
me naują t ikybos vadovėlį , pa
rengtą bendromis keturių kuni
gų pastangomis , būtent kan. dr. 
J. Končiaus, kun. J. Pakalniš
kio, kun. V. Dabušio ir kun. 
dr. J; č y v o . J iems priklauso gi
li padėka už ta ip reikalingos 
knyje lės paruosimą ir išleidi
mą..*- „ . . . . 

neatitinkąs tikrovės: velniai, ša-

3. Vertė 

Gerąsias kan. K. Žitkaus va
dovėlių ypatybes randame ir 
naujajame Tikybos vadovėlyje. 
Ypač tai pasakytina apie pir
mąją dalį. Antroje dalyje vado-1 kės, baidyklės, l iepsnos. Nežinia 
vėlis turi kiek silpnesnių pus- kuriais sumetimais k ietas kitas 
lapių: pasitaiko sunkesnių vie- i baisus paveikslėlis 125 p. Du 
tų kalbos atžvilgiu, ne taip pa- i vaikai apsupti kažkokios žaltiš-
trauklus medžiagos paskirsty- j kos baidyklės ir apstoti piktųjų 

; mas, vienas ki tas silpnesnis ei- j dvasių. 
lėraštukas. Tačiau apskritai — į Augščiau suminėti trūkumai 
ir antroji dalis yra gera. Ir j o j e ! palyginti yra. nedideli. J ų leng-

ir reli-iniai auklėjame lietuvių m a j a u kaip balerina. Puikiai k y t i Emigracijoje, nutolę nuo! 
v a i k u s - derinosi šokyje ir E . Kleinaity- i realaus valstybinio gyvenimo, 

Kalbant konkrečiai apie pa- tė . Į.Ketuviai karta is patenka j netei 
veikslus, reikia pasakyt i , kad' Sugrįžta vėl į žodžio meną. 
vieno kito pedagoginiais ir re- Lituanistinių kursų mokinys R. 
Ilginiais sumetimais nevertėjo j Kag-Jan^kną paskaitė ištrauką iš 
dėti. Toks neteiktinas paveiks-1 V. Kudirkos Tilto atsiminimų, 
lėl is yra 106 p., vaizduojąs pra- j Pi jus Vaičaitis padeklamavo 
garą. Jis perdaug realistinis ir j Gustaičio Ne tas šiandien didis 

matyti gražaus autorių nusi
manymo parenkant mokomąją 
medžiagą, prisitaikant prie vai
ko psichologijos. 

Vadovėlis, reikia tikėtis, tul 
rės gražaus pasisekimo. Jis to j 
vertas. Jis t iks vartoti, vaikui 

va išvengti leidžiant naują lai
dą. Ir toks vadovėlis, kok į šian
dien turime, yra jau didel is lai
mėjimas mūsų religinėje peda
gogikoje. 

T 

Tikybos vadovėlis 1958 m., 
Saleziečių Spaustuvė Italijoj. 
Kaina 1.25 et. 

2. J o ki lmė 
Kan. dr. Jonas Gutauskas 

Naujas i s t ikybos vadovėlisJ>a j N ? U jame leidiny Mano pasaulė-
žiūra — išspausdintas jo straipsnis 

KRONIKA 
• Kultūrinė popietė Melbour-

ne. LKF Melbourno skyr ius su-

ir Vakar ir šiandien. Gustaičio 
sa tyra meistriška, bet ne pi
giau moką P. Vaičaitis ją per
duot i publikai, š į kartą pasirink 
tieji eilėraščiai savo tema primi
nė Br. Zumerio Praamžį ir D a 
bartį, nors skirtumas tas , kad 
Gustait is moka ne tik pasaky
ti t iesą, bet ir gnybtelti. 

Su palankia šypsena visi su-
kyklos tautinių šokių grupę, 
t iko parapijos sekmadienio mo-
Kaip lėlės tautiniuose rūbuose 
pasirodė mergytės ir išviliojo 
vieną berniuką Lenciūgėliui. 
Publika kvietė kartoti. Lenciū
gėl is dar kartą išsitiesė scenoje 
ir lengvai suposi muzikos takte. 

Popietę pravedė Atžalyno tau i sofiją. Minėjo ypač prof. Šal
tinių šokių grupės vadovas A. kauskį, prof. Šilkarskį ir ki-
Karpavičius, parapijos s ekm- j tus septynius lietuvius, kurie 
mok. tautiniam šokiam vadovą-1 rašė studijas apie Solovjevą. Šio 
vo H. Statkuvienė, šokiam gro- į mis dienomis išeina iš spaudos 

singą aiškinimą, koks yra pašau 
lėžiūros va idmuo viešajam g y 
venimui Tol iau prelegentas kon 
krečiai nagrinėjo, kokie susi
darytų va l s tybės ir Bažnyčios 
santykiai pagal neseniai' išleis
tą leidinį Į pilnutinę demokra
tiją ir kaip t ie santykiai apta
riami Bažnyč ios autoritetų, k u 
riuos j is paci tavo i š prel. L. Tu- , 
labos leidinio apie krikščionis-) 
kąją demokratiją. 

• Prof. dr . Juozas Ere tas 
Filosofijos draugijoje Baselyje 
kalbėjo t e m a : Solovjevas ir jo 
filosofinis kel ias į Vakarus. P r o 
fesorius pažymėjo, kad tai bu
vęs pirmas sav is tovus fi losofas 
Rusijoje. J i s i š vienos pusės ko
vojęs su ateistais , iš kitos pu
sės su slavofiiais. Paskaitinin
kas pabrėžė didelį lietiivių mok
slininkų vaidmenį aiškinant ir 
popularizuojant Solovjevo filo-

• Gydytoju korporacijos isto
rija. Lietuvių katalikų gydyto
jų,., korporacija Gaja planuoja 
išleisti savo korporacijos istori
ją. Laisvajame pasaulyje šiuo 
metu po įvairius kraštus išsis
klaidžiusių yra apie 140 to s kor
poracijos narių. Korporacijos 
pirmininkas yra dr. Z. Danile
vičius, sekretorius dr. K. Pem-
kus. Gajos istorijai m edžiagą 
renka tam specialiai sudarytoji 
komis i ja Prašo v isus korporan-
t u s peržiūrėti savo archyvus, 
albumus, prisiminimus ir visa 
ta i paskolinti leidinio ruošimo 
komisijai. Ypač trūksta medžia

gos apie veikalą nepriklausomo
je Lietuvoje. Medžiagą - s iųst i 
adresu: Dr. J. Meškauskas , 5610 
So. VVinchester Str. , Chicago, 

j 111. š i o leidinio f inansavimui dr. 
! V. Labokas paskyrė $1,000. 

Jeigu norime dirbti ateičiai , 
privalome dirbti j a u dabar. 

— Msgr. Spalding 

M O V I N G 
A BENIULIS atiteka' įvairiu* 

perkraustymus bei pervežimus i i 
tolimu ir artimų atstumu, 

Tei. Blshop 7-7075 

K O S U L Y S — A S T H M A 
Lig-oninės bei daktarai neseniai išrado, nauja kombinacija syrupo 
Ir tablečių vadinamu DEMEX-DECHA nuo smarkaus kosulio tr 
asthmos. DKMEX syrupas sustabdo kosulį per 15 minučių, o 
DECHA tabletes palengvina sunkų kvėpavimą ir skausmus 'krū
tinėje. Instrukcijos: DEMEX — imti 1 šaukštelį kas Z vai.. 
DECHA — 1 tablete prieš einant gulti. Abu $3.25 vertgs. Ūktai 
už J2.95. Jūsų vaistinėje, arba rašykite į Amerpol, f>57 X. Ashland 
Ave., Chicago, IU. 

Gyvenimo pilnatve 

jau i šmokus skaityti , nuo trečio 
šeštadieninės mokyklos sky
riaus. J i s bus g e r a s vadovėlis 
ir kelių kitų skyrių vaikams, 
kur mokoma pagrindinių tikėji
mo dalykų savo vaikus. Jis bus 

rašytas naudojant i s kan. K. £it 
kaus Tėve m ū s ų ir Tikiu t iky
bos vadovėl iais . J i s nėra p latus 
— su v i somis uiustracijomis, 
kurių y r a gausia i , turi 165 p . , 
tačiau g r a ž i a i perduodąs t iky
bos moks lo pradus . 

Autoriai t iksliai pasielgė pa
sinaudodami kan. K. Žitkaus 
darbais: k a s gero pas iekta v ie 
no, to negal ima nepaisyti , bet 
žengti dar vieną žingsnį pirmyn 
savajame darbe. I š to kyla pa
žanga ir pasiekiami nauji lai 
mėjimai. T u o keliu savo laiku 
ėjo ir kan. K Žitkus. J i s yra 
sekėjas W. Pichlerio. Pas tara
sis savo vadovėlyje , i š le istame 
1912 m., nedėstė t ikėj imo t i esų 
atitrauktu būdu, kaip ta i daro
ma katekizmuose, bet panaudo
jo šv. istorijos epizodus, prie j krauti, vaikams bus supranta? 
kurių jungė at i t inkamas tikėji- j mi. Daugumoje jie visai tinka
mo t iesas , l i turginius įvykius , | mi, gražiai • papuošia vadovėlį, 
klausimus, uždavinius. W. P ica - į Galima būtų pageidauti, kad 
leris paraše vieną knygutę pir- i iliustracijos būtų daugiau lietu-
miesiems ketur iems pradžios m o ! visko elemento. Dabar kiek pa-
kyklos skyr iams . J i ir š iandien veikslai, t iek kiti papuošimai 
su nedideliais pakeit imais var- j yra bendrojo pobūdžio. Jie ne-
tojama Austr i joje , Vokiet i joje blogi, bet tautiniam auklėjimui 
ir kituose kraštuose . 

L K F Melb. skyr. pirm. Aglins-1 daguoti Solovjevo raštai vokie-
kas. ( p . v . ) čių kalba 8-se tomuose. Sovie

tinei materialistinei filosofijai 
Solovjevo filosofija esanti pra
eitis krikščioniškiems humanis-
tams tačiau ~ ateitis. 

Laikraščiai L'Osservatore 

naudingas ir kunigams katėki- i J i s — dialogas tarp Praamžio 

ruošė kultūrinę popietę. Tuoj jo A. Fišeris. Popietę užbaigė prof. dr. Vlado šilkarskio re
po lietuvių pamaldų parapijos 
sa lė j susirinko apie 1 0 0 lietu
viškos kultūros mylė to jų . 

Popietės atidaromąjį žodį pa
sakė L K F pirm. Agl inskas . Ju
lija gvąbaitė — Gylienė skaitė 
šiuo^sOTO* poe£^6a" ^ūrkdua: 
Pirmoji meilė, Bėgimas , žodžiai 
motinai. Jaunystėj pražydėjusi 
meilė vedama per bėg imo aud
ras ir' pinama žodžiais m o t i n a i 
Ji alsuojanti gyvu g a m t o s pei-
sažu, ilsinti prie tėv i škes klė
t ies ar seno tvenkinio. 

Dr. Zumeris skaitė savo kū
rybos: Praamžis ir Dabartis . 
Tai didaktinis prozos apsakymė-

• Kun. dr. Jonas Bičiūnas 
gruodžio mėn. 21 d. Krikščionių 
Demokratijos Studijų klubo su
sirinkime -ehieagoje skaitė pas 
kaitą apie Bažnyčios ir va l s ty 
bės santykius. Prelegentas i š - ! mano, n Quotidiano, B Tempo 
nagrinėjo, kokias Bažnyčia i r ! ir D Secole š i l ta i paminėjo prof. 
valstybė turi bendras kompeten- į dr- Ereto paska i tą popiežiškame 
cijų sritis ir kaip jos normaliai j universitete Gregorianum apie 
yra konkordatais tvarkomos. T a | Solovjevą. Klausytojų tarpe bu 

EDVARDAS SAUftORIS GĖLININKAS 
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms, 
krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti ir puošti 
kapą jūsų s-rtimųjų. 
3942 W, 11 ffh SI., PR 9-1355 ir 9-1356 

zacijos darbe. 
4. Išviršinis 

Naujas i s t ikybos vadovėlis tu
ri dailų išviršinį rūbą: paran
kus didis, geras popierius, tin
kamos, nemažos raidės, kelių 
spalvų iliustracijos, įvairūs kiti 
vaizdumo papuošimai, kieti vir-
šai. / 

Vadovėlis i l iustruotas spalvo
tais paveikslais. Paveikslai net 
kelių spalvų. J ie paprasti, neper 

ir Dabarties. Praamžis baigė sa 
vo kalbą. Dabarties j au nebu
vo. Puiki mintis, charakterizuo
janti amžių eigą. Nėra ko di
džiuotis dabarčiai, nes j i tuoj 
bus kraunama į amžių lentyną. 

čiau dėl tų bendrų kompetenci
jos sričių įvairios politinės sro
vės turi skirtingų koncepcijų: 
liberalai ir socialistai yr linkę 
Bažnyčios vaidmenį siaurinai ir 
net visai ignoruoti, o krikščio
nys demokratai gina daugiau 
Bažnyčios teises. Tačiau nau
jaisiais laikais v is mažiau bepa-
sireiškia Bažnyčiai priešingų ten 
dencijų demokratiniuose kraš
tuose, nes vis labiau įsitikina-

Poilsiu sruvenančiam mąsty- Į ma, kad Bažnyčios veikla ir pa-
mui įvairumo atnešė tautinių ] čiai valsty&ei yra naudinga ir 
šokių grupė Atžalynas, kuris pa reikalinga, 
šoko Pjovėjus. J. Valytė ir E . Nepriklausomoje Lietuvoje 
Kleinaitytė pašoko tautinių šo- Bažnyčios ir valstybės reikalai 
kių pynę. Jūra Valytė pažįsta- buvo konkordatu darniai sutvar 

vo kardinolų ir šiaip augštų dva 
siškių. profesorių, studentų. I š 
Romos l ietuvių kolonijos matė
s i . vysk. Padolskis, ministeris 
Lozoraitis ir kt. Paskaitą su 
ruošė Liet. K. Mokslų akademi
ja. (E . ) 

Kan. K. Žitkus paruošė tr i s 
knygutes, 2-ram, 3-čiam ir 4-
tam skyriams. Prakt ika paro
dė, kad išeiti tr is vadovėl ius per 
trejus metus yra sunku. B e t o , 
ir pati dėstomoji medžiaga v ie 
nos knyge lės mažai t e s i skyrė 
nuo kitos. Mokiniai sakydavo, 
kad''{jie turi mokyt i s v i s t u o s 
pačius dalykus . Gal ir l ietuviš
kos . mokyklos pirmiesiems ke-
turiiaaajBkyriams būtų užtekę 
vieno t i k y b o s vadovėlio. Jei no 
rime ne t ik mokyt i t ikybos da
lyku, bet i r jų išmokyti , reikia 
neskubėti žengt i per puslapius 
ir knygas . 

Kan. K. Ži tkus s a v o darbais 
daugeliu atžv i lg ių pralenks patį 
W. PicMerį: labai gražia, vaikui 
suprantama kalba, įdomiais, vai 
kiškais eilėraščiais, mįslėmis , 
klausimais. Tik poet i škos s ie los 
žmogus, g e r a s pedagogas ga lė 
jo sukurti tokius vadovėl ius . 

netinka. Mes mokome t ikybos 

^ > = =ą£c 

KA7YS *FSNJtU*RA$ 
121 IR .So. «Sr4 Av* 
PALOS P ARK,vĮU, 
roiof wir>^on H-^s3?, 

• 0*-n-r»i'iiui Ku*4< ' i k i o r i a a nau 
Jų namų <r*ivh*i .vjctr lm* r» 
m o n U m » l: •Mim, p-rfvark? 
nam# • • rurlm* <1t<1«lt -p#tyr«, 
roa n».r:. , «tatvtw>.i> • " • » » 
at1i»tcam< ^fmeni-> tr ft»«d*o*w 

• _ f 
•lurhli* 
kainai 

Vestuviu nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

misa specialybe 

mm PHOTO STUDIO 
(Tncorporated) 

EDVARDAS ULIS. sav. 

4658 ARCHER AVENI7E , 
TeL VhgSafe 7-2481 

Pinigai neauga ant medžių . . . .bet 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
B-vei mokant aukštus dividendus au
ga labai sparčiai. 

Partrauksime jūsų pinigus i š kitur, 

jei atnešite savo banko knygutę. 

• : • 

TAUPYTI tUUniEII! 
; • . . . 

2202 W.CERMAKRD.. CHICAGO 8, ILL 
C H A R T B R E D A N D 8 t : P E R V t S R I > B Y T H E 

U N r T E D STATES G O V E R N M E N T 
' '" UL-V~ 

JOHN i. KAZANAUSKAS Vlrtfida 7-7747 
PRBSTbENT 

-k 
IŠTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-toa ry*r' 
ryto iki 8 vai. va* :- adjeftiais nuo 9 vaį ratfi 

5 vai. popiet. 
k. 1 vaj. popiet 

Ketvirtadieniais nuo 
r*»:;a.>:»>ri:ais ^a; n^aįdaroma. 

\\1&U\ P A D I D I N A 
. • • • • i i i 
i itiCtiii.ll i:,\t 

_ - _ • : _ : _ CRANE SAVINGS 
2 5 5 5 W E 8 T 47th STREET LAJayette 3-10Ž 

B. R. Pietidewicz, prez.; E . R. Pietkiewicz, sekr. ir advokatas 

Mokama angžtna dividendu*. R«<*«*in» čebna. Parduodame tr iiinklim 
ralrtybėt bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai 

Pradėkite tapyti atidarydami ląakaitą iiandiea. Apdrausta iki 110,800 
Darbo valandos: pirmadieniais tr ketvlrtlenlals nao » Iki » > a L vakaro. 
antrad Ir nenkt t tkl 6: tr»fflad uJdaryta. o io*t nno • Ik*, vidurdienio 

A L E X B R I N A S 
GENERAL OONTRACTOR & CARPENTEB 

W-

J715 WEST 4SRD STREET, PHONE LAFAYETTE S-9751 
Vlsn rOslii darbai: medžio, mūro. cemento, plasterio, elektros, 
Dlumbingo ir kiti. Garažai butu ir biznio patalpų pertaiaymai. 

Geraa darbas — nebransšo* kainos^ "j 

^ 

MIDLAND Mes 
mokame 

Augštę 
Otvidenda! 

4RS8 ARCHER A VEVCE. Tei LA S-6719 
AUGUST SALDUKAS, Prezidentą* 

' • ' ' . • u i » • • 

t* 40 MtTU 
VISU LJETUVJSJCU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAU SU • 

TAOfYMO 

/ w t o l FliGlAMS ALII 
Ų^^- IR ANGLIS Hlfciou 

mm! PRISTAT0M TUOJAU 
! VISAS MIESTO DALIS 

SsagM baldo perkranntvaas aMneno tortn«o ilgą 

STASYS FA BIJO 
2148 Sonth Hoyn« Aveaoe Telef. 

PASKOLOS PIRKIMUI NAMŲ — 
nuo I m«tf iki 20 meni. tengvafs mėnesiniais a*. 
mokS|imais, laošimiiai mm 4%% iči 6% 

Taopytojam* mokame angjtin dividendu* 
ladffliaJ apdrausti iki $10.000.00 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I S S N 
4071 Hrcher Ire . , i rakann imp CalHoi 

,. 

_ 1 
• ' 

i'»ttHk.u^3.n.>> ioxra 
J L ' " • *£ . * c i ; en .a ;> ,h'.'.-

•k " v»i y»> 
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OFISO VALANDOM 
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DIENRAŠTIS DRATJGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

- Reli gija universitetuose 
Nauji svarstymai šiuo klausimu 

P. P. CINIKAS, Milvvaukee, Wisc, 

JAV valdiniai universitetai Dr. P. Kauper, Michigan uni-
apakritai neturi tikybos paskai- versiteto teisių fakulteto profe-
kaitų. Tik Michigan ir Iowos šorius, sako, kad jis nemato, ko-
universitetai dėsto tikybos kur- j dėl tikybų dėstymas būtų nusi-
są bendruose rėmuose. i kaitimas principui, kuris reika-

Lapkr. 16-19 d. įvyko labaii lauja bažnyčios ir valstybes at-
svarbi konferencija, kuri susi-1 skyrimo. Jis tikina, kad teolo-

I si tetai turėjo savo pradžias *u 
teologijos fakultetais. 

Ar katalikai neturėtų daugiau j 
pagalvoti kai siunčia jaunuosius 
j valstybinius universitetus? 

laukė mažai reklamos, o visvien 
ji sudarė reikšmingą epochą šia
me klausime. Michigan univer
sitetą tikybinių reikalų biuras 
ir JAV Krikščionių ir Žydų kon 
ferencija globojo pasitarimą a-
pie tikybų dėstymą valstybiniuo 
se universitetuose. J šią konfe
renciją suvažiavo tokie žymūs 

gija ne tik turi savo vietą uni
versitetuose, bet mūsų. mokyk
los yra begalo atsilikusios, nes 
jos nesistengia teigiamai dės-

K R O N I K A 
• Lietuviu spaudos konferen

cija. 1958 m. gruodžio 27 d. 
Liet. enciklopedijos patalpose 
Bostone, Mass., įvyko lietuvių 
laikraščių atstovų posėdis, kurį 
sukvietė J. Kapočius. Posėdžio 
pirmoje dalyje laikraščių at
stovai turėjo progos susipažinti 
su tame pačiame name dieną ir 

tyti tikybą kaipo gyvybės jė- j naktį gaminamomis dekoracijo
gą, kuri jaučiama žmogaus gy
venime ir istorijoje. 

Didžiausias nuomonių skirtu
mas konferencijoje buvo, kaip 

mokslininkai ir rašytojai kaip įvesti tikybos dėstimą universi-
Helen C. White, J. Courtney 
Murray, Will Herberg ir George 
Shuster. Michigano universitet. 
paruošė pagrindinį referatą, ku
ris buvo nuodugniai svarsto
mas. Jo tema: Tikyba ir vals
tybiniai universitetai. 

Iš visjj? kalbų matėsi, kad 
mokslininkai yra linkę teigiamai 
spręsti klausimą ir galimas da
lykas, kad tikybos dėstymas 
užims savo teisėtą vietą univer
sitetų paskaitų sąrašuose. 

tetuose. Visvien mokslininkai 
nustatė principus, pagal kuriuos 
tikybos dėstymas universitetuo
se turėtų būti 
atliekamas; 2) mokytojai turi 
būti kompetetingi; 3) vengti 
prozelitizacijos. 

mis atnaujintam veikalui Vin
cas Kudirka, kuris statomas 
sausio 18 d. dr. V. Kudirkos 
100 m. gimimo sukakties proga. 
Prie tų dekoracijų parengimo 
įdėjo daug darbo ne tik žymus 
mūsų dailininkas, kuris nelei
džia skelbti savo pavardės, bet 

1) akademiškai į | r P a t s J- Kapočius. Ten yra 
ir nauji baldai, kurie bus nau-

2enkl&s San Martin garbei 

• .Vrgentiniečiai apie lietu
vius. Argentinos sostinėje, Bue
nos Aires mieste, einąs žurnalas 
Dinamica Sočiai nr. 96 išspaus
dino straipsnį Lituania, kurio 
antroji antraštė stambiomis rai
dėmis skelbia: Pagerbimas vie
nos komunistų imperializmo kan 
kinės tautos ir... apie vakariečių 
išsiblaškymą. Pasakojama apie 
Lietuvos praeitį, tradicijas, gam 
tos grožį, pakelės kryžius, baž-
dies meną, vargus okupacijoje, 
nrčias, tautinius drabužius, liau 
trėmimus į Sibirą, partizanų ko 
vas. Straipsnis pailiustruotas: 
Raudonės, Vytauto Didžiojo, 

JAV pastas pagerbia laisvės kovo
tojus. Jų tarpe pafltrbs ir Pietų 
AmertiMfi laisvįntaįįirJose de San l Barboros -Radvilaites, Lietuvos 

Kodėl kyla klausimas? 

• 
Visi sutinka, bet 

Amerikoje sekularizmas yra 
taip įsigalėjęs, kad valstybiniai 
universitetai, su viena kita iš
imtimi, bijo iškelti tikybų dės
tymo klausimą, kad nebūtų ap
kaltinami Bažnyčios ir valsty
bės sujungimu. Tas apkaltini
mas visus atbaido, ir tik priva
čios mokyklos gali drįsti įsteigti 

visų įsitikinimą teologijos fakultetus, kaip kad 
"jei šis reikalas • Harvard universitetas yra pa-

Dr. H. & Wornom, Michigan 
universiteto generalinis sekreto
rius tikybų reikalų biure, maž
daug išreiškė 
šiais žodžiais: 
būtų pilnai ištirtas, būtų aiškiai, daręs. Minėta mokykla net įstei-
matoma, kad valstybiniai uni-1 gė skyrių tyrinėjimui katalikiš-
versitetai negalėtų drausti pas- kų klausimų ir pakvietė garsų-
kyrimo į fakultetus tokių žymių | jį Chrfetopher Dawson jam va-
mokslininkų, kaip: Buber, Til-! dovauti. 
lich ar C&ristopher Dawson. Ir i Valstybiniai universitetai gy-
šie mūsų žymūs universitetai: vena "ledų amžių" teologijos 
turėtų jieškoti tokių mokslinin- I kurso klausimu, o visvien beveik 
kų savo fakultetams." visi pasaulio garsiausieji univer-

Martin. Jo garbei vasario 25 d. 
VVashingtonė pasirodys mėlyni 4 
et. ir mėlyni - rudi - ochriniai 8 et. 

pašto ženklai. 

parodydama didelį pasišventimą 
lietuviškam reikalai. Salia pas
kaitų universitete ir gimnazijo
je, ji įstengė paruošti spaudai 
Lietuvos statuto prancūzišką 

moters ir ūkininko paveikslais. 
Tą straipsnį paruošė K. Čibi
ras. 

. vertimą ir, jeigu, kaip numa-
dojami vaidinimui. J. Kapočius, L „ I • *• "Ls *. •• T-
v.1« Ar. v i r „ * - v ~ ZL^' t o m a > Švietimo ministerija skirs kaip dr. V. Kudirkos minėjimo 
komiteto pirmininkas, painfor lėšų, statutas galės netrukus 

.. parodyti spaudos- rinkoje. Da
ntavo apie minėjimo rengimą. Ji f - - »• , . 

n j 7 u i ! -x JT, D a r mūsų autore verčia Lietu
voje veikusį rusų teisyną. Prieš 
šimtą metų Paryžiuje veikė A-

Paskui spaudos atstovams bu j domas Mickevičius, o dabar mū-
vo išdalintas ką tik iš rišyklos siškė J. Deveikė yra pirmoji 

papildė kiti ten 
komiteto nariai 

pat dalyvavę 

parvežtas XVI Liet. enciklope
dijos tomas ir painformuota a-
pie tolimesnes leidimo perspek
tyvas. 

Dalyvavo VI. Kulbokas — 
Darbininko, St. Santvaras — 
Dirvos, K. Mockus — Draugo, 
J. Sonda — Keleivio, J. Jašins-
kas — Naujienų, J. Vaičaitis — 
Tėvynės ir Vienybės atstovas. 

• ii. Deveikė dirba Paryžiaus 
universitete, Teisių fakultete 

asistento titulu. Du kartu mė
nesį traukiniu vyksta į Vasario 
16 d. gimnaziją dėstyti istoriją, 

Prancūzijoje švietimo ministeri
jos tarnautoja Įtytų Europos 
klausymams tirti. 

NUO USSISENfiJTSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

1B ATVIRŲ ODOS LIGŲ 
Tie, kuri* kenčia nno SEJTŲ, AT

VIRU IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai nedėti Ir 

miegoti nee Jų užalaen«tisio* žaidoa 
niež* jima lr skaudėjimą s e n a atvi
ro Ir ekaudilų saldų nšd«kite 
LEGCTLO Ototment Jos .gydymo 
ypatybes palengvina Jfloa skaadsjl-
ma lr gaūatte ramiai miegoti 
U Vartokite ja tapgi nno 
lilu nudegi ouį. Ji tappgl 
aleHJlma ligos vadinamo* PSORIA-
818 Taipgi pašalina perMjlma Ilgos 
vadinamo* ATHLETE'S FOOT su
stabdo džiovinimą odos lr perplyitma 
tarppirSClų Yra tinkama vartoti nno 
ttrasta&aoa snskllalos odos dedir-
rlntn odos liberimų ir t t taipgi 
tmkaaas varotl TalknjHsmakada pa 
•Įrodo skandoa iabirtmas nno rystjr-

gyduols nuo M kln JI yra gera 
• Lietuvių enciklopedija per- | »irtmtų odos ttgų. Le-

žengė puse. 1958 m. gruodsio I S L S T ^ ^ 
27 d. išėjo naujas, XVI Lietu- j eentu, $1.26 h- $*.*o, 
vių enciklopedijos tomas, api- i <Da*ta »*•»*>• ptr-
„ „ „ „ ; J ^ T - . . - . i_ii _ . - - • T • Ute vaistinėse Chl-
mąs raidę L nuo laikraščio Lie- ^ ^ „. . ^ „ ^ 
tuva ligi pabaigios. Paskutinis j MUvrankee. wu.. oa-
straipsnis yra "Lvovas". Kita- \n, m i n- Detrott MI-
me tome jau bus raidės M pir- eW*an' »rb» rašysiu 
„ - j T i. • J • * atslnsklt l loney Or-
moji dalis, kurią redaguoja pro 
fesorius J. 

Puzinas. Su šiuo to
mu Liet. enciklopedija jau per
žengė į antrąją puse. 

t«rl l — 

LEGULO, Department D,, 
•61* H raa\ SL.. 1 hicagt) M , fll 

KVIEČIAME TAMSTA 
ATVYKTI { MOŠŲ DVIEJŲ 
METŲ SUKAKTĮ NAUJAME 
NAME, VYKSTANČIA NUO 
GRUODŽIO 29-tos IKI 
SAUSIO 10-tos DIENOS. 

Su naujų metų pradžia bus atžymėta mūsų 34 metų tau
pymo tarnyba. Chicago Savings Bendrovė kviečia Tamstą 
atvykti į šią mūsų metinę sukaktį. Namo prieangyje turė
site progos pamatyti milžinišką 600 svarų keiką, turintį 

. mūsų namo pavidalą. 

Mūsų bendrovėje yra įvesta daug naujų patarnavimų ir 
patogumų. Mielu noru paaiškinsime, kaip ir Jūs galštumete 
pasinaudoti tais patarnavimais: Jūsų santaupos yra pilnai 
apsaugotos, visiškai apdraustos, ir kiekviena taupmena bei 
paskolos eiga yra patyrusio specialisto priežiūroje. 

Vaišinsime visus skania kava ir kitais gardumynais At
siveskite savo šeimą ir draugus aplankyti Chicago Savings. 
Užeikite ir pasivaišinkite. Kiekvienas, turįs pas mus taupy
mo sąskaitą, gaus dovanų gražiai įrištą keiką. \_, 

;.' 

i 
y. 't 

' V 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Anglie ir Alyvos 

Pardavimas 
Telef. REpublic 7-5803 
Visa rusiu namu apšildymo 

sistemos įvedimas, 
perdirbimas Ir 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas. 

ATLASFUELCb. 
ATSTOVAS 

4919 So. Paulina Street 
Telef. PRospect 6-7960 

: * * 

Musų turtas virš #30,000,000,00. 
AUTOMOBILĮ GALIMA PASTATYTI NAMO UŽPAKALYJE. 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ 
PRISTATOME VISOKIŲ BŪSlŲ 

STATYBAI IB NAMŲ 

CARR-MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LrrwcsAS, Pre*. 
3039 So. Halsted St. 

Apkainavimą ir prekių pristatymą 
teikiame nemokamai 

Rastine atidarą kasdien nuo fl vai 
rvto Iki d vai. vakaro 

IŠPARDAVIMAS 
LIETUVIŲ PREKYBOS 

NAMUOSE! 
Viską pirkite šiais metais be jokiu įmokėįimu, 

mokėkite sekančiais mętąj^ 

Visos prekes nauju 1959 metu stiliaus, 
be sugadinimu, brokų 

Vilnoniai kilimėliai 27x54 brangiu,kilimų 
pavyzdžiai tik po $&O0 

Vilnoniai kilimai 4,6x6 pėdų brangių kilimų pa
vyzdžiai tik po $15.00 

Vilnoniai kilimai 9x12 įvairiausiu spalvų 
** nuo $39.00—$99. 

Rašomieji stalai, knygoms spintos, tai geriausios 
dovanos moksleiviams Kalėdų šventėms 
nuo S29.0&-S49. 

Rošomosios mašinėles Smith-Corona ar Royal, 
tai brangiausia Kalėdų senelio dovana kiek
vienam studentui nuo $69.00—$99. 

Gražiausi lietuviškų vaizdų paveikslai, didelio 
formato, gražiais paauksuotais rėmais ir 
šventom temom paveikslai nuo .. $4.50—$20.00 

Knygų spinteles su stumdomom stiklo durim, 
tiktai nuo $29 $59.00 

Svečių kambario iormaika staliukai, ąžuolo ar 
riešuto medžio $ 15—$20.00 
Radio aparatai, prosai, tosteriai, elektriniai kavos 

virduliai, phonografai, vaikams {vairiausi žaislai ir, 
daug kitų Kalėdų Šventėm tinkamų prekių. 

Televizijos aparatai, vokiški radio ir phonografai. 
skalbimo ir prosijimo mašinos, šaldytuvai, virimui 
krosnys naujausių stilių. 

Didžiausias pasirinkimas svečių kambario baldų, 
įtoių, ioieiių, sectioaal gražiausiomis vilnos ar nylon 
medžiagos, viskas garantuota nuo 10 iki 15 metų. 

Sofa ir fotelis nylon medžiagos, modernaus " 
stiliaus tik nuo $115.00—$200.00 

Trijų dalių ąžuolo, riešuto ar raudonmedžio 
miegamieji tik $150.00 
Niekur, o niekur nerasite tokių {domių, gražių 

lempų kaip Lietuvių Prekybos namuose. ~ 
Pirkite viską dabar, papuoškite savo namus Ka

lėdų šventėm. Viskas be jokių {mokėjimų. . 
KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ — VISKĄ PERU 

PAS LIEPOM). 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
F U R N I T U R E C E N T E R . I N C 
3224 So. Halsted Su VIctoty 2-4226 

Krautuve atidarą kasdieną nno ryto 9 v. iki 
vakaro 9 valandos iki švenčių 

Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. 

TCLCVISlOh 
f sales-se 

Sav In*. A. Sea 
sssi ą, _H«i«s«a 8t.tsi.caL • MM 
At4srs luadleN »•«. »tass. *r k«t». • - * 

* iiįX'~ 

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR 
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS 

Kuriose Kiekvienas St i tupt i Tu 
Apdraustos iki SlO^OOiO — 

fr Paskolas Duodamos tarną |sigi|lMi 
UBCVIMIS Sąlygomis 

CHICAGO SAVINGS A L0AN ASSR. *! 
6245 j Į j g g į Ave. Chkago 36, PI. 

CORTIRERTAL SAVIRGS A LOAR ASSR. 
4559 S. Paulina St, Chicago 9, DL, Tfcds 7 014S 

CRARE SAVIRGS A LOAR ASSR. 
2555 West 47th Street Chicago 32, HL 

DISTRICT SAVIRGS A LOAR ASSR. 
3430 South Halsted Street Chicago 8, m. 

H . ARTRORY SAVIRGS A LOAlTaŠSir 
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, DL tol TO 3-8131-32 

URIVERSAL SAVIRGS A LOAR wBL 
1800 South Halsted Street Chicago 8. 1U. 

•' "^-^^stK^^K>ŽĮ3^fŠMf-aį*' * f -

• I 

.' 

L-Jkk' •'-mgįį^fĄ,$& 

http://8t.tsi.caL
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Žinios lis okup. Lietuvos 
T Lietuvoje išėjo šios naujos T Grafikų sekcijoje Uetuvo-

knygos: K. Korsako redaguota je yra 48 nariai. V. Jurkūnas 
Literatūra ir kalba, tomas 1 0 ; iliustravo DctoelaJffio Metus. V. 
P. Kulikausko, A. Vyšniauskai- Galdikas — Cvirkos Žeme mai-
tės B- J. Žiugždos redaguota Iš tintoja ir Janonio rastus, A. 
Lietutvių kultūros istorijos, to- j Markūnaitė — K. Kubilinsko 
mas I (marksiškai nušviečia j Stovi pasakų namelis; kiti la-
Luetovos praeitį); M. Sluokio biau besireiškią grafikai: P . 
— SDržtnai nendrėjo karaliais j Rauduve, T. Kulakauskas, L.. 
būti; S. Čiurlionienės išversta j Barisaitė, E. Jurėnas, V. Valius, 
G. Flobero Ponia Bovari; O. i L- Valiuvienė, B. iDemkutė, S. 
Katinskaites versta Stendalio i Rozinas, A. Makūnaitė, L. Pas-
Italų kronika; A Ramanausko kaitė, V. Jurkūnas, J. Kuzmins-
žemaiiijos -kebais; Pr. Povilai
čio versta A Gereeno Praeitis 
ir godos; L. Janušytės versta 
Ufo ir Betrovo Kai buvo ga
minamas Robinzonas (satyros); 
D. Inkenaitės versta A. Kronino 
Žvaigždės žiūri žemyn; V. Jur-
gučio versta Va-Ša-Kuon-Asino 
Girių piligrimai. 

T Lietuvos dailiu inkų "di
džiausias" mokytojas — Chruš-

kks, V. Černiauskaitė, V. Kausi 
nis, J. Galkus. 

T Jaunųjų dailininkų sekcijo
je Lietuvoje reiškiasi: J. šva-j 
žas, K. Bagdonas, A Šiekštelė,,: 
K. Abramavičius, P. Gudynas,,' 

Picasso apie supratimą kia, kad kftuesiu kalba aeegsis-
, tuo ja ir todėl aš turiu visus 

Neseniai pasirodė 428 pal. ro-1 kaltinti dėlto, kad aš nesupran-
j manas Tne Burnin Man, para- tu to apie ką nieko nežinau", 
'sytas Stephen Longstreet. Ro-, _ _ . 
manas remiasi žinomo dailinin
ko Pablo Picasso gyvenimu ir i 
kaikurios romano vietos pailiust' 
motos paties Picasso žodžiais.f 

Viename sakinyje Picasso sako, f 
kad mes privalome sugriauti t 
triukšmaujančią nuomonę, kad 
nuo renesanso nebėra meno. Viej 
name sakkryje Picasso sako: 
"Paktas, kad jau ilgai kaip mo
dernus menas nėra supranta-1 
mas, nereiškia nieko. Aš nemo-f 
ku kiniškai ir kinų knygos yra 
man tuščios. Tačiau tai nereiš-f 

~~ .̂ 

Adomas Varnas Rudens prievakaris 

Julius Urbšas dabar nusipir- manyti, kad jo žmona padarys 
S. Budrys, P. Bartulis, L. S u r - į k o stipresnių nuodų. Ir vieną į tokią kvailystę? 
gailis (išrinktas pirmininku), dieūą 1 ^ ^ „ ^ ^ mirties, . . nuskubėio i ooli-
I. Žemaitytė, S. Budrys, A Sta- ^ g u jo žmonos rankose. Jis j * £ S S ^ ^ S U r o S -
siulevieius. 0,^0 palaidotas šunų ir kašiųjneg rankinuke buvo rastas raš-

T Liuda Vaineikyte, dailinin- kapinėse su tokiomis pat apei 
čevas. Vilniuje leidžiamas laik-1 j<ė, sulaukė 50 m. amžiaus. 2y- gomis kaip ir Teris 

telis, išreiškiąs paskutinę jos 
Ant jo j valią: "Reksui ir Teriui žuvus, 

rastis Literatūra ir Menas nr. roesni jos grafikos darbai — kapo buvo pastatytas marmo- man nebebuvo tikslo gyventi 
44 savo vedamajame apie svar- Darbas (1935), Motina (1937); | rinis paminklas su šiuo įrašu: pasauly. Aš nutariau atimti sau 
bius dailininkų uždavinius pa- jį iliustravo V. Krėvės Margis j "Šitame kape ilsisi nelaiminga- j gyvybę ir tuo būdu prisijungti 
brėžia, jog "principinės reikš- — Punios valdovas. Paskutiniu sis Reksas, kuris kasvakar sa- į prie savo mylimųjų šunelių šio-
mes tolimesniam mūsų dailės į m e t u parodose ji pasirodė su ei- vo šeimininkei dainuodavo sere- į s e kapinėse Mano vienintelis ir 
augimui" turi pernai paskelb- h e skulptūrinių portretų, kaip 

UBE GRDEK OF SAEN T 
AUGUSTINE 

Serving t ie Lord for Fifteen 
Centuries as 

• Teachers • Pariah Priėsts 
• Missionaries 

For information write: 
DIRECTOB OF VOCA.TIONŠ 

TOLENTINE HALL 
Olympia Fields, III. or 

SATAT MOMCA'S NOVmATE 
Oconomowoc Wisconsin 

tas Chruščevo straipsnis, ku
riame jis ragina savo kūryboje 
giliau atvaizduoti 'iarybinį žmo 
gų *«. komunizmo statytoją". 

T Jaunieji rašytoju Lietuvo
je. Prozoje šiuo metu Lietuvo
je daugiau reiškiasi Vyt. Rim
kevičius, Vyt. Bubnys (Kauno 
jaunųjų rašytojų sekc. pirm.),jje. 
V. Dautartas, R. Kašauskas, J. 
Mačiulis, K. Saja, V. Bražėnas. 

Skulptorius P. Vaivada, Moks
leivis. 

T E. Jurkūnienės, M. G-uze-
vičiutės, L. Kazoko, J. VitoSo, 
L. Katino ir sku lptoriaus V. Pa-
lio — visų, sulaukusių 50 m. am 
šiauš sukakties kūrinių paroda 
įvyko Vilniaus Dailės muzėju-

nadą. Praeivi, nepašykštėk pa- ] paskutinis prašymas vyrui — 
tai sudeginti mano kūną ir ur
ną su mano pelenais užkasti 
tarp Rekso ir Terio kapų." 

Po kelių dienų Urbšas parsi-
į nešė namo urną su žmonos pe-
1 lenais ir pasistatė ją ant rašo-

dėti ant jo kapo vieną rožes 
žiedą. Nuliūdusi Matilda Urb-
šienė." 

Vargšė moteriškė dabar kas
dien veždavosi j kapines jau 
dvi puokštes gėlių. 

T A. Savickas, A Gudaitis, 
V. Karatą jus, J. Švažas, L. Sur-

Tarp jaunųjų poetų daugiau mi j gailis išrinkti į tapybos sekcijos 
mmi P. Liukaitis, J. žibąs, J. Į biurą Lietuvoje. Sekcijos suai-
Vaičiūnaitė. A. Drilingas (Vii-1 rinkime dailininkai raginti ia-« 
niaus jaunųjų rašytojų sekei- j biau lankyti kolūkius ir ten jieš-
jos pirmininkas), H. Cigriejfas, j koti įkvėpimo... 
J. Juškaitis, J. Degutytė. Tarp • Kauno Muzikiniam teatre 
pradedančių poetų minimi R.: pastatyta V. Baumilio opera 
Skučaitė, St. Žlibinąs, L. Valai-; Paskenduole, sukurta pagal Vje 

Netrukus Julius Urbšas ėmė mojo stalo, svarstydamas, ar 
gailėtis paskutinio savo pasiel-; vykdyki jos valią ar pasielgti 
gimo, kuris atėmė jo žmonai, pagal savo norą. Visdėlto. pra-
dvasios pusiausvyrą. Ji liovėsi j ėjus mėnesiui laiko, jis nuga-
tvarkiusi namus ir ištisas die-1 beno urną į šunų ir kačių ka
nas praleisdavo liūdėdama prie j pines k* ją užkasė, kaip ir buvo 
savo Terio ir Rekso kapų 

Kartą, sugrįžęs iš darbo, Ju 
liūs nerado namie savo zmo-

prašytas. Atlikęs šį darbą, jis 
valandėlę stovėjo prie kapo 
ir galvojo apie šunišką savo muose kraštuose. 

HoDywood TUXEDO RENTAL 
Featuriog tbe latest and flnest in 

all men's formai wear for that bis 
occasion at lowest cost. 

Special discount for bridegrooms 
wtUi thls ad. 
«227 S. Ashland WA 5-1251 

DRAUGAMS LIETUVIAMS 
J«i norite sutaupyti pinigų per

kant automobilį 
ATVYKITE I VfM MOKAN'S 

OOl-RTESY M'JTORS 
Mt-s padėsime Juias išsirinkti 

tinkama maginą ir parodysime 
Jums kaip galima ja nupirkti už 
mažiausiai pinigų. Mes siūlome 
Jums didžiausias santaupas per
kant naują Fordą, arba -vartota 
ma&isa, dSlto kad mes esame pa
saulio didžiausi automobilių pre
kybininkai. Atvykite šiandien! 

CNJRTES T MOTORS 
S!#i W. tivaaa"Jtoe. 

Tel. HUmboktt 9-4300 

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS 
K.. G I N E I T I S 

• M t S. Fairfield A ve.. C h k a g o M 
TeL HEmlock 4-SOS7 

Vertimai — Pilietybė — Laiškai 
duoda pamokas. Pri«s karą baisės 
Čikagos universitetą. 

1 dol. 35 et. vai. — PrivatSios. 
(3-čias auestas. durys po kairei, arti 
63-cioe gatvto ir California Av«.) 

Krautuvėje "MARGINIAT', ad
resu: 1611 W. 69th *t. , Chkago 
89, minois, galima gauti gražiausi 
liaudies meno išdirbiniai, knygos, 
itnUalai, taip pat galanterija. Te> 
lefoaas — PKcspect 8-4585. 

AR JAU TURĖJOTE 
pilną apšildymo sistemos suderini
mą (tune-up). Informacijoms pra
šom Skambinti dar šiandien — 

VAn Barat 6-3858 
24 vai. Oil Burner aptarnavimas. 

YOUNC'S MEATINC SERVfCE 

20% D1SOOOT už stogo dengimą 
Joks darbas nėra per mažas nei 
per didelis. Atliekame -visokių sto
gu darbas — mažus pataisymus 
ir pilną dengimą. 

4. J. GARGOL & SOX 
ROOFING 

Pully Bonded & Insured 
2613 W. 15th St. ROckwell 2-2339 
WmVm'fc-.^'fc . i» » » . « » » «PĮ . o a m m mi'm m m 

. . . • , . ' • • , . . - • . n M • • 

NEPAPRASTA NAUJIENA 

KOL JOS GYVENSIT! 
Jus. gausite patikimas ir geras 

"Annuity Plan" pajamas. Jei Jūs 
investuosite -savo santaupas j mū
sų S. V. D. Jūs taip pat dalyvau
site didžiuosiuose misijų darbuose 
ir padėsite išmokslinti kunigus 
bei brolius misijų darbams. 6ia 
kartu yra ir dvasinis investavi
mas, nes aukotojas prisideda prie 
Kristaus mokslo skelbimo toli-

tik už $31.98 
galite nusiusti siuntini savo arti* 
miesieras į Lietuvą ar kitas vietas 
už geležines uždangos. 

Tame slnatinyje yra medžiagos 
apsirengimui S asmenims. Vyrai: 
vilnones medžiagos kostimnui ar 
paltui; moteriai: 2 šakneles, vie
na vilnones medžiagos ir kita. med-
vilnės ir vaikai ar mergaitei apsi- j 
rengimai medžiaga, i 

Medžiaga, pasirenkate iš mfisų 
medžiagų sandėlio kokia jums pa
tiks. Skmtinys yra pilnai apdraus
tas ir muitas apmokėtas. Siuntė
jas M gaus 6 savaičių laikotarpyje 
ir meko jiems nereikės primokėta. 

Palatine Bargain Basement da
bar duoda progos visiems pageV 

eURTIS TV S 1 . 5 0 
1S50 W. 69tb St. 
24 vai. patarnav. Plius dalys 
APTARNATJjrAME VTS* CHICAGA 
DfeDa-aakU-sekmad.-švent£se ta pat 
kaina. 90 dienu raštiška garantija 

visom lemputėm & dal im 
Nemokamai paskoliname aparatą. 
Jei reikalinga Jūsų aparatą taisyti 
dirbtuvSje. 

VISŲ IŠDIRBINIU — VISŲ 
MODELIŲ '•< 

Tel, RE 7-414! Tel. 

nos. Manydateas, kad ji dar ne-\žmcmoe iiknn^- Kekuunas ties} Taip pat yra h- tam tikri taksų mUt 'save artimiesiems oi geleži- i 
parėjo iŠ kapinių, jis pavalgė : kaphuų vartais jis nupirko di-, Patogumai. Ilgalaikis pammkms : nes uždangos. 
C\£L^~ -L^.iJL tSAAtAo «K««n̂  u**, s- —i W atminimas Mišiose ir maldose 

tis. j nuolio apsakymą. Pagrindinins ataiga suskambo telefonas. 
T Dailės leidiniai Lietuvoje.; vaidmenis atliko S. Repečkaitė, į A r 

Numatyta šiaią ir sekančiais M . 2ilionytė, V. Blažys, J. Smi 

ir atsisėdęs sofoje užsnūdo. Tik • dde chrizantemų puokšte ir grį-, 1l^kite ^ n e m o k a m ų ^ ^ j 
zes padėjo ant Matildos kap%>. i aiaeijų, j 
Tačiau Rekso ir Terio kapai at- ^ „ ^ 0 f fa 0 ^ ^ W o r ( J 

namai, metais išleisti monografijas: VI. j tas, S. Gedvilas, S. Rubinov, V. j „ į į ^ " 1S 

Drėmos apie tapytoją P. Smug- j Kukaitis, V. Riškus, A. EKwnei- j _ T a i o kas čia kalba' — 
levičių, T. Adomonio — apie ka, susidomėio Urbšaa • " 
skulptorių V. Grybą, St. Budrio j T Liaudies meno dirbino, pa- j " 
Į - apie Juozą Zikarą: bus ii- rodoje PanevėsSy dalyvavo apie'j „ 
leisti ^a f ikų V. Jurkūno, M. [ 150 liaudies menininkų su 500 _ į . ^ kaMm 

— Su apgaflestavimu turi 

cia ponios Urbšienės | r o d ė 1 $ ] ^ ^ , , ; j i s n u ė m ė 

— Policija. Ar ponas Urbšas 

Bulakos, A. Skirutytės kūrinių j savo darbų. 
aplankai, dailirnnkės-savtveikli- Į T T. Adomonis yra Valstybi-

nuo jų visas sudžiūvusias gėlių 
puokštes . į y a s sudėjo ant sa*o 
žmonos kapo, kuris dabar tikrai 
atrodė nebe toks skurdus. Grįž- [ 
tant namo, jo sąmonėje iškilo 
klausimas, kuriam jis niekaip 
negalėjo rasti atsakymo^, 

Ar aš esu žmogžudys ar 

» • — -

Dept. L. C. 
TECHXY, ILL. 
Ananity Dept. 

J ninkės L,. MeŠkaitytės darbų ; n i o Dailės instituto meno isto- i m e J ? 1 ^ ^ ' J į į ******* žmo-{tik šunažudys? 
rinkinėlis. Taip pat ruošiamos i rijos katedros vedėjas. • J* * i a , l d l * n . b u v o r a s t a n e ^ v a J ^ u s Urbšas didžiausias šu 
moaMSgrafijos apie P. Rimšą, K. 1 T Emilija Grik*viČsnte Uetu- ^mų " į J 1 * 0 0 k y f f e - PTBi°- n u priešas visame Los Angeles! 
Šklėrių, A. Gudaitį, V. Macke-; v o je atšventę 60-ties metų gavo i m e . T i e d d s m n t a t v y k t i i m u s u mieste, nebedrįso vesti naujos' 
vičių, Br. Pundzių, P. Aleksand- j gyvenimo sukaktį. ' * " / C ; T t gyvenimo draugės, bijodamas, 
raviČių. \ W Rešmeris ir A. ^nurginas J u h u s U r b š a s nutirpo, išgir- kad su ja nepasikartotų ta pati: 

1960-siems metams pianuoja-;dalyvavo Azijos ir Afrikos r a - l d g s * * ****** ArSi *** galėjo istorija. , 
mi keturi dideli albumai, skulp- į šytojų suvažiavime Taškente 
turai, grafikai, taikomojai-deko-! (Uzbekistane), 
ratyvinei dailei. V, St. Vainiūnas yra Lietu- ! 

• Vafet Statybos ir Areni- Vos Kompozitorių sąjungos vai-1 § 
tektūros komitetas prie minis- dybos pirmininkas, 
terių kabineto ir Lietuvos Ar- į T Pedagoginis muzėjos atida 
chitektų sąjunga paskelbė kon-įrytas Kaune, 
kursą paminklui "šešioliktos lie y Sluckio novelių rinkinys § 

MAR-TON VKN&ltAN 
& VĖRTfCAL BLINDS 

DKAPE-S - WtSBOW SHADES 

Free eMimates and installations 

4540 S. Westem A ve. 
LA 3-8717 • 

m h N i i n b VMn«Min 
BAStMfcMT 

1263 NO, PAULEN'A IB 
1286 Milwaukee Ave. (kampas) 

Telef. HUmboMt 6 S853 
HP. a 4>ia»otn»pTgneatl-tevr) arSO--f;0^>ta'g^ T^tfoaami -flga 

gams ir pažfstaniiems, k a d ir .Be pa- mą, mes išpildome receptus ' t iks -
sinaudotij šiomis nepaprastomis lens-
vatomis, pasiustu medžiagų siunti
nius 

^»n»»""ii"HMiMMiMiminHHiiiinmiH!iiiiiniiHiiiiiiiiim»iniii»HinNiHifiii>iniiimiriiHnHniHHMiHrHiiHiHiMMiHniiiuii: 

CMcsgos svariatfste Ir moder
niškiausias Piknikų Darias — 

B U C O D A B 2 A S 
lrVILLŪW W£ST INN AND 

PfCNIC GROVE 
83rd S t and WBlow Springs, Bd. 

WiUow Springs, Bmofa 

SVEIKATA, 
o kartais ir gyvybė, priklauso nuo 
to, kaip tiksliai bus išpildytas re-

V I K I O E O K 0 2 I C O S 
Lietoviska gazolino stotis ir acto 

5 0 0 SIUNTINIŲ-BE UŽDARBIO! 

bai, kaip jie yra daktaro nurodyti. 
Kasdien išpildydama didelį kiekį 

receptų, vartojame šviežius vais
tas, kurie sėkmingai .veikia. Tu
rime vaistu, importuotų iš užsie-

ir pačių naujausių, vėliausiai 
stų. 
vie&ame ir Jus duoti mums i š 
lyti Jums prirašytą, receptą ir 

įsitikinsite, kad mūsa vaistai tik
imi švieži ir karnos labai prieina
mos. 

IŠPILDOME 18 LIETUVOS S A U -
*nrs RECBPTUS. 

DARGIS VAISTINE 
CHARLES DARGIS, 
«eg . Pharmaeistas 

lietuvių Prekybos Bendrove nupirko vilnoniu medžiami ir kitokiu dalvi™ tr>u;,,c « » « „ . ^ 2 
tuvių a r i j o s kariams, favu- Vėjų pagairėje išėjo iš spaudos H uiteks j , sudarya 500 specialių siuntinių, kurie'afaSS?*!> *2£lm3£ t2^mdu S Z ^ I 
šiems Oriolo srityje". Premijos Lietuvoje. .= "dėkoti visiems lietuviams už plačią paramą, kuri jų buvo parodyta Bendrovei nuo pat jos įsikūrimo" I 
— penkios, nuo 1.500 iki 7,000 j T K. Kubilinsko eilių rinki- I Kiekvieną toki aiunthų sudaro.- = 
rublių. (E> Įnys Su žilvyčio dūdele išspaus- 1 1- Trys Jardai vilnonės medžiagos paltui (mėlynos ar žalios spalvosT = 

dintas Vilniuje. ' | | 2- J į a ^rdai su ketvirčiu vilnones medžiagos vyriškam arba moteriškam kostiumui (melvna su I 

T£££l^v£Xt 11. Rrrax!SaaiS!^k,uip r ^̂ vadinama8 megzunia (m*]y™ - «->• i 
s 6. Pora žieminių vyriškų kojinių. = 
I Vidutiniška panašaus siuntinio kaina bet kurioje kitoje firmoje būtų apie 80 doleriu bet ^ 
Ė 3 2 T . 5 S 2 2 S ^ P J ^ a S ? * " . *?**?& ž e m a **** i r «*•*« S00 auntmių mes nenorime | 

taigi siūlome tą B 

= l Atliekami motoro remontai, Iygi-
S aimo. dažymo darbai ir JrĤ faupna 
S ' dalys 
i ' CAU-ME-M0T0RS C0. 
= i5789 S. Wsstom A m PB M į » i ' ^ HĮbniock 4^050 

2425 W. Marąnette 
Boad 

Chicago 29, BĮ 

. - - » - - . . _ . > - » - — r -

T KompozitorTai Lietuvoje: 
V. Paltanavičius sukerų simfo
niją, A. Rekašius — Dramatinę 
poemą, J. Bašinskas — simfo
ninę siuitą, V. Paketinis — Ba
ladę apie Jievą. 

r \ * f>\ i A n rtfcAjnB&AME ATIDABYM^ HAtiJo* I J A u i M A K v***** k«MĮc*tv£s: 
FURS 

(Osear 
Kraizmger). 

Ekspertm** darbas. *OOCL 
2T0« S. Rklseiand Ark 

Siuvame. atnacaiKiame. taisome ir va. 
loTTrę visokius kailinius. Kailiafuji sai
tus, žaketas, "JAU IH u*, boleros, apsiaus
tus. M JŪSŲ ašUtį ntaiUnig lt- -medžiągn 

doB. W » įnso. 
Nemokanti apskaičiavimai. 

y* — Pioneer S-SegS 

moksleivius nukreipti j amatus 
ir kitas ūkio šakas. (Ė) 

= = 

»T TrVTT l\nsT * V T V ~ V Y * ^ C T-CCTT' A TLMTJl^rr A C I ™ ° J f f S ? 1 , ^ U ? ? L 8 i u n f i a m e Ju°« u* tą kainą, kurią paty* mokėjome. 
SUNŲ MYLĖTOJOS TESTAMENTAS f «avo p̂̂ t̂ ««*»« tiktai už 

(Atkelta iš 3 psl.) 
• • 

mansą? žinoma, jeigu koks mu-
įokas butų turėjęs progos išgirs-

.ięi tS|* jo dainos melodiją, tik
riausiai jis butų galėjęs suras
ti jai ir tinkamą klasifikaciją 
muzikos moksluose. 

* 
Jjgius Urbšas, tokiu būdu at-

Irikratęs Terio, nejautė dėlto 
jokio sąžines graužimo. Prie-

, Šujgai, jis nutarė apsidirbti ir 
. « u Reksu. Šis jo Žmonos myli

masis labai skyrėsi savo ch arak 
teriu nuo žuvusio Terio. Nors 
jis ir turėjo gabumų muzikoje, 
bet jokiu būdu negalėjo išmokti 
Juliaus numesto pagaliuko pa
griebti ir atnešti Su Teriu iš
mėgintas metodas čia netiko. 
Be to, važiuojant automobiliu, 
žmona visuomet jį laikydavo 
gMfcyje. 
. Urbšas nusipirko nuodų, nu-

slapta, nesukeldamas jta-

kaltam Reksui. Tačiau pirmas 
bandymas nepavyko. Greičiau
sia Reksas nurijo per mažą do
zę nuodų. Matilda, pastebėjusi. 
kad jos šunelis smarkiai sune
galavo, skubomis nugabeno Jį į 
šunų ir kačių ligoninę ir ten 
jį patalpino. Gydytojas rado, 
kad jis tikrai pavojumai sirgo. 
Ponia Urbšienė dabar j j ten 

42.00 dol. 
I ^ t i m a * i a k a i t y d a , a i v i s U 8 "o'te^Jus — sovietini muitą, beenziją, draudimą, supakavimą ir pa- 1 

UTrWI0E hl itikte 0*LLS WJ)0 
LOW^X)ST PIOTUBE TCBES 

12" — 10.00 30" — *X6JH M' — $13500 21" — $17.00 
• Loaaer Service • Qoafified TV * Radk> Teekniciaes • F a * Service 

TaCP TV, 24Sf m**Į *. 6K fcggj. Ht 4^884 Į 

2 ____? B r f a l** l I o i e « . . * » * « • specialkĮ siuntinių yra ribotas ktekte, o mes norime visiems duoti S 
I progos pasmaodoti jais dėl to vienas asmuo gali užsakyti ne daug* - kaip 2 toos 

= B. rjSO?1 *** "P^'*11? •J^nnys sveria 11 svarų. Jei norite, prie jo galite ttar pridėti 10 svarų savo 
= -¥r??LŽ.*V? m?sų . k * t a k « Pasirinktų prekių. Jei pridėsite « « > frskių, tai « t a s priditt. 

atimti gyvybę nieko ne- bendro stalo. 

1 Z B £ * - ! £ ! * - y * * l ** Prid^te pagal mūsų katelogus pasirinktų prekių - - mokėsite tik o i 
dien lanke ir nuolat teira*wi | g P*6*" Prek««- Abiem atvejais nereikia mokė* jokių papildomų manipuliacinių ar >rtarn*vtao 
apie jo sveikatą. Gydytojas, tta- | »<**»«*• ^ *?? 
tyt, buvo didelis šunų ligų spe- j Dabar mes jau galime siųsti 21 svarą sverianti siuntinį k- sudėti I J » atskirų dalykų (ne 
cialistas. kad po savaites paata- į « „ kaip buvo ligi ifc>l). "» B v e n 8 , w * Btummi 8 U w r H ^ » . « mmir^ « ™ 
ttReksą aut k o j ^ IW>«enė par | * * £ * £ * -untaų gali užsisakyti bet kas. virfiek, ar jis būtų mūsų klijentaa, ar ku-
sigabeno JĮ namo ir su džiaugs- : rios nota kttes firmos. -' 
mu. r» _ 

Reksui esant ligoninėje, U*t>- \ Sa S^^VSJSS^ pa8,Vrime to "P"**"* « i u n t m i o ™***** P»vyzditas. 
šas pastebėjo, koks malonu. « y . , į ^ ^ fr ****** fcuo a d « 8 0 i 

venimas buvo namuose be šu*' ^ , T L / v . 
nio: nereikėjo klausytis vaka- i v ^ ^ r ^ ^ 
rais šuniško dainavimo, kvepao-1 pftcKyfios BtNOROvt: 
ti šuniško dvoksmo prisotintu, 
oru, vesti jį vidurnaktį pasi
vaikščioti ir valgyti su juo prie į 

NEIAUKTT, imi 
M norite ašsKfkrlati aso ogalss aasras. baldas, 

ar šiaip ką apdraastf, raflialiakllt) agsnto. arba brokario, kad 
jia parūpintų joms pafls% |wr ssftsą kompanija. Neiabnei sstt-

GENERAUNIAJ AGENTO fln kocnpasd||: 
AMERICAN Ar-TOMOlrtLE TrmjTUUNCE COMPAI^T 
A.MEPACAS BONDtNO COKPAirr •<l^">*c 

A^rrRTCAN ^KDEMNITY COMPAJTT -LJr r 

DUBt.-QVB FIRE * MARINK tN^ff.TtA.VCT: COUPAST 
FIREMA.V8 fUVTV INSCRAMCE COMPANT 

FTREMAK'S INDESDriTY COMPAKT 
INDUSTRIAL INSCTtANCE COMPAN'T 

MASSACHV8ETTS PIRS « MARINK . . . . 
PACIFIC NATIONAL FTRE rNSfr/RANC?: 

PEARI. ASSCRANCE COMpANT 
*r' RRl . iAVrr rv.trt-HAVr-B- m u z 

i 

. « " 9 
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»' 

UTHUANIAN I3UffiC« COMPANY 
I A, IHH.T STUttT 

London W 11, Great Britam 
IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIilIlIlIlIlIlHIIHMIlIHIlIilIlMIlIlIlIlIlIlIlIlHIlIflIlIlIlIlflIlIlIlUtr 

RKl.IANCE INFVRANCE COMPAFfT 
CVrVTRSAL INSTRANCE COMPA.VT 

VnSTKRN' FTRE INSTRANCE COVTP 
W HySTBKN CAW7A.t/Pt * STRETT 

esame pirmaklasiai nariai Chicago Boerd of :od«rwritsnr 

01MHY and MA Y, Inc. 
Room 800 222 W. Adams St 

Teasf oaas CEatraJ «-^2«e J 
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OTENRA8TE5 DRAUGAS, OTCAGO ŪAJNOB 

MOKSLAS MOŠŲ GYVENIME 
VYT. šffi VYDA S, Norton, Vt 

Foreign Affairs žurnale (eina čia pravartu galvoje turėti, 
New Yorke), Caryl P. Haskins, kad gamta ir jos įstatymai 
Oarnegie instituto Washingtone visur visiems žmonėms vienodi, 
vedėjas ir Eisenbowerio Mokslo Gamtos turtų ir pajėgų išaau-
tarybos narys, pateikė straips- j dojimas priklauso nuo kiekvie
ni Mokslas mūsų krašto gyve-juos tautos gabumų, savybių ir 
nime,, kurio 
tys yra Šios 

pagrindinės min- visuomemnio gyvenimo pagrin
dų. Gali būti, yra sričių, kur 

Jau prabėgo metai nuo spa- mūsų ir rusų visuomeniniai pra-
lio 4 d., kada 5:58 vai. p.p. Mas 
kvos radijas paskelbė apie pa
siuntimą į erdves pirmojo sput-
niko. įvykis mus sukrėtė ir ne
maža naujų žygių paskatino, ta 
čiau piliečiai šiandien, rodos, 
vėl aprimo. Kiti sputnikai ne 
tiek jaudino. Gal įsitikinome, 
kad mūsų gynybos pagrindines 
technikinės- vėžės jau seniai tik
sliai nustatytos ir vystomos pa
gal mūsų technikos, finansų, 
organizacinio gabumų ir poli
tikos apskaičiavimus. 

Reikia pasakyti vieną dalyką: 

"monin€s gamybos reikalai su
tampa; kaip kur, gaK būti, ru
sai mus čia net pralenkę. Bran
giausias mūsų krašto turtas y-
ra mūsų mokslo savarankišku
mas, iš kurio plaukia mūsų pa
jėgumas, stiprybė, pusiausvyra 
ir savimi pasitikėjimas. Čia mes 
tiek įspūdžio pasauliui darome, 
kad Maskva vis skelbia i r Skel
bia norą mus pasivyti ir pra
lenkti. Čia mūsų darželis. Jį ir 
prižiūrėkime. 

laisvę; New Yorke leidžiamame nė, studijuojanti ligonių tvar-
žurnale Christian Democratic kymą VVashington, D.C., aiosto-
Review tilpo jo straipsnis apie. gų proga buvo grįžusi į Bosto-
jaunimo kančias ir pasiprieši- ( ną. Numato baigti studijas bir-
nimą Lietuvoje. |želio mėn. ir dirbti Bostono vai-

• Aldona G»mbutaJtė-Grinie- Į kų l.goninėj. 

P. Brazausko k* rvuų paroda 
Oregono universitete išstatytieji kuo. P . Brazausko pavei.KsIai. Apie parodą skelbė radijo stotis, rašė 
laikraštis Oregon Daily Emerald, taipgi laikraštis The Angelus. įsidedamas ir vaizdą paveikslo — 
Lietuva po raudonąja žvaigžde. Laikraštis pažymi, kad dailininkas yra tremtinys iš Lietuvos. 

~4* 8U2AUSKM BEVfcftLY HILLS fiĖUmi* 
«n» iMo» gėlės o>! vestuvių, banketų. Isidotuv* 

ir kitų papuošimų. 

Ir 9 * 

srityje graso?Turime pripažin-Įgauti, a r turėti, fcet kuo dau-įkalbą bei blaivybę. Už nuopel-
ti, kad savo švietimo sistema' giau kurti bei išrasti. Mūsų am nus garsinant Lietuvos vardą 
•įie pasiekė matomų žymių vai- žius yra technikos ir mokslo apdovanotas DLK Gedimino or-
sių. Kas ta sistema? Ji kūdikis amžius. Pas mus valstybės ga- j dinų Gyvena 283^ Livingston 
XLX-to amžiaus vokiečių. Ją ca- lia, turtas ir pajėiurnas priklau' St., Philadeiphia 34, Pa 
rai pasisavino ir bolševikai sa- j so nuo piliečiu laisvos iniciaty-
vo tikslams persiuvo. Jos tikslas j vos ir kūrybmgumo. Kadangi 

Gal teks šiek tiek atšalti nuolyr* puikiai išmokslinti atrink- mokslas pasidaro Svarbia mūsų 
malonios pažiūros, būk pašau- _tą studentų mažumą, ne plačią' kultūros dalimi, piliečiams atei 

• Muzikas Jonas Kaseliūnas 
groja kaipo solistas radijo A. 
Gazeta simfoniniame orkestre 

i ir veda fagoto klase Sao Paulo lis tik tada normaliai gyvena, visuomenę kaip pas mus. Sovie- na pareiga juo rūpintis, nes is- . "* .. r^*. , ., sputmkų erdven pasiuntimas ne , -, ^ ^ «v**"«««»« S J * ™ 4 ' y ^ ,r ... , . . - , ' . .. ^9*" •*^ „r™^ ,. konservatorijoj. Laisvu laiku 
•xi • T , " ? ., , ^ ~ . Ikada gyvena taikos metą, kur tai mažumos skaičių gal siekįtonja mus verčia gyventi pa-. .. . A

 J . J , . ~ ^ 
reiškė kad technikos lenktyne- ^ ^ trumpalai- tiek išplėtė, bet taip pat griež-! šaulyje, kur vyraus valstyb&s f »<*f>J^3» liet i « « o no -
se atsidūrėme "antroje vietoje", g g ^ ^ ^ ^ M i š j ^ Z Tu- tai atrenka, šios mažumos vir->su tiksliausia išmokslintais pi- ^ ^ Senajame Malūne, reda-Rusams pavyko laimėti vienas 
šuolis bėgimo sporte. Mūsų am
žiuje, mokslas ir technika augš-
tyn kyla kaip rytmečio rūkas 
virš ežero, pagal kiekvieno kraš 
to pramonės augšti bei lygi. Te
gul sublizga kaip nori, bet vie
nu žymiu šuoliu negalima ver
tinti viso krašto bendrojo moks 
linio $P technikinio pajėgumo. 
Tie, kurie taip daro, storai klys 
ta faktuose. Todėl pasidaro ir 
klaidingų išvadų. 

Kasdien šaukiami kovon 

rėsiuae gal prinrasti evventi su šūnėms diktatūra teikia žymių liečiais, gyvenančiais kūrybin- f110^3 orosmrą Mųsų r*omeciai 
, . .P"7 _ _ . ._.___.„ .•__, i_._CT_ _•_ _r i _ " •• ?*&* - . ir vadovauja Muaų Popieaų ra-faktu, kad veik kasdien būsime .laisvių, gyvenimo prabangos ir giausiose visuomeninėsesantvar ... mw**"Jf; ™"*"* *"*?: 

i , . t i „ J l ^ . ,.s _.-„„ .-_:„ ! r , a < «, rw i k^^ N . ™*« „mi*™* •««„„„, ^1° valandelei.^Paskutiimi šaukiami kovon už mūsų įsiti
kinimu* ir gyvenimo būdą. Tu
rėsime įrodyti jų sveikumą. Pa-

pagarbos. 
Pas mus mokslo pažangą te

galima vykdyti vakarietiškų po 

mo

tiname, kad mūsų dienomis gal j litinių laisvių sąlygose. Pripa 
negalima galutinai išspręsti jo- : žinę, kad ir diktatūroje mokslo 
kio pasaulio galvosūkio, ir is 
torija parettateus iš mūsų tik 
nuolat dėti ryžtingų pastangų. 

Kiekvieno krašto turtų pa
grindu yra \ jo gyventojų kūry
bingumas, originališkumas ir 
ryžtas. Šių savybių visada vi
siems žmonėms trūksta, bet 
šiandien jos ypač svarbios mok 

koše. Ne vien. gyviems tokiame , . „ . 
pasaulyje *tfk& tat ir su g a r - i t u ^ ^ f f ^ S * J*° • P ^ f ° 
be .gyventi, ims didelio ryžto, | « « > J * t a jkurti lietuvių kolo-
pasiaukojimo ir supratimo, k o ! ? » B n t » * » * » ir surado 
iš tikrųjų reikia. Mūsų istorija daužiau pritarėjų. Ypatingai su 

Pavyzdžiui, pradeda galvoti 
Maskvai štai pavyko trumpu lai j š į i r t e c - : :c a. Tolei : - ? : 
ku iš atsilikusio žemės ūkio 
krašto pasidaryti, tartum, mo
derniniu - • ir stipriu pramonės 

pažanga galima, turime rasti 
mūsų sąlygoms atitinkamo pas
katinimo mokslo vyrams, kuris I 
prilygtų rusų diktatūros teikia- * ne^** 
mai saviesiems. Diktatūra savo į 
atrinktiems mokslo vyrams siū
lo laisvę nuo skurdo, nuo trū
kumų bandymus vykdyti ir juos I 

ligi šiot mums tokių uždavinių' f*"™** J * ™ ~ ^ g ? 
niekad nekeli. Bet dabar kelia. ! t a t o n , a i ' k u n e c > * » n e v>*«-
Atsfliepkime, nes kito kelio juk S10S tev0B P ° l l t i k o s ' vynausy-

KRONIKA 

bės vedamos, išgyvena krizę. 
• tmiUja Poška ir Adelė Pa-

žemis yra narės Chicagos Mote
rų Simfonijos orkestro. Jos abi 

• Sudužęs vamks, Nidos iš- S b u v u s i o s J v : ^ ^ » . a ' 
garbina. Nėra abejojimo, jei mū ! leistas Balio Gražulio novelių '• k a d e n H J o s aukletmes ir pasmi-
sų visuomenė persiimtų mokslo I nnkinys, daugeSo yra skaito- p i n o ' k a d taa o r k e s t r a s d u o t ^ 

svarbu puosefeti visokį moks- \ svarba, mes savo gyvenimo bei j m a s Novelės turi intrigą vaiz-'' M a r i J o s A11^*- mokyklos auk-
lišką galvojimą, padėti visiem įsitikinimų sąlygose rastumfėm! duoja painias meilės gijas ir j . i I ė t m ė m s koncertą. 

k raš tu Kodėl? Pasidaroma iš-j f " ^ u a S 1 IŠŽl *<£%, ^ J f ^ Ž , S T ^ S ^ S f i f l**** nuotykius.^odomas res- • Operos pm-*«iima. Mari-
^»H» ±»A AM "mokėjimo zv- ?- ^ ™ S ? p a z a n g ą - . C i a r e i ; | gerbti. Gal visuomenei teks šiek [ peMas tradicinėj moralei, nors jos Augšt. mokyklos auklėtinės 

. . . _ _ . . _ s.. kgg svarstyk progas jąununui: tiek persiauklėti iš vartotojų įliietavea 
mokslus eiti, finansinė parama | kūrėjų nuotaikas, 
ir supratimas mokslo svarbos. Į 

•f Pas mus gyvenimas pagrjs-
"• Gyvenimo rungtynės 

vada, kad dėl 
venti", dėl dėjimo atitinkamų 
pastangų. Ir imta lyginti skai
čiai kasmet diplomuojamų in
žinierių Sovietų Sąjungoje ir 
Amerikoje. 

i r A H 
Kuo Sovietai mums 

tas rungtynėmis. Tad ir pradė-
mokslo kime rungtis ne kuo daugiau 

-

" 

•• mm • " I I I I I I I " 
' " 

- - • • " : ' " 

mm 

Chicagos Stipriausioji įstaiga 
r* 

mi 

flgPj 
• ^ |j 

moterys "*aikur auto-; savo Mažajame teatre pantomi-
jriat galėtų priekaištauti dėl jų mos būdu pastatė operą Sevili-
tokio vaizdavimo. Trylikoje no- jos kirpėjas: itališkai iš plokš-
velių autorius vaizduoja atūžian telių griežiant operos muziką 
tį mirties siaubą -£- bolševizmą j ir dainavimą, moksleivės vaidi-
ir rūpesčių naštą, tėvams, ku-'no scenoje, atlikdamos savo ro-
riems reikia bėgti, o kurių kū- les mimika, gestais, 
dikis ligoninėje: Sia. nusakomi! 
Uetavhi karių pergyvenimai ap^-' 

• 

I 

i 

-į'TURTAS ^65,000,000i» 
v A T S A R G O S FONDAS į 6,000,O00.W 

Kad ateityje išvengtum bereikalingų rūpesčių, tai taupyk 
saugioje įstaigoje. STANDARD FEDERAL per 50 metų —nuo 
190$ iki 1959 — įrodė, kad ji pati saugiausia ir stipriausia. 

• • • - ' - • • — . " * -

STANDARD FEDERA1 ištisą pusę šimtą metų kiekvienam 
taupytojui išmokėdavo pagal pareikalavimą. Depresijos, karo ir , 

mūsų ekonominio gyvenimo metais STANDARD 
FEDERAi kiekvienam taupytojui išmokėdavo aukštą dividendą. 

JUCTIN MACKIEWICH, Prez. 

kasuose, irstančiame fronte; per 
gyvenimai vėlinėse; erotinis sap 
nas; sudužusios įsimylėjusio vy
ro viltys; nuario»^edyboe... su 
črjonu; karininkas, kurio šei
mą . vaduodami vyrai žuvo, o 
kuris vėliau nubhidijo paskui 
kitą; skambutis, iš kurio gar
so sprendžiama apie žmogų; dru 
gėliški gegužinės nuotykiai, pa
sibaigęs sužadėtinio praradimu; 
nuotykis banditus gaudant; mer 
gišiaus nesėkmė; išgedėtoji kan 
didatė į skenduoles; Bobėnas ir 
palaužta moteris. 

Vietomis autorius kalba iš
tęstai, vietomis perdaug kas
dieniškai, o visdėlto kūrinys dau 
geliui bus įdomus. Autorius — 
dzūkas iš Varėnos. Lietuvoje ii-
gą laiką buvęs liktiniu puska
rininkiu. Kažkurį laiką dirbo j 
Kauno radiofone, buvo jo litera
tūros skyriaus redaktorius 
(1941-1944), su būreliu sukilėlių 

] 1941 m. užėmęs radiofoną. Pe
riodinėje spaudoje tilpo jo ke
liasdešimt novelių. Dalyvavo 
Tremties metų ir Gabijos alma
nachuose. Nuo 1949 m. atvykęs 
į JAV apsigyveno Detroito apy
linkėse. 

• Kazys Vidikauafcas sausio 
6 'd. sulauks 80 rr.etų amžiaus. 
Gimęs Šančiuose, prie Kauno. 
Atvykęs į JAV ėm* bendra
darbiauti ne tik lietuviu bet ir 
ukrainiečių, lenkų. msq ir espe
ranto laikraščiuose, ppavfcda-
mas juose nemažai žinių apie 
Lietuvą ir lietuvius M tflių, pa
rašytų esperantiškai, JTK išvers 
tų į kinų ir japonų kalbas. Yra 
parašęs esperanto *«ftos vado
vė!} ir brošiūras apie esperanto 

• Kdv. Turauskas laikrašty 
Exil et Liberte paraše straips
nį apie šių laikų universitetinę i 

? A N D LOAN ASSOCIATTON OF CHICAGO 
4192 Archer Aveiiuc Cbicago 32 Phone. VIrgmia 7-1141 

' » ! » , - i . — , .i . , — _ _ _ _ ^ _ _ _ 

DARBO VALANDOS: Kasdien, iškaitant Sešted. mio 9 vai. ryto Ud 4 vaL po pfctq. Ketvlrta-
dfenfais n o 9 v»L ryto Ud 8 vai. vakaro. Tredadiedate visai 

, ^ ^ — M — — i ii" i i • 1 • I I 

TRYS 
ŽODŽIAI 

arba 
Gyvenimo Magija 

Kiekvienas su dideliu malonumu į 
skaitys šią naujausią knygą — 

JUOZO ŠVAISTO 

Lengvu gražiu stylium, apysa
kaičių pavidalu pavaizduoti gilios j —— 
prasmes dalykai. Kaina $840 . 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd Street 
Chicago 29, Illinois 

CORCORAN Ft'N'ERAL HOME 
Servinjf all Chicago — Ample' Pkrk- j 
kin«r Kacilitiea — Ab--Coodit. ClMCpel 
6150 N. Cicero Ave., Chicago, I1L 

PEnsacola 6-3833 

BEDDING 
SPECIALCB SANDfiUO 

IŠPARDAVIMAS 
Nekreipiant d«me»io j anksčiau 

visur skalbtas kainas. Visiškai nau
ji _ originaliose fabriko kartonose 
Sealy. Columbia. Šerta, Restooic. 
ir t. t. •• 
Innersprtng matrasai / ? $1S;«I> 
Box Springs l».no 
Innerspring sulanks. lov. ? 
Inoei^pring Hoiryw. lova T 
Sofos ir mHm. $269.50 ^ $*9.50 
Bunk bods-lovos. viso 6 gab. . 

$8t.50 «l».S-r 
HOUSE OF BEDDING 

Dtvision ot M. WoiC Foru, Co. 
3079 N. Liaooln, Cor. Barry 
Sekmad. i i flrt S: pfrav-ketv^ 

Sėst. iki *:3« T. V. 

PERKRAUSTYMAI - MOVING 
• Plgu«, aąšiningaa darbas. Visi spdraudimsi. DH 

įohr^ų distancijų Aaukite sekaočisi 

ANTANAS V IL IMAS 
$415 SO. LITUAMCA AV&t, CHICAOO, ILI* 

• • IMS 

$C».5.S 

• 

*v. 

• 

j 

• 



fABNRAJTIB DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, 1959 sausio 3 

SPYGLIAI IR DYGLIAI 
Redaguoja dr S. ALIOMAS 

PRAKALBŲ M E T A I 
Po ūgų svarstymų mūsų šta- tai iškilmingą posėdį baigė per bas, kolkas nedaug ordinų te-

prilaikąs, nutarė, kad praėju
sieji 1958 m. buvo lobai veiks
mingi, {vairiuose minėjimuose 
buvo pasakyta geras pusmilio-
nis prakalbų ir tuo pačiu kova 
o i Lietuvą gerai įprasminta. 
Pasiremdami anais puikiais me
tais, kad kaikuriuose parengi
muose ar minėjimuose būdavo 
po keliolika prakalbų, nutarė
me kad prakalbos yra veiksmin
gas ginklas kovoj su bolševiz
mu. 

Supraskite, nueini į kokį nors 
minėjimą ir tau penkiolika kal
bėtojų paaiškina, kad tu esi lie
tuvis, kad Lietuva pavergta bol
ševikų, o šiaip jau mūsų tėvy
nėje Nemunėlis ir Dubysa te
ka. 

Taigi, prakalbos yra maždaug 
tiek stiprios, kaip atomas. Mes 
galime prigirdyti bolševikus taip 
jau sakant žodžių potvyniu. Juk 

penkiolika minučių, o paskui kai 
bėjo apie savo organizacijas, 
diskutavo ir kitokius nepagar
bius darbus dirbo. O oracijų ir 
nebuvo. Tiesiog nusikaltimas. 
Kalbėti reikia, juk jei prakalbų 

Blogas, tik nebuvo 
Bronys Raila Nidos' knygos 

klubo Rinktinės 2 nr. rašo: -
"Susirašinėjimas nutrūko, plo 

j kštelė buvo pagaminta, bet ne 
su mano tekstu, o su kažkokiu 
nauju, sutrumpintu, su plagijuo
tu ir, man rodos, gana netiku
siu tekstu (o gal ir visai be 
teksto, dabar po ilgo laiko ne
beprisimenu)." 

Be apsisprendimo 
seržantas moko naujokus ir 

šaukia: 
— Bėk, gulk, kelk, stok! 
— Žmogus visai be nusista

tymo ir negali apsispręsti, -
taria naujokas. 

Pamokose 

Didžiausia problema yra supras
ti, kaip tokio netikusio žento, ku- j 
ris nevertas buvo tavo dukters, 
gali būti toks puikus berniukas. 

nebus, tai koks nenaudėlis dar 
iš minėjimo į karčiamą užsuks. 
0 kitas koks namo parvažiavęs 
skaitys knygą ir stačiai laiką 
gaišins. Jei jau koks kvailys at
ėjo į salę, tai nepaleisk greit. 
Išdėstyk, kad jis yra lietuvis ir 

kas svarbiau už nuostabų kalbė- j kaipo toks turi būti lietuvis ligi 
jfaną. Salė sau garuoja, piliečiai J grabo. Jeigu matai, kad salėje 
sužavėti, valandas sėdi ir min- j yra jaunimo, tai reikalauk, kad 
tyse taip keikia, kad jei gar- dar daugiau prakalbų būtų ir 

j vis apie tą p a t į nes jaunimas 
nelabai tokių daiktų mėgsta, ga
li paskui neateiti, tai duok daug, 
kad visam gyvenimui užtektų 
to prakalbinio užtaiso. Tiesiog 
kaip raketai į mėnulj. Jei po 
mažai kalbėsi, tai gali pradėti 
perdažnai ir lietuviškus parengi
mus lankyti, o ten visi matys, 
kad yra daug jaunesnių už ta
ve ir kenks tavo, o labiausia 
tavo žmonos orumui ir garbei. 

Jeigu banketo metu maža kal
bų, gali blogai virškinti vištieną, 
o virškinimas pagal dr. Račkų 
yra svarbiausias veiksnys. 

Be žodžių tvano mes būsime 
žuvę ir todėl ,juo daugiau pra-

— Ką darytum, jei stovint 
sargyboje kas nors ateitų ir 
apkabintų tave iš užpakalio ran 
komis? — klausia seržantas. 

— Sušukčiau, šalin, Mary, aš 
dabar esu sargyboj. 

Lažybos 
Vienas rimtas ponas, eidamas 

Pasekmingas Balfo I Balys Pavabalys 

seimas SAUSIS IR M A N O 
Newarke jvykęs Balfo seimas 

Gerbiamoji policija, aš čia ne-
perdaug prigaminau tų pinigėlių, 
tik tiek, kad po Naujų Metų galė
čiau apmokėti pajamų mokesčius. 

buvo pradėtas malda, o paskui 
pasibarimais. 

Diskusijos 
Keturių valandų diskusijose 

buvo svarstoma kas naudinges
ni Balfui: pinigai ar direkto
riai. 

Senas lietuvių veikėjas Klin-
ga trinktelėjo kumščiu j stalą 
būtinai norėdamas balsuoti 

Aukos 
Balfo darbuotojai atgabeno ir 

įteikė 20,000 doi. auką, partijos 
— dvyliką direktorių. 

Draugijos 
A. Devenienė atstovavo San

darą,- tačiau Sandaros red. Vai-
dyla paskelbė, kad Sandarai nie
kas neatstovavo. Žodžiu, seimas 
pagimdė dar vieną Sandarą. 

pasivaikščioti, sustojo prie bū
rio besiginčijančių berniukų. 
"Ką jūs čia darote r — klau-
sia ponas. "Mes einame lažybų", 
— sako berniukai, — "kas pa
sakys didžiausj melą, tas gaus 
šitą sviedinį". "Melą?" — nu
stebo ponas. "Kai a š buvau ber
niukas, mes niekada nekalbė
davom netiesos". "Jūs laimėjo
te, ponas, štai jūsų sviedinys!" 
— suriko berniukai. 

Diskusijos del gyvybes 
Sovietas sako: 
— Marse yra gyvybė, bet tau 

daug tobulesnė santvarka kaip 
Sovietų Sąjungoje, ten visi dar 
labiau bijo kalbėti 

— Ne, atsakė amerikietis, — 
jeigu būtų tokioje planetoje gy
vybę, jie jau būtų paprašę iš 
Amerikos paskolos. 

Kinijoj 
I š Kinijos Maotsetungas shin-

Kas metai būna Nauji Metai, kas metai metais vis senyn, 
Kasmet linkėdamas sveikatos, veržiesi dalgio link pirmyn. 
Kas metai vyks toliau debatai, ir barsis altai ir vlikai, 
Kasmet senės Naujieji Metai ir gims idėjos ir vaikai. 
Ir vel kas metai vyks debatai, vėl viens kitam už sprando tvers, 
Ir vėl tautiečiai į sveikatą už laisvą Lietuvą išgers. 

apaudos apžiūrinėjimas 
— Stepas Paulauskas Nau

jienose rašo apie Kario žurnalą 
šiaip: "Jame matome lenkpalai-
kio Lozoraičio, kurs prabangiai 
gyvena iš Lietuvį valstybes iž
do likučių, atvaizdą, bet nema
tome Alto," Vliko, Balfo, ben
druomenės ir kitų lietuvybės 
išlaikymo stulpų". 

Spygliai jokiu būdu negalėjo 
išaiškinti koks yra palaikis len
kas ir koks šventadienis. 

dien nori. Jeigu atsirastų 
šventėje nenori kalbėti, tokį rei
kėtų išmesti iš salės, kaip ne
norintį dirbti pozityvaus darbo, 

šiai pradėtų, tuoj koks tuzinas 
bolševikų arba pats Chruščevas (jjaibų^ juo daugiau to paties kar 
kojas pakratytų. Visi šie ir ki-, ^ ^ į i r ^ m a & a u darbo. Jei 
ti motyvai privertė mus skeJbtijmaža kalbėsime, gali likti daug ^ telegramą į &emlm" 
ateinančiuosius metus Prakalbų j ^ o darbui, o dirbti kas šian 
metais. Pavyzdžiui, bus kokio 
nors nusipelnusio asmens minėji 
mas. Tai jei vienas koks asmuo 
prakalbą pasakytų, paskui dar 
pirmininkaujantis žodį tartų ir 
pats jubiliatas kalbėtų, toks pa
gerbimas būtų ne pagerbimas, 
bet jubiliato išniekinimas. Turi 
kalbėti trisdešimt ir būtinai vis, 
tą patį. Juo daugiau kalbės, juo 
daugiau visos dorybės į gaivą 
įsikals. Tada visi pradės tikėti, 
kad jubiliatas geras ir džiaug
sis visi sėdėdami ir lauks vis 
daugiau prakalbų, kad labiau 
galėtų įsisąmoninti ir paskui net 
egzaminus iš to jubiliato dory~ 
bių laikyti O jei kartais kitas 
panašus minėjimas, tai tas do
rybes savo kalboj pritaikinti. 

Visi minėjimai, kuriuose da
lyvauja svetimtaučiai, yra nu
lis, jeigu jie nesitęsia keturių 
valandų. Va, sau sėdi koks se-

Naujų Metų proga linkėtina, 
kad mergaitės gautų ne tik Bache-
lor's laipsnį, bet ir kokį "bache-
lor". 

Naujų Metų iškilmių tebeveikia
mas pilietis eina rankoves atsirai
tęs pasitikrinti, kiek linkėjimai 
būti stipriam ir sveikam jam jėgų 
suteikė. 

natorius, klausosi lietuviškai Po 
kiek laiko jau pradeda išskirti 
kažkuriuos lietuviškus žodžius. 
Per keletą valandų ir negabiau
sias gali lietuviškai pramokti 
Na, arba koks nenaudėlis ame
rikonas ar kitoks nelietuvis sve
čias nenori prakalbų klausyti ir 
šiaip sau snūduriuoja, tai vis-
tiek gerai. Jis keikia bolševikus 
ir geidžia, kad jie išsikrausty
tą iš pavergtų kraštų, nes jei 
nepasitrauks, tai tokios nuolati
nės viešnagės pas lietuvius j gra 
bą nuvarys. O mirti nuo pra
kalbų, nors ir labai bolševiko 
nekenčiant. nesinor. 

Sekančiais metais neturi būti 
prakalbų mene jokių ydų. Štai 
pernai prakalbų priešai studen-

arba kaip negerbianti to reika
lo, apie kurį visi kalba ir turi 
kalbėti. Taigi Šįmet prakalbų 
metai ir mes tikimės, kad visi 
šie mūsų norai išsipildys ir visi, 
kurie nepakėlė tosto už prakal
bų metus, tegu pakelia, kad kai 
klausys per ištisus metus prakal 
bų, ar jas sakys, ne taip džiū-
tų gerklė. 

Jeigu bus koks koncertas, tai 
neleiskite iš salės svečiams šiaip 
sau išeiti ir išsinešti koncerto 
ar vaidinimo metu susidariusią 
pakilią nuotaiką. Būtinai turi 
užlipti ant scenos koks veikėjas 
ir pakalbėti o kartais net du. 
Be to, privalo būtinai pasibu
čiuoti ir dar kitaip publiką pra
linksminti nes be to visas dar
bas bus perniek. 

Tegyvuoja 1959- ji didieji Pra
kalbų metai N. N. 

— Atsiųskite maisto, Kinijoj 
badas. 

Kremlius atsako: 
— Kol kas neturime. Labiau 

suverškite diržus. 
— Atsiųskite diržų, — ateina 

antra telegrama iš Kinijos. 

Parlamente 
Du priešingų partijų atsto

vai kalbasi seime: 
— Man atrodo, ktfd šioj. se

sijoj tu visai neatvėrei burnos, 
— sako vienas. 

— O, ne, kai tu kalbėjai aš 
visą laiką žiovavau, — atsako 
antras. 

Atsake 
— Mano naujas garbintojas 

paprašė, kad jis visus iššaudy
siąs, kurie bandys su manim 
draugauti — sako mergina. 

— Ką tu į tai? — klausia 
kita. 

— Parašiau laišką, kad gali 
nusipirkti ginklą. 

Pasitikėjimas 
— Ei, Jonai paslėpk sidabri

nius šaukštus, •— sako žmona 
vyrui, kai į kambarį įėjo elektro 

tautietis iš An- iaont^is-
giijos skundžiasi, kad Nidos km I - P e t r a i ; ~ *"* * * *&*** 
bas perbrangiai ima už knygas elektromonteris savo padėjėjui, 

1— se mano laikrodis ir pinigai 
ir nepaleisk iš rankų kol mes 
čia dirbsime. 

Pasiduotų 
Autobuse vienas pilietis trau

kia pypkę. Nepatenkinta seny
va ponia sako jam: 

— žinote, nuo tabako dūmų 
aš sergu. .$Ę 

— O, jeigu taip būtų man, 
tai aš nustočiau rūkyti. 

Anglijoj, nes esą: "Knygų kai
ne Anglijoje 1 šilingas, o Ame
rikoje 1 doleris. Man už 5 šilin
gus reikia dirbti pusantros va
landos, o Amerikoje 1 doleri už
dirbti — tai tik keliolikos mi
nučių klausima*. Matyt, auto
rius iš Anglijos turėjo galvoje 
gengsterius, nes mirtingieji už
dirba truputį po mažiau. 

Meiles išpažinimas 
Po pietų vyras namuose skai

to laikraštį, žmona skundžiasi: 
— Tu tik skaitai ir skaitai 

Tu manęs nebemyli t u nenori 
manęs atsiminti ' , > 

— Tai vėl pradedi — sako 
vyras. — Myliu tave labai la
biau negu bet kada, labiau ne
gu bet ką gyvenime, o dabar 
patylėk ir duok man skaityti. 

Skirtumas 
— Ar tu žinai skirtumą tarp 

anglo, škoto ir airio? 
— Ne. Pasakyk. 
— Ogi, išlipdamas iš trau

kinio, airis nepasižiūri, ar yra 
ką nors palikęs, anglas pasi
tikrina, t a d nebūtų ko palikęs, 
o škotas gi visada pasižiūri, ar 
kas ko nors nepaliko. -

AUSYS 
Nusibodo ant stalo rymoki 
Prie eilėraščių savo liūdnų. 
Noriu, žodį tiktai pririmuoti, 
Kad į balių šiandieną einu. 

Tai apsuksiu ten mergą 
nevieną! 

Tad bent sykį pašoksiu gerai! 
O paskui — su bernais vėl kas 

dieną 
Prie mašinų, kad jas aitvarai! 

Dega dega, krūtinėje dega 
Man širdis. O aplinkui žiema. 
Išeinu iš vagos. O į vagą 
Sugrąžina dienų pilkuma. 

Tegu groja pasiutpolkę sausis! 
Tegu šaltis gnybt nosį bandys! 
Tegu šąla ir kojos, ir ausys! 
Tik tegu neatšąla širdis! 

—• Įdomus žmonės yra . | ie , 
arba, kurie viską žino, arba ku
rie nežino nieko. 

— "Kai j u į % H t e žaidimų y-
ra pramoga, kai jūs žaidžiate 
yra poilsis, o kai jūs dirbate 
prie žaidimų, tai yra golfas. 

— B. Hope 

Naujų Metų proga tėvas sutei
kia sūnui stiprios valios linkėji
mus. -' *•' .;;-'•• 

Plunksna Granžyte 

NAUJOVIŠKOS DAINOS 
S * " ' 

Politika ir vonia 
Viduriniųjų Rytų krizės metu 

vienas jaunas diplomatas sako 
Churchiliui: 

— Man atrodo, kad egiptie
čiams reikia Charlotty Corday. 
(Ji nudūrė vonioj prancūzų re
voliucijos tėvą Maratą). 

Churchilis linktelėjo galva lyg 
pritardamas, paskui ištarė: 

— Ar tu manai, kad Nasse-
ris kada nors maudosi? 

— Modernus žmogus padarė 
tik vieną naują išradimą — aku 
bėjimą. 

Oi, bernyti vientury, 
Ar mašinos neturi, 
Kad neatvažiavai 
Aną subatėlę? 

Aš mašinas turiu dvi, 
Geram stovy abidvi, 
Tik aną subatėlę 
Baisiai galvą gėlė. 

Oi, bernyti vientury, 
Ar „daimuko" neturi,. 
Kad net telefonu 
Manęs nepašauki? 

Oi, mergyte, tu graži, 
Gal paskolinti gali? 
Aš vedžiojaus Jane 
Tai tušti kišeniai. 

Jei lankyt neketinai, 
Kam taip meiliai šokinai? 
Šelmis bernelis, 
Vėjo botagėlis! , 

Nebuvo progos 
Vedusieji ateina pas klebo

ną ir skundžiasi 
— A š suprantu, tačiau jūs 

turite namie viską išsikalbėti, 
I— sako klebonas. 
j — Taip, — atsakė vyras, — 
bet namuose aš nerandu pro
gos tai padaryti 

Trys atvejai 
Profesorius sako savo studen 

tams, būsimiems advokatams: 
— Tada, kada jūs turite fak

tus, teisme jūs kalkite į gal
vą prisiekusiems; jeigu turite 
savo pusėj įstatymus, tada kal
kite į galvą teisėjui. 

— Bet jeigu nė to, nė to ne
turime? — paklausia vienas stu 
dentų. 

— Tada kalkite į stalą, — 
atsakė profesorius. 

Naujuose Metuose" reikia pada
ryti nutarimą, kad jei nori nepa
skęsti, tai reikia šalin bėgti nuo 
išlaidžių undinių. 

* Po Kalėdų tėvas apgailestauja, 
kad niekas vaikui nepadovanojo 
sunkvežimiuko naujų žaislų palai
kam išvežti. 

Naujų Metų sutikime 
Po programos Naujų Metų 

sutikime vieną solistą gražiai 
nuplojo, gi vienas balsas gar
siai šaukė dar kartą pasirodyti 
tačiau solistas nesirodė. Prane
šėjas jieškojo, ir pagaliau at
radęs, sušuko: 

— Kur tu buvai? Reikėjo iš
eiti tada, kai šaukė. 

— Ne, tada juk negalėjau iš-
eti. Turėjau tada užpakaly salės 
šaukti 

Ilgesiui numalšinti 
Zinai, pirmą kartą mes esa

me paplūdimyje be vaikų, — 
dūsauja motina. 

— O, tikrai, kad ne taip pa-
siilgčiau pripilk man galvą ir 
akis smėlio, — atsakė vyras. 

Po žvejybos 
Žmona skundžiasi vynu, kad 

jis nieko jai nebenuperka, o 
prieš vestuves nupirkdavo ir 
gėlių, i r saldainių, ir Šiaip do
vanėlių. 

— Taip, bet kur tu matei kad 
žvejys dar žuviai duotų slieką, 
kai jis ją pagauna. 

ik; • .••«>jtiHĮntapv'-< 

- --. ——~r-r. 
— Amerikoje yra 35 milionai 

meškeriotojų, tačiau Sovietų Są
junga vistiek sugeba Ameriką 
apmeluoti. — Tax Journal 

Jaunimas bėga į Draugo romano 
konkurso premijos įteikimą, kur 

dainuos Jarošeko kvartetas. 
- — -».»gC' 

> . 
•Vtefco oi 
Visas meiliai Šokinau, 
Kai nuo smuiko Balio 
Man širdis apsalo. 

*4 -
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Bet palauk, 
Daug dar, 
Gal tau ^ 
Margą gromatŠf. 

Nusibos mam Jonės, 
Vėl prailgs man dienos, 
O kai busiuĘęmm, 
Tave lankysiu vieną- i 

• i#rV* 

Tautietis susapnavo vasarą ir todėl 
atsikėlė ledų užvalgyti. 

Visi viflksi .pageidauja, kad ir 
mokytojos nevargtų, o skaitytų 
kaip jis, daug svarbesniu* gyveni
mo prasmei, komikus. 

T — 
1-

A r ai tau, sese, nesakiau 
Ar Šimto žodžių netariau, 
Muiluok kiemelį subatoj 
Atvyks bernelis nedėlioj 

Tegul atiteka tau M U M , 
Man ir taip laiko 
štai, reikia plaukus 
Nagus iar kartą nudažyt. 

politikų posėdžiuo 
se sprendžia problemas' atsiver-

apsakymų kny-
-** Phillips 

• • • • -

-*- Jūrininkas yra toks žmo-
gus, kuris gyvena ant vandens, Sustojo gatvėj mašina, ftts 

Ti, tu - signalą davė mm. bet 
Aš išvažiuoju su svečiais 
Tikriausiai grįšiu p*ry 

Eidama gulti, motute, 
Palik man pieno ąsotį. 
Ir aspiriną sjjflfcfc-.A 
Nes ryt gilvelė bus sunki 

išlipęs i krantą vandens ne-

Ligoninej 
Ligoninės direktorius, maty

damas vieno iš savo pacientų 
dideli pagerėjimą, pasišaukia jį 
į savo kabinetą. ^-

— Rytoj jau jūs galėsite iš
eiti iš čia. Tačiau, sakykite, ką 
veiksit išėjęs? 

— O, aš mėginsiu laikyti eg
zaminus iš teisės mokslo, — at
sako pacientas, — nes, būdamas 
čia, aš studijavau ir gilinausi 
teisėje. Jeigu pavyks išlaikyti 
versiuos advokato praktika, 

- — O jeigu nepavyktų? — įsi
terpia direktorius: 

— Tuomet aš stengsiuosi gau 
ti darbo atominių bombų gami 
nimo fabrikuose, nes, Čia būda-

i geria. I H** V ***P°& gilinausi į fizikos 
i mokslus. . , 

Pinigai kalba dažniausia. — Na, o jeigu ir tenai nepa
sakydami sudiev. — Brsndt vyktų darbo gauti? — užklau-

, \f^J.— - sia direktorius. 
Norint nustoti rūkyti, rei- — Tuomet vėl sugrįšiu čia, 

nešioti drėgnus degtukus atsako pacientas 

Taurūs linkėjimai 
Bostone teisėjas Pramuš Ford 

gavo Kalėdų sveikinimą i š kali
nio, kuris nuteistas kalėti 25 me 
tus. Sveikinime įrašyta: "Linkiu 
linksmų Kalėdų ir sekančiais 
metais būti čia". 

Nekenksminga kronika 
—- Nottinghame, Anglijoj, bu

vo suimtas vagis, kuris teismo 
metu pavogė teisėjo peruką. 

— Memphis, Tenn., Harold 
Hitt teismo buvo nubaustas 21 
dol. pabaudos, kad kavinėje su 
pistoleto Vamzdžiu maiše kavą. 

•— Bowling Green, Ohio, mies 
to laikraštis gavo prieš Šventes 
vienos mergaitės raštą, rašytą 
Kalėdų seneliui, kuriame tarp 
kitko prašoma:. "Ir švarių bal
tinių mano seneliui". 

Knyga yra kaip duktė, sun 
ku ją išleisti neturint pažįsta
mų. 

— Modernieji paveikslai yra 
tam, kad apie juos kalbėtų ir 
rašytų, o ne, kad į juos 2ūrė-

*"' • - • * , 
— Yra daug paprastesnis da

lykas valdyti valstybę' negu iš
auklėti tris vaikus. — ChurchiB 

f. 
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Jam visi Linki sveikatų 
O jia mums — laimingų 
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