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Pilna V. Krėvės raštų laida
BEN. BABRAUSKAS, Cicero

Prieš porą dienų Lietuvių En
ciklopedijos leidykla^ V. Krėvės 
raštų prenumeratoriams išsiun
tinėjo Vinco Krėvės raštų II to
mą (I-jo tomo sulauksime vė
liau; ten, be ko kita, lauktina 
redaktorių žodžio, autoriaus bio 
grafijos...), redaguotą Vinco 
Maciūno ir Prano Skardžiaus. 
Knyga kiek neįprastinio mūsų 
grožinei literatūrai formato, di
dėlesnė net už Lietuvių kalbos 
vadovą. Geras popierius, kieti 
viršeliai teikia gražią išvaizdą, 
tik spaudmenys gal kiek per- 
smulkūs. Užtai į šį vieną tomą, 
apimantį 400 psl., sudėta net 
trys I-jo leidimo tomai: šiau
dinėj pastogėj, Žentas ir Raga
nius. Juos visus jungia tas pat 
vaizduojamasis laikoitarpis 
(XIX a. pabaiga ir XX a. pra
džia), iš šio gyvenimo besitrau- 
kią senieji žmonės ir papročiai, 
romantinės senojo kaimo lieka
nos. l

Gyvi dialogai, žodinga kalba
Gyvi dialogai, žodinga kalba 

su gausiomis tarmybėmis Krė
vę daro kaskart mielai paskai
tomą. Greitosiomis pavarčius 
naująjį leidimą ir palyginus kiek 
su ankstesniaisiais, susidaro į- 
spūdis, kad kalba rūpestingai 
palyginta ir korektūra prižiū
rėta. Kas be to — pasitaiko 
viena kita spaudos klaida ar 
kablelis ne vietoje nusileidęs: 
“Nespėjo pietų laukan nunešti, 
parėjusios iš lauko pjovėjos, kai 
karščiui atvėsus, skerdžiaus ra
gas vėl trimituoja gatvėj” (pir
mas kablelis nereikalingas, o 
prieš “karščiui” trūksta kable-Į 
lio), 69.

Krėvė ir kalbininkai
Krėvė savu laiku trumpai, bet 

drūtai nurodė kalbininkams, 
kad šie, užuot taisę rašytojų kai 
bą, patys iš jų geriau pasimo
kytų. Atrodo, kad be Krėvės ži
nios I-jame jo raštų leidime vis- 
dėlto šis tas buvo pataisyta, ka
dangi vėlesnėse laidose matyti 
grąžinta nemaža pirminių auto
riaus lyčių. Pvz. I leidime daug 
kur dviskaitos vietoje būta įsta 
tyta daugiskaita, vėlesnėse lai
dose grąžinta dviskaita; I 1. pik
tesnis, vėliau grąžinta aršesnis...

Kaip žinome, kalbininkai žo
dį “aršus” laiko gudybe ir pap
rastai jį lietuvina (piktas, 
smarkus...), tačiau Krėvę nu
sprendė dėl to žodžio palikti ra
mybėje. Palikta Krėvei teisė var 
toti ir kitą slavvbę — bujoti, nu
bujoti. Daugiausia neliestos li
ko ir įvairios tarmybės: eitau, 
eitai, supėsi, išlupę, apskutė, 
pasisukę, tamista, šuva...

Visdėlto kaikur nuspręsta 
Krėvę subendrinti. Pvz. Bedie
vio I, II ir III leidime autoriaus 
vartota Vainorus, Vainoraus,

Vainorų, su Vainoru... Bet jau 
dabartiniame leidime matome 
tą veikėją apvilktą bendrinės 
kalbos apvalkalu: Vainoras, o 
ą, u... I leid. perplaudė visa, II 
ir III pakeista į nuplovė viską, 
o dabartiniame leidime — su-1 

i plovė viską. Įdomiausia, kaip1 
i dzūkų ir suvalkiečių pamėgtasis 
germanizmas andarokas, I-ja- 

! me Krėvės raštų leidime taip 
sodriai klestėjęs, vėlesnių laidų 
taisytojams sumaišė galvas

Vincas Krėvė

taip, kad jie čia pat tą nelai
mingą andaroką verčia suknele 
ir sijonu: Kūčių vakaro apysa
kaitėje prisilaiko “bobutės suk
nelės”, o po poros sakinių — 
“paleido sijoną”, 77.

Reikėjo retesnius žodžius 
paaiškinti

Būtinai reikėjo retesnius žo
džius knygos gale paaiškinti: 
lengti (lengau, užlengę), diržo- 
vės, papavietė, lakmitkė ir kt. 
Kaikur, deja, retesni žodžiai tek 
ste kažkodėl paversta bendri
niais, pavyzdžiui: darbuju, dar- 
buiti pakeista: dirbu, dirbti, 
215, 217.

Gali atrodyti čia nurodyto ti
po “smulkmenos” nevertos dė
mesio, pasitinkant naują V. Krė 
vės raštų laidą, betgi kam ta
da reikėjo redakciniam darbui 
pasitelkti kalbininką ?

Reikia džiaugtis
Apskritai reikia džiaugtis, 

kad greitai kiekvienas literatū
ros mylėtojas bus įgalintas sa
vo namuose turėti pilną Krė
vės raštų rinkinį. Gausesnis pre 
numeratorių skaičius sudarys 
sąlygas leidėjui ir redaktoriams 
kruopščiai ir sparčiai pateikti 
kitus tomus. Mano gautajame 
egzemplioriuje vieno lanko (321 
-336 psl.) popierius apglamžy
tas ir lapų eilė sumaišyta.

Visiems tiems, kurie prieš po
rą metų į viešą LRD atsišauki
mą prenumeruoti V. Krėvės 
raštus buvo teigiamai atsiliepę, 
nurodoma V. Krėvės raštų lei
dėjo adresas: Juozas Kapočius, 
265 C. Street, So. Boston 27, 
Mass.

Anglų filmas
S. LAUCIUS, Anglija

Anglų plačiajai visuomenei iš
eigų nedaug. Malonumų kryžke
lėje žymesnės rodyklės yra: 
sporto stadionas, baras ir kinas, 
o jaunimui dar šokių salė. Va
dinasi, pagal nuotaiką. Visos 
tos pramogų šakos jų valdyto
jams yra pelningos, tik bene 
daugiausiai šilingų surenka ki- 
noteatrai, kurių čia yra kiekvie
name miestelyje, kartais net po 
kelis. Jei barams užtenka savo 
raugimo alaus, šiek tiek dar pri 
duriant iš Danijos, jei užtenka 
savų sportininkų ir muzikantų, 
tai ir savų filmų turėtų užtekti, 
tačiau toli gražu taip nėra, nes 
Anglija, kaip ir kiti Europos

bę. Antra vertus, tų ir kitų fil- fl. JaraŠŪnas 
mų kompanijų studijos šiandien 
yra virtusios proginėmis Holly- 
woodo filijomis, kur bendromis 
jėgomis ir maišant kūrybinį bei 
vaidybinį kraują gaminami fil
mai. Hollywoodas tai daro ne 
dėl gražių akių, ne iš pasin'eši-, 
mo pūsti deguonį į anglų filmų , 
garhybą, bet dėl valiutos suvar- į 
žymų, norėdamas atšaldyti su
sikrovusį kapitalą šiose salose, 
nes anglų filmininkų šioks toks 
atsigriebimas Amerikoje to skir! 
tuma neišlygina.

Žinoma, tai biznio dalykai. I- 
dėjiniu atžvilgiu, anglų filmas 
vertas geros atestacijos, nes jis 
nėra standartinis, begėdiškai pa 
sikartojantis, o greičiau įvairus, 
stumiąs į priekį žmoniškumą, 
humorą ir tragediją, nors netu-| 
rįs dar savo ryškaus veido. Tar
pais tų pastangų rezultatai išei
na kukloki, tarpais ir visiškai 
pagirtini, saviti, būdingi anglo 
galvosenai. Nei kvailo kovbojų 
herojizmo, nei dviprasmiškos 
pažiūros į plėšikavimą ir galva- 
žudystę anglų filme nėra. Ne-' 
matyti jame nė puoselėjimo 
prancūziško seksualizmo, nei sei 
fų atidarinėjimo, atsiprašant, 
pedagogikos.

Pagundos aktoriams

Kultūrinė kronika

su Amerikos filmų produkcija, 
su Hollywoodo masėms pataika
vimo politika. Štai kodėl anglų 
filmų gamybos net negalima bū 
tų pavadinti pramone, nes ji 
greičiau yra epizodinė, slegiama 
finansinių sunkumų, vis dar pro 
blematiška, o mažesnėms filmų 
kompanijoms net rizikinga.

Stipresniosios bendrovės 
Stipriausiai ant kojų laikosi

J. A. Ranko organizacija, su ke
lių milionų svarų metiniu pelnu, 
deja, gautu ne vien iš filmų ga
mybos, o iš keliolikos šimtų ki- 
noteatrų pajamų, kurios ir su
daro patenkinamo balanso pa
grindą. Kiek kukliau verčiasi A. 

kraštai, išskyrus raudonuosius,) B. C., kita panaši organizacija, 
vis dar nepajėgia rungtyniauti panašiai palaikanti savo gyvy-

INVALIDO SAPNAI
Dažnai sapnuoju, kad galiu 
Į laimę rasti kelią,
Kad žmonės eina tuo Iželiu 
Ir giria savo dalią,
Kad mano žygiai ir darbai 
Pasaulį stebina labai.

Dažnai sapnuoju, kad einu 
Su milžinais į koją,
Kad tarp didvyrių gyvenu,
Herojus tarp herojų ..
Dažnai sapnuoju, kad esu 
Su sakalais prie debesų.

GIMIMAS '

Su vergais jieškosi laisvės,
Su karaliais laimės,
Su drąsuoliais žygin leisies, 
Alpdamas iš baimės.

Ir ilgėsies moterų meilės 
Ir garbės, ir brangių akmenų,
Ir pusiaukelėj verksi pagailęs 
Sugaišintų jaunystės dienų.

Lietuvos Architektūros pa- no puošmenos”, “Lietuviškasis
rodą Brazilijoje. Mažasis lietu
vių kultūrininkų būrelis, susi- 
spietęs Sao Paolo mieste — Bra 
zilijos civilizacijos ir kultūros 
centre, pasiryžo parodyti lais
vajam demokratiniam pasauliui 
amžių bėgyje sukrautus lietu
viškosios kultūros lobius: supa
žindinti Brazilijos šviesuomenę 
su Lietuvos architektūra ir ko
va už Lietuvos nepriklausomy
bę.

Toji paroda bus istorinė, nes 
yra pirmoji ir drįsta pasirodyti 
lietuviškosios kultūros savitu- 
tumą ir originalumą. Lietuvos 
kultūros gynimas nūdienėje Ne
priklausomybės kovoje, šia pro
ga, bus dokumentinis ir įtikinan 
tis. Iki šiol parodos architektū
ros skyriui yra surinkta ir su-

kryžius”, dr. inž. J. Gimbuto 
“Lietuvos liaudies architektū
ra”, dr. inž. J. Muloko” Sody
bos išplanavimas augštaičiuose”, 
P. Galaunės “Liaudies menas” 
(santrauka). Pagal Dr. J. Ba
sanavičių straipsnis — “Lietu
viško kryžiaus ornamentika”. 
Šie ir kiti straipsniai ir moksli
nė medžiaga apie Lietuvos ar
chitektūrą ir liaudies meną yra 
paruošta brazilų spaudai. Po to 
kiog informacinės apšvietos seks 
pati paroda, kuri užims didžiau
sią S. Paolo parodų salę, kurios 
gavimu rūpinasi “Mūsų Lietu
vos” red. kun. P. Ragažinskas.

Tos parodos garbės nariais 
sutiko būti Kauno vyskupas 
Vincentas Brizgys, Vilkaviškio 
vyskupas Vincentas Padolskis,

klasifikuota pagal Lietuvos ar-• Lietuvos įg. ministras Pietų A-

kūrybos ir drąsių eksperimentų Bolševikams okupavus Lietu- 
kryptimi, anglai, be abejo, gale- vą, jis buvo pašalintas iš b-vės,

Anglų nelaimei, o tai ir dėl 
plonos jų piniginės, daug abie
jų lyčių aktorių susigundė Hol- 
lywoodo pasiūlomis, mielai per
sikėlė per Atlantą pakvėpuoti 
Kalifornijos oru, pasišienauti do 
lerių ir išgarsėti. Likusieji, išsky 
rus perdėm užsispyrusius sce
nos tūzus, taip pat svajoja apie 
patrauklų pakvietimą. Yra ir 
tokių, kurie jau paragavo Holly 
vvoodo laimės, tačiau apvylė už
jūrio darbdavius, o grįžę teisi
nosi pasiilgę savo tėvynės, ši
tie skraidymai, suprantama, ne 
prisideda prie anglų filmo žie
dų praskleidimo.

Ginant anglų filmą dorybės, 
taip sakant, atžvilgiu, visdėlto 
tenka pripažinti jo atsilikimą 
kitu požiūriu. Taip, jis yra stip 
rus vėdindamas Šekspyro ar to
kio Dikenso palikimą, atkurda
mas dabartinės kartos žymes
niuosius rašytojus, tačiau jo 
dar negalima lyginti su vokiečių 
ar italų užsimojimais, su jų jieš- 
kojimais, vaizduote; jam toli 
dar iki to paties biznieriško Hol- 
lyvvoodo atsitiktinai prasmuku
sio šedevro, sakome, atsitikti
nai, nes jis visą savo išradingu
mą kreipia į trumpalaikes abe
jotinos vertės sensacijas, į iki 
gyvo kaulo įgrisusį pilietinį ka
rą ir murderius, net iki tokio 
kraštutinumo, kaip “The Bad 
Seed”.
Anglų filmo kūrybos diagnozė

Taigi, anglų filmo kūrybos 
diagnozė, dėl nurodytų priežas
čių nėra ypatingai džiuginanti.
Gal prie to dar prisideda neryž
tingumas, būdingas tai tautai 
konservatizmas, bet greičiau an 
glų filmo pažangą stabdo novato 
rių stoka. Tokie originalūs fil
mai, kaip “Seven Days to 
Noon” čia retai gimsta. Beje. 
labai pagirtinas dalykas buvo 
pieštinis “The animal farm”, en i- j'- 
tuziastų būrelio pagamintas, oi K" V 
šiaip daugiau nieko nepaprasto.
Visa kita eina pagal romanus, 
scenos veikalus ir ypatingu ori
ginalumu nepasižyminčias te~+ 
mas. O tai maža. Iš anglų gali-1 
ma būtų reikalauti daugiau ir 
būdingesnių dalykų, nes sąly
gos vis dar neskandalingos.

To paties reikalauja ir anglų 
filmų kritikai. Prieš keleris me
tus, vienas jų, pavyzdžiui, pa
matęs italų filmą “Bicycle 
Thieves”, parašė, kad anglų re- 
žisoriai nebūtų apsiėmę sukti to 
kį filmą, nebūtų aprobavę net 
skripto, nes jiems esą trūksta 
inteligencijos. Rasit ir pergriež 
tas sprendimas, tačiau kaipo pas 
ta b a gana taikli. Jei visa ligi 
šiol sunaudota energija ir kasa 
gaminant menkaverčius paveiks •• 
lūs būtų nukreiptos vien rimtos ;

tų didžiuotis savo įnašu į celių- 
liožės kaspiną, nors, iš kitos pu
sės, šiandien jau nieks negalėtų 
drįsti vadinti jų pavargusiais

vėliau kalintas. Lietuvą užėmus 
vokiečiams ,vėl grįžo į savo iš
augintą įmonę. Bet neilgam. 
1941 m. rugsėjo 19 d. staiga

atsilikėliais. Vien dėl neginčy-! darbo kabinete šio tauraus lie- ’ 
tinų nuopelnų jie yra pilnatei- tuvio širdis nustojo plakusi am- 
šiai filmininkų šeimos nariai. žinai.

• Adolfas Gerdvilis, vaiętinin 
kas, vaistų gamybos bendrovės 
Germapo įsteigėjas, mirė prieš 
15 metų Kaune.

A. Gerdvilis buvo ne tik suma 
nūs verslininkas, bet ir visuo
menininkas, gilus patriotas. Jo 
iniciatyva Germapo b-vės buvo 
skiriamos dvi stipendijos prie 
VD universiteto medicinos fa
kulteto.

Velionis kurį laiką yra gy
venęs ir JAV.

• Literatūros vakaras ren
giamas Brazilijoje gyvenančių 
lietuvių rašytojų ir poetų lap
kričio mėn. 4 d. Parengimo tiks 
las — atžymėti ir paremti Lie
tuvos Architektūros parodą. Su 
savo naujausia kūryba dalyvaus 
Venancijus Ališas, Petras Ba
bickas, Karolė Pažėraitė, Hali
na Vinkšnaitienė ir Rachelė 
Portella.

chitektūros istorinę raidą 800 
eksponatų. Pradedant lietuviš
kosios architektūros proistori- 
niais paminklais ir baigiant lie
tuviškosios architektūros pasku 
tiniu pasididžiavimu — archi
tekto Jono Muloko kūriniu — 
Šv. Marijos šventove Chicagoje. 
Taip pat, ne mažesniu skaičiu
mi, bus pademonstruota lietu
viška ornamentika, gražios pa
vergtos Lietuvds vaizdų ir rė
žiantis širdį ir protą — doku- 
mentarinis Lietuvos genocidas.

Šiuo metu yra paruošiama sa
vo kultūros pažinimui visa lie
tuviškoji kolonija Brazilijoj. 
Nuo pirmo parodos viešo skelbi 
mo (š. m. liepos mėn.) be per
traukos dedami vietos savait
raščiuose “Mūsų Lietuva” ir 
"Žinios” informaciniai ir moks
liniai straipsniai apie Lietuvos 
architektūrą ir liaudies meną.

merikai dr.į Kazys Graužinis, 
Lietuvos įg. ministras Brazili
jai dr. Frikas Meieris, Pasaulio 
Lietuvių Inžinierių ir Architek
tų s-gos pirmininkas dr. inž. 
Jonas Šimoliūnas, S. Paulo lie
tuvių kolonijos kapelionas kun. 
Pijus Ragažinskas. Vyr. tos pa
rodos organizatorius — stat. 
inž. Mikalojus Ivanauskas. Ben
dradarbiai: inž. Jurgis Gimbu
tas, inž. Jonas Mulokas, dr. Ro
mualdas Zalubas, inž. Jonas Ab 
ramaitis, inž. E. Jasiūnaš, kun. 
dr. Antanas Ausenka, rašyto
jai: — Petras Babickas, V. A- 
lišas-kun. Aleksandras Armi
nas, Karolė Pažėraitė, Halina 
Mošinskienė, Magdelena Vinkš
naitienė, mokytojas Feliksas 
Girdauskas, rež. Alfonsas Ži
bąs, dail. Antanas Kairys, EI. 
Šimonytė ir kt.

Parodą globoja Liet. konsu-
Iki šiol yra atspausdinta: stat.1 las S. Paulyje Al. Polišaitis. 
inž. M. Ivanausko “Lietuvos ar| Vysk. Brizgys ir vysk. V. Pa- 
chitektūros raida”, “lietuviška dolskis atsiuntė sveikinimus pa-
ornamentika”, “Lietuviškos me-

MENIŠKAS PRIESTATAS CICEROJE
Arch. Jonas Kova yra supro

jektavęs puošnų priestatą Šv. 
Antano bažnyčioje, Ciceroje, ir 
darbas jau gražiai įvykdytas, 
šį sekmadienį — jo dedikacija, 
pašventinimas.

Prieangis buvo reikalingas, 
kadangi iš bažnyčios išėjimas 
buvo tiesiai į orą — nėra kur 
rinktis jei būna vestuvės, nepa
togu tuoj išeiti, jeigu kada ly
ja. Todėl prel. Ign. Albavičius 
ir sugalvojo padidinti bažnyčią 
prieangiu.

Architektūrinis uždavinys bu
vo rasti tokias formas, kurios 
derintųsi su esama bažnyčia, ku 
ri yra labai graži, turinti roma
niško stoliaus elementų. Tą už
davinį arch. Kova gražiai iš
sprendė. Patiekė tris eskizus, 
kurie visi buvo padaryti varto

jant maždaug tas pačias for
mas, kurios randamos ir baž
nyčioje. Iš šių trijų prel. Alba
vičius parinko tą, kuris buvo 
labiausiai atdaras, kuriame pri
ėjimas prie bažnyčios būtų la
biausia matomas, kuris savo, 
konstrukcija būtų lengviausias.

Projektuojant reikėjo taiky
tis prie fronte buvusių angų 
pločio, prie augščio kolonų ir 
kapitelio. Pastatytas prieangis 
iš kettirių kolonų ir dviejų pilio
rių. Kapitelių oranamentams pa 
naudota bendra romaniškų or
namentų masė, įvedant ir lietu
viškus motyvus. Tų pačių nuo
taikų ornamentacija panaudota 
ir karnyzuose.

Svarbu buvo naudoti tą pa
čią medžiagą, kuri buvo naudo
ta pačioje bažnyčioje, parenkant' porankiai (barjerai).

visai tokias pat plytas ir visai 
tokį pat akmenį ,koks naudotas 
bažnyčios aprėminime, įėjimuo
se prie durų, bokšte, 'tokias me
džiagas nebuvo sunku gauti.

Kuriant kapitelius (kolonų Ir 
pilorių vainikus) projektus pa
darė pats arch. J. Klova, o pas 
kiau pagal architekto eskizus 
modelius iš gipso padarė skulp 
torius R. Mozoliauskas. Akmeny 
je įvykdė firma Zimmerman. 
Visą statybos darbą vedė Mūro 
bendrovė, vadovaujama inž. J. 
Stankaus.Visas tas darbas kai
navo $35,000. Gražu, kad cent
rinės angos viršų puošia lietu
viškas kryžius, iš geležies, su 
paauksavimais. Kad vyresnio 
amžiaus žmonėms nebūtų sunku 
naudotis laipteliais, iš abiejų šo 
nų padaryti masyvaus žalvario

Naujas priestatas šv. Antano bažnyčiai Ciceroje
Priešakyje matosi parapijos klebonus prel. Igu. Albavičius.

rodos rengėjams.
Parodos realizavimui liko at

spausdinti reprezentacinį leidinį 
portugalų kalba, parūpinti pa
veikslams padėklus, pagaminti 
spaudai klišes ir kt.

Reikia tikėtis ,kad lietuviško
ji visuomenė tą svarbų kultūrinį 
darbą visokeriopai parems.

Pirmajai Architektūros paro
dai paremti aukos siunčiamos 
adresu: — Algirdas Didžiulis, 
7056 S. Pamell Avė., Chicago 
21, Illinois.

• šeši lietuviai Illinois paro
doje. Viena didžiausių dailinin
kų sąjungų — ALL ILLINOIS 
OF FINE ARTS ASS., kuri tu
ri apjungusi arti 1000 narių, 
labai aktyviai reiškiasi Chica- 
gos meno gyvenime.

Bene pirmasis lietuvis, pri
klausęs minėtai sąjungai, buvo 
tapytojas M. Šileikis, vėliau A- 
Skupas, gi iš naujųjų ateivių 
pirmasis buvo dail. J. Pautie- 
nius, kiek Vėliau buvo priimtas 
dail. B. Murinas ir I. šlapelis.

Šiomis dienomis minėtos ame 
rikiečių meno sąjungos jury ko
misija susipažinusi su dail. Vla
do Vaitiekūno ir Jono Tričio 
darbais abu priėmė į šią sąjun
gą ir pakvietė dalyvauti arti
miausioje meno parodoje, kuri 
bus spalio 14 d. Conrad Hilton 
rūmuose — Chicagoje. Auganti 
ir stiprėjanti Amerikos Lietu
vių Dailininkų sąjunga šioje di
džiulėje amerikiečių meno są
jungoje turės 6 lietuvius tapy
tojus.

Illinois dailininkų meno paro
das kasmet aplanko šimtai tūks 
tančių žmonių, nes Conrad Hil
ton rūmuose kas savaitė vyks
ta gausūs suvažiavimai ir kon-

I ferenenos.Į J

Iškilmingas rudeninės meno 
■ parodos atidarymas bus spa
lio 14 d., 1-3 vai. p. p. Conrad 
Hilton rūmų trečiame augšte. 
Parodoje dalyvauja arti 1000 
įvairių tautybių dailininkų.
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Jonas Vilkaitis

Socialinė gerovė Lietuvoje
r I

Tėvynes atkūrimu beplanuojant
Į

Keti. pastaba: Plačiai pažjs- kas 3-5 suaugęs žmogus bus 
tame kooperatininką, visuome-1 bctkurio kooperatyvo narys, 
nininką, socialinių: klausimų stUiir kooperatininio veikimo apim- 
dijuotoją laikraštininką Joną tis, jo paskirtis bus platesnė, gi- 
Vilkaitį. Jam buvo patiekta ei- lesnė, naujas ūkio gyvenimo sa
lė klausimų ryšium su atkursi- kas apimanti.
mos Lietuvos socialine gėrovėj ,, , , . , , i — Jus Lietuvoie dirbote prieturint galvoje, kad jau dabar .. f j , .. . Draugijos Užsienio Lietuviamsreikia tuos dalykus planuoti ir, „ " , .. , , . ,L , , Remti. Kok, Jus dabar randateruošti. Čia duodame jo atsaky- ... ....lx ,, . J užsienio lietuvių susidomenmąmus į įskeltuosius klausimus: i. . .... . , . ,I Lietuvos laisvinimu ir kaip vyk-

— Jūs domitės kooperacija, i sta šis bendras darbas?
Kokia vieta kooperacijai numa-i , ..........i . 1 — Dabar sunku net isivaiz-tonia išlaisvintoje Lietuvoje? - , .. , ... . ._ , . x įduoti kas butų, jei mes neture-

— augiau aip mt ų tume tautiškai susipratusios, ū-
trukus canstines Rusijos oku- . ... . ,, . . , , ...... . „ .J . kiškai atkutusios, valstybiškaipacijai. Po pirmojo Pasaulinio , . .. •t ... . galvojančios, politiškai susivo-karo Lietuva, kėlėsi kaipo nepn- ,,, , , ,x- .kusios savo išeivijos ir jos paklausoma valstybe, kultunskai! „ . .. , .. f ... . į ramos, ypač Siaurės Amerikoj,okupantų nučiulpta, ūkiškai nu- I T • x i • • • i v. , , . , ... Lietuvos laisvinimo kovų bare,varginta, karo nuniokota. Jokia dabjr jr senjau JAV ir Rana 
paveldėjimo jokių kraičių jai doje „anti mū , iįeivija
mokas nepaliko. J> kėlėsi savo, aUiko neįkainoj darbą ir te
gyventojo suburtomis pastango . ,iau - tokiu pasiryžjmu ir 
mis. alkinant vieni kitiems, tai-, duo8numu tebetęsia
kinejant valstybei.

m . I Mūsų išeivija iš rūstaus gy-Talka žinoma lietuviuose nuo, , ■ .. , , ., , venimo patyrimo žino, kad duo-neatmenamų laikų. Tad Lietu-1

Pranas Ambrazas

muosc gyventi, kad būtų kas 
juos senatvėje slaugo. Pensinin
kų gaunamos pensijos turės su
daryti jiems rimtą pragyvenimo 
šaltinį, o ne kaip dabar gauna
mos pavergtoj Lietuvoj tokios 
pašalpos, iš kurių niekas prasi- 
verst negali. Tiesa, jos dabar pa 
didintos, bet iš tų mažesnių pa
šalpų ir dabar pavergtoj Lie
tuvoj niekas negalės pragyven
ti. Nenuostabu, kad iki šiol pa
vergtoj Lietuvoj visi vengė pen
sijon išeiti, nes nebuvo kaip iš 
tos pensijos pramisti, šito ne
turės būti atkurtoj Lietuvoj.

Dabar pavergtoj Lietuvoj vi
si socialinio draudimo reikalai

šv. Jurgio pa rupijos choro vedėjus Į yra vyriausybės tvarkomi. Ap- 
Clevelfinde, Olno I draustieji neturi jokios galio s

...........  ir teisės kištis j tuos reikalus.
ga, invalidų ir nelaimingų atsi- Atkurtoj Lietuvoj socialinis

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka jvairiui 
perkraustymua ir pervežimu* 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BĮ. 7-7075 arba 

PR 8-9842

TELEVIZIJOS
.r Rariio Aparaty Taisymas
Sąžiningas ir g&r&ntaotas darbu 
M. RIMKUS, <517 8. 8»wyar St, 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3087 

•TSMBfBurarsJBrfiiJsrasgB

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

i Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofisu tel. Itl.liautu S-441O 

Ilezld. telef. Gltovehlll 0-0017 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

- Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

na ir laisvė neatskiriamos
nepriklausomybes metais. jr kad sava demokratiniai besi.

kooperatinis judėjimas buvo sa tvarkanti valst bs iau.
vas, tautinis Jis pa ygmama., sla ricmonė siekti visokeriopo 
per trumpą laiką giliai Įleido: JAV iSeivtjos sukurta A.
saknis , visas ūkio sakas. Net | merikos Uctyvl t ba savajs 
spauda, ir ta, talkimnkavo d-;darbais gyvai įeina j mūsų tau.

vos

džiulės kooperatinės bendrovės 
— Spaudos fondas, Šv. Kazimie
ro draugija ir kitos. Kas aštun
tas, dešimtas Lietuvos gyvento
jas priklausė bet kuriai koope-

tos istoriją ir jos visi padaryti 
ir daromi Lietuvos laisvinimo 
kovos bare žygiai yra verti pa
sigrožėjimo!

ratinei bendrovei. Šalies viso- i — Savo laiku Lietuvoje Jūs 
keriopų savarankaus ir nepri- Į vadovavote Ligonių kasoms. Sa- 
klausomo ūkininko gamybos gė- j kykit, kok .ai susirgusių ir pa- 
rybių 40-60% viso eksporto ė- senusių <litr!«<» žmonių aprūpini- 
jo per kooperacijos centrus. Gi mas būtų numatomas išlaisvin- 
pieno gaminiai, kiaušiniai išim- toje Lietuvoje?
tinai buvo kooperatyvų centrų — Sunku yra trumpai atsa- 
užsienin tiesioginiai be jokių tar j kyti, koksai turėtų būti sociali- 
pininkų parduodami. nis aprūpinimas atkurtoj Lietu-

Ar galima įsivaizduoti nau-jvoj. Tai labai didelis ir svarbus 
jai atkurtą nepriklausomą Lie-j reikalas. Bet štai suglaustai: 
tuvos valstybę be kooperatinio darbininkai, žemdirbiai ir visi 
judėjimo? O kas apsaugos darbš ■ kiti dirbantieji atkurtoj Lietu
čius mūsų ūkininkus nuo išnau- vo j turės būti apdrausti ligoj, 
dotojų? Kas sutelks būtinus ū- senatvės sulaukę, invalidai ir 
kiui kapitalus? Kas įturtins Lįe i susižalojusieji savo kūną darbo 
tuvos iždą, jei ne mūsų tautos J vietoje. Tai yra, atkurtoj Lietu- 
tas kilnus, žmoniškas talkos vos valstybėj turės veikti savi- 
paprotys — kooperacija, Nea- vaidybinėmis teisėmis tvarko- 
bejoju, kad atkurtoj Lietuvoj mos ligonių kasos% pensijų įstai-

ATVYKITE IR 
ĮSITIKINKITE
MŪSŲ KAINOS MAŽESNES 

NEGU KUTUR ’

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

• ŠILKAS • VILNONES VIETOS IR ANGLIŠKOS ME
DŽIAGOS, • VELVET, • MEDVILNE, LININE IR LAN
GAMS UŽUOLAIDŲ A IŠORIŲ RŪŠIŲ MEDŽIAGA.
Darbo valaiKlos: Kasdion nuo 8:30 >al. i.ylo iki 0 vai. \ak.; 
Pirmadienį iki 7 vai, vak.; šeštad. nuo 8:^0 vai. rytojki 5 v.v.

HENRY š: Tel. V» Ebster

9-4187

tikimų draudimo įstaiga.
Ligonių kasos apdraustie

siems turės duoti pilną gydymo 
paslaugą apdraustam susirgus 
ir mokėti jos šeimos nariams, 
nedarbingiems, pašalpą iki ap
draustasis pasveiks; gimdyvės

I Tel. ofiso HE 4-6690, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

~DR. ANNaIaUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenn«

DR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirnagė) 

bobikių iii vaikų ligų 
specialiste

YIM South Western Avenae
(MEDICAL BŲ1LDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fieitod. 11 
vai. ryto iki 2 vai. poi'ot.

Oflce tel, RE. 7-1I68 
Res. tel. WAlbrook 5-3700

Ofiso tel. GLlffslde 4-2896 
Rezidencijos: LAfuyette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kumpus 47tb Ir Hermi toge) 

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

draudimas privalės būti taip Tai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-o vai.

sutvarkytas, kad rinkimo būdu dieniais uždaryto. Kitu laiku susitarus
būtų sudaryta draudimo admi-; Ofiso telefonas: pr 8-3229 
... ,, . , . Re» telef. WAlbrook 5-5070mstracija. Vyriausybes pasilik

tų sau tik priežiūrą. — J. Pr.! DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimų.

Tel. ofiso Y A. 7-5557, res. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEČIA SKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 Wett 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:10 
Uždara treč. visa diena Ir leštod. rak.

turės gauti pašalpą ir pašiau- AVON X-MAS STARTS TODAY Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 11-1793 nuo 2 iki 9 vai.

; AVON COSMETICS are gifts in 
Kadangi ligonių kasoms pri- ’ greatest demand, everybedy buys 

valu rūpintis „e vien susirgu- j
siais, bet ir apdraustųjų ir jų Or office associates. and take their

p. p. kasdien išskyrus trečiad. Ir 
Seitod.

Res. tel. GRovehill fl-5603

Tel. ofiso I’Itospect 6-2240
PItospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEO. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

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

DR. FL TALLAT-KELPSA
Ofisai: 20 North IVacker Drlve 

(Clvlc Opera House, kainb. 868)
Vai. kaad. 12—4 

Tel. CEntral U-2294
5002 VVest l(ith Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—I 
Tel. TOwnliall 3-0959 

Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 
Ilezld. tel. HEmlock 4-7080

0R. VYT. TAURAS- 
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA EB 

■PEO. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 

Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 
Sefitadlenlals 2-4 vai. popiet.

šeimos narių sveikatingumu, tai' orders. Make many or few calls
sataime aišku, kad vaikams sa
natorijos ar kolonijos — būti
nos. Čia vaikai turi 'gauti ne 
vien tik sveiką valgį, bet turi 
būti įpratinti savo. sveikatą grū 

' dinti.
Panašios vaikų kolonijos bu

vo ruošiamos ir Lietuvos nepri
klausomybės metais veik visų 
tada-.veikusių ligonių kasų. Tos 
vaikų kolonijos buvo gydytojų 
priežiūroj ir patyrusių mokyto
jų bei medicinos seserų veda
mo.

Invalidams, pensininkams tu
rės būti steigiami namai ir kas 
iš jų panorės, galės tuose na-

in spare hrs. Earn what you wish 
from high commission. Easy work. 
No experienee necessary. Earn pri
sės and enjoy free entertainment. 
Reduce your gift cest. Don’t delay. 
GETYOUR FRANCHISE TODAY! 

Call HUdson 3-8611

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenoe 
(Kampas 4”7-tos Ir Damen Avė.)
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

fieštad. 2:—4 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti- ,Val.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v.

DR. JULIJA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA IB CHEBUBGfl 

Office: 10748 South Michigao Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Bevcrly HUls

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avaau 
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryto

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
j, drauda. Pigus U sąžiningas 

patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4546 S. Wood St., Uhlcago 9, 
llluaols, tel. VI 7-2972

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

į Tel. ofiso RE. 4-5849. res. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-b, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6S17 South Wester» Ave»»« 
Chicago 29, III.

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas RF.publiu 7-4900 

Rezidencija: GRovchlil 6-8161

Išakirus trečiad. Seštadleniala nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofb*o — PUUmaa 6-6766 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. ECESU. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

215 WEST JACKSON AT WELLS \
Patogiojo vietoje, kuri lengvai pasiekiama traukinėliu (Elevated), 

gatvėkariata ir automobiliu.

CRANE SAV9NGS
2555 WEST 47th STREET . LAfayette 3-1083

B. R. Pietkienirz, prez.; E. R. Pietklenlcz, sekr. Ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
i&perkame valstybės bonus. Taupytojoms patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—ApdrausU iki $10,900. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

BUDRIK'S FURNITURE
3241 South Halsted Street

44 METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

SUTAUPYKITE NUO 30°/o IKI 70%
ANT VISIŠKAI NAUJŲ BALDŲ !

Miegamųjų Setai, Saliono Setai, Kėdės,
Kilimai, Televizijos, Radio, Hi-Fi, |
Fonografai, šaldytuvai, Skalbimo Mašinos,
Siuvimo Mašinos, Virimo pečiai, Geso šildytuvai,
Alyvos Boileriai, Deimantai, Laikrodžiai, Brangenybės,
Garsių Patikimų Firmų.
2 gab. Kroehler Saliotno Setas — buvo $189 
2 gab. Pulinan Saliono Setas — buvo $469

— už $99
— už $259

2 gab. Padalinamas — buvo $139 — už $69
2 gab. Saliono Setas — buvo $129 — už $69
Sleep-o-bed Sieepmakers — buvo $189 — už $99
Sealy Sofa Lnunge — buvo $239 — už $139
Contoure Leatherette Kėdė buvo $89 — už $39
General Electric Automat. Pečius buvo — $400 — už $200 
Universal V irimo Pečius 36 inčų buvo $260 — už $149
Virinio Pečius 36 inčų — buvo $200 — už $110
General Electric Automatiška Skalbimo Mašina —

buvo — $275 — už $169 
Maytag Skalbimo Mašina sumažinta — už $98
Siuvimo mašina buvo — $G9 — už $39
Siuvimo Mašina Console — buvo $169 — už $89
General Electric šaldytuvai buvo — $239 dabar — $169
General Electric Upside don n Freezor —

buvo — $549 — už $345
Admiral Freezer Fpright buvo — $269 — už $168
General Electric 2 durų 12 kūb. pėdu šaldytuvas

buvo $199 — dabar — už $249 
Alyvos šildymo pečiai 4 kambariam buvo $125 — už $69 
Elektriniai šildytuvai su Ventiliatorium buvo $65 — už $29
3 Bėgių Elektriniai Fonografai buvo— $29 — už $19
Zenith Hl. Fl. Mahagony Automatiškas Fonografas

A. M. ir F. M. Radio Comblnation buvo $325 — už $165 
Aptrauktos' Supamosios Kėdės buvo — $59 už $29
Vidujinių Springsų Matrasai buvo — $59 — už $29
Bed Spring ir Innerspring Matrasai buvo — $49 — $29
9V12 Linoieumai su apvadais buvo — $9 — už $5
9x12 Vilnos paviršiaus Kilimai buvo — $29 ------  už $16
6x9 Kilimai buvo — $20 — už $9
Vonios Kilimėliai (Shag Rug) 2 gab. buv o — $3.50 — iiž $1 
27x50 Kilimai buvo — $4 — už $2
3 gab. Miegamasis Setas Blonde buvo — $189 — už $89
4 gab. Miegamasis SetaH Blonde buvo — $289 — už, 3169 
4 gab. French L. 16 Natūrai Walnut buvo $1150 — už* $499
4 Cordovan, Trigubas Dresseris buvo — $498 — už $245
5 gab. Dinette Setas, Regular, buvo — $89 — už $49
5 gab. Plastikos Paviršium Dinette Setas

buvo — $69 — už $39 
7 gab. Dinette Setas buvo— $119 — už $79
7 gab. Valgomojo Kambario Setas Walnut

buvo — $250 — už $89

Lengviausi išmokėjimai

JOS. F. BUORIK FURNITURE, INC. -7 f
3241 South Halsted Street

Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30 vai.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
, Ofiso vai.': nuo 2-4 ir nuo 6-8:10 ▼. 

^ak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 
Trečiadieniais pagal sutartj 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036 

Rezidencijos tel. • BEverlv 8-8244 
Tel. ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-6S67

DR. BR. GAIŽIŪNAS
į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Speo. moterų Ilgos Ir akušerija) 
4055 Archer A v e.

Kampas Archer Ir Californla Ava
I VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p, 

sešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius

Ofiso tUef. Y Artis 7-1166 
■ezltlencijos — 8Tewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weot 35th Street 
'kampas Halsted ir 36-ta gatvė) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Rea. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso PR. 6-8838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVI8 GYDYTOJAS)
2500 W<fet 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
Iki 9 vai Trečiad. Ir šešt. uždaryto

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; ?—6; T—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryto. 

EAfay.što 3-4949 
Namų — CEdarcreat 3-7788

DR. ALBINA PRUNSKIS~
DR. YLADAS PRUNSKIS

j GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

. Kasdien 3—7 vai. vak. fieštad. nuo 
į 1—6 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Restd. 2437 
vV. 62nd St., tek RepubUo 7-8818.

Telefonas GRovehill 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALIHT.

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

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 Mest Marąuette Rd.

Telefonan REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 West 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:80 rak. 
Trečiad. pagal sutarti

Tat ofiso ir buto OLympio 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. 15th SU Cicero 

Kasdien 1—8 v. Ir 6—8 ▼. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 So. 49th Avė. 
■eštodlenlais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzIe 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

4143 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
vaa. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:3. v.

•/41A vtl 44lr

'.Kerokite dien. Draugą!

OHho telefonas — Rl.shop 7-8625
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie Ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublie 7-2290
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street 

VAL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAU 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 ▼. vak. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PKospect 6-9406

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vičlūtS) •

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicere 
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-6 rak 

vak. Šeštadieniais 16-2.
Trečiad. uždaryta

Ofiso’ huto tel. OLympio S-1881

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 8-0748

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 West Slst Street 
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių) 

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akintos, 

keičia stiklus ir rėmus.
4465 So. Californla Avė., Ohicagr

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

DR. P. Z. ZALAT0R1S
1R21 So. Haloted Street

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6656 
Rezid. 6600 S. Arteslan Ava.

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 V. V.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAI

Viri 86 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko aklnlua. 
Kreivas akla 

tttalso.
Ofisas Ir akinių dlrhttivP 

šaukite YArds 7-7381 . Į 756 West S5th Street
Priima: vakarais 6 Iki 9; Aefitod Vai nuo 10 Iki 3, nuo 6 Iki S. tra

lo vai. ryto iki 4; trečiad. ir ..k-ned i įįft(, nuo )0-12, penktadieni 10-3 (I
tik susitarus.

TeL ofiso Y A 7-4787, rca PR 6-(93v

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamh. 811)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8: trečiad., SeA- 
tad. Ir sekmad; tik pagal sutartj.

Jeigu neatsilieps viršminėti telefoną' i 
Raukite Mldway 3-0001

»e«tndi»niai.« 10-2 vai popiet.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimų, suris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. fieštad. 10:86 
Iki 6 vai. Sekm. Ir treč. uždara.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedns - ProtezlMtos 

Aparatai-Protezal, Med. ban
dažai. Kp»*c. pagalba kojom

(Arcb Supports) tr tx
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
nRTHOPEniJOS TECHNIKOS LAB 

2850 W. 63rd St. Chicago 29, HL 
Tel. PRoap^-t 6-5084.

2384 R.

% DRAUGAS
TUK L1THUANIAN DAILY FRIF.ND 

Oakloy Avė., Chicago 8, III. TeL VIrginia 1-6641} t-6648
Bntered aa Beoond-Class Matter March 81,. 1916, at Chicago, IlUaota 

Under the Act of Marcb S, 1179.

Member of the Cathollc Presą AM'n 
PubllAhad dally, esopt Sundays, 

by the ,

PRBNTIMIDRATA: 
ChlcagoJ Ir ClceroJ 
Kitur JAV (r Kaaadoll 
TUMenyjo

BUB8CRIPTION RATE8 
88.00 per year outslde of Chloago 
39.00 por year in Chloago A Claano

Boolety 38.00 per year ln Canada
Forelgn 311.00 per veša.Metama U metų B uitu V man.

19.00 6.00 81.71 >1.83
81.00 84.60 33.30 >1.03

31L00 36 60 38.00 31 03
Redakcija straipsni us taiso savo nuožiūra. N esu naudotų straipsnių ne

saugo. Juos grųilna Ilk 18 anksto susitarus. Redakcija ui ekalhlmi 
naalaako, Skelbimų kalnoe prlsluačtomoo gavus
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Komp. A. Aleksiui 70 metų
Vyčių himno kūrėjas apie dainas ir visuomenę

Talentingas muzikas ir uolus, 
gabus visuomenininkas Aleksan 
dras Aleksis šiemet spalio 10 d. 
sulaukia 70 m. amžiaus. Metų 
skaičius nepalaužia jo judrumo. 
Dar ir šią vasarą aktyviai daly
vavo Dainų šventėje, energin
gai tebesidarbuoja ir dabar 
Waterbury. Čia jis gyvena jau 
daugiau kaip 40 metų, eidamas 
lietuvių parapijos vargoninko ir 
chorvedžio pareigas, dėstydamas 
Muzikos Centro studijoje. Mu
zikinį išsilavinimą yra gilinęs 
Varšuvos konservatorijoje, išei
damas piano, vargonų, orkestro 
ir choro mokytojo kursą. Jau 
Varšuvoje vadovavo lietuvių 
chorui, kuriame dalyvavo mu
zikai J. Štarka, J. Bendorius, 
V. Žadeika ir kt. Mūsų sukaktu
vininkui mokslą eiti ir lietuviš
koje dvasioje augti padėjo jo 
brolis kun. V. Aleksandravičius, 
teologijos magistras, darbavęsis 
Lomžoje. Mūsų jubiliatas yra 
sukūręs apie 100 veikalų cho
rui, solo, moksleiviams. Para
šė operetę “Į tėvynę”. Yra gar-

veiklos pareigas. Ką tuo reikalu 
galėtumėte pareikšti?

Kaipo muzikas tai gal ir per-i 
i daug esu įsipareigojęs į visuo-J

i i meninę veiklą. Pradžioje 1914!
nių svajonėlių kūrinį “Vakaras m ..Drau,go„ red. kun. p Ke. 
tylus” ir Bertulio ryžtingą “Nu- ešis tąlkon pasikvietęs tų lai.
busk pasauli

Todėl ir kun. J. Prunskio 
Kultūros kongrese ir vargoni
ninkų seime paskelbtas giesmių- 
dainų konkursas bus tikrai sėk
mingas. Prie progos, aš kaipo 
buv. vargonininkų seimo pirmi
ninkas, visų dalyvių vardu, reiš
kiu dėkingumo žodį už skirtą 
naujų giesmių konkursui gausią 
premiją. Pasitenkinęs, kad mū
sų literatas kun. dr. J. Pruns- 
kis lietuviškos dailės konkur
sams “penkšimtines” skirdamas 
niekad nepraturtės ir todėl į 
Amerikos ištautėjimo “melting 
pot” bangai tikrai nepateks.

— Kaip Jūs kuriate savąsias 

dainas? Kuris iš Jūsų kūrinių 

labiausiai išreiškia Jūsų kūrybi

nius polėkius?

— 1913 m. Varšuvos Muzikos 
konservatorijoje mokslą baigęs 
atvykau į Chicagą pas savo gi
minaitį kun. dr. A. Staniukyną 
ir apie tris mėnesius maloniai 
pasisvečiavęs — pradžioje 1914

bės nariu Vargonininkų s-gos, m. Dievo Apveizdos parapijoje
Lietuvos Vyčių, ALRK Darbi
ninkų sąjungos, pavasarininkų. 
Jo organizacinė veikla taip stip
ri, kad jisai garsėja ir kaip mu- 
zikas-kompozitorius, ir kaip pir
maeilis visuomenininkas.

Norėdami mūsų skaitytojus 
arčiau supažindinti su šia šimpa 
tinga asmenybe, patiekiame jam 
keletą klausimų, į kuriuos at
siųstuosius jo atsakymus čia ir 
spausdiname:

— Matėme Jus Dainų šventė

je. Kokį įspūdį ji padarė? Ar 

vertėtų mums pastoviai tokias 

šventes organizuoti ir kaip daž

nai?

— Dainų šventės įspūdis man 
tikrai buvo žavėjantis ir, ma
nau, kad visi, kurie matė-girdė- 
jo, tai tikrai pageidaus, kad lie
tuviškos dainos toks viešas pa
gerbimas bei demonstracija į- 
vyktų bent kiekvienų penkerių 
metų laikotarpyje. O kad tai ir 
vėl įvyktų, reikia, kad mūsų tar 
pe daugiau rastųsi Kreivėnų, 
Dzirvonų, Stephensų, Radžiu, 
Kudirkų ir jiems panašįų( ištver 
mingų lietuvišfkorf' dainos-gies- 
m'ės mylėtojų.

— Kokį vaidmenį Jūs skiriate 

chorams lietuvybės išlaikyme ir 

kaip būtų galima mūsų chorus 

sustiprinti?

— Mūsų kolonijos Šv. Juoza
po parapijos chorai (mišrus ir 
Moterų s-gos) kaip ir kitur baž 
nytiniai chorai, šventadieniais 
giedodami įvairias lietuviškas 
giesmes ir ypatingai Vasario 16 
-jo bei “Baisaus Birželio” minė
jimuose, atitinkamomis giesmė
mis, dainomis bei himnais, tik
rai stiprina kiekvieno lietuvio 
tėvynės meilės patriotinius jaus 
mus ir tuomi drūčiai prisideda 
prie lietuvybės išlaikymo.

Mūsų chorus galėtų žymiai 
sustiprinti mūsų dvasios vadai 
retkarčiais paragindami balsin
gus parapiečius į choro narius 
įsirašyti. Taip pat yra tikrai vi
liojantis paprotys kur parapijos 
vadovybė retkarčiais choristus 
vaišėmis pagerbia.

Na, bet ypatingai mūsų cho
rus gali sustiprinti įsirašydami 
vėliau atvykę mūsų tautiečiai,

pradėjau vargonuoti bei chorui 
vadovauti. Bet tais laikais tik 
Naujalio, Sasnausko ir Petraus
ko dainos buvo težinomos, bet 
ir tos nevisos, kaikuriem cho
ram išpildymui buvo neįmano
mos. Kadangi buvau pasiryžęs 
surengti bent du koncertu metų 
bėgyje, trūkstant dainų, 1915

Komp. Aleksandras Aleksis

m. parašiau pirmą kūrinėlį ketu 
riems mišriems balsams — Vy- 
čių himną (žodžiai Gustaičio), 
kuris iki šių laįkų man labai 
brangus. L. Vyčių organizacija 
savo seimuose bei susirinkimuo
se jį šauniai išpildo.

Vėliau per tam tikrą laiko
tarpį, esu parašęs bei suharmo
nizavęs daugiau kaip 80 dainų 
(chorui ,solo, duetų) ir operetę 
“Į tėvynę”. Savo veikalėlius kur 
damas, mėkinau pritaikinti tų 
laikų “publikos skoniui”, bet tą 
mintį geriau suprato komp. A. 
Vanagaitis, nes jo sukurtas dai
neles senesnioji karta ir Ameri
koj gimęs jaunimas dar ir iki 
šiam laikui parengimuose su pa
mėgimu dainuoja.

Iš mano kuklių gabumų, skai
tau daugiau vykusiomis, tai 
chorui — “Pirmyn į kovą už 
tėvynę” (žodžiai Maironio), 
“Mes grįšim ten” (žodžiai L. Ši
lelio), “Bernužėl, nevesk pa
čios” (žodžiai Gudausko) ir 
“Berneli mūsų” — liaudies. So
lo — “Meilė”, “Graži čia giru
žė” ir “Ak, myliu tave” (visų 
žodžiai L. Šilelio). Kaikurios iš 
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kų jaunuolius: L. Šimutį, K. 
Pakštą. A. Račkų, M. Zujų, Fra- 
nutę Nutautaitę, S. Šimulį, K. 
Gervilį, A. Benaitį, mane ir ki
tus, suorganizavo L. Vyčių 4-tą 
kuopą ir “nutarė" kad aš būsiu 
pirmininkas. Ir taip Chicagoje 
pradėjus, vėliau Vyčių kuopose 
teko pirmininkauti Brcnklyn?, 
Detroite, Springfielde ir VVater- 
bury. Taip pat, L. Vyčių tris 
terminus esu b. centro pirminin 
kas ir penkių seimų vedėjas. 
Vargonininkų s-goj — 10-tį me 
tų būti centro pirmininku ir 
bent pušės b. seimų vedėju. L. 
Kat. Federacijos ir L. Kat. Su- 
sivienymo buvęs centro valdy
bos narys ir kelių kongresų-sei- 
mų vedėjas. Galutinai Water- 
bury, pritariant nuoširdžiam lie 
tuvįškos veiklos patriotui-veikė- 
jui kun. J. Valantiejui ir kitiems 
uoliems darbuotojams, esu su
organizavęs L. Kat. Federacijos 
skyrių, kuriame jau 21-mas me 
tas pirmininkauju.

Seniau Vilniaus vadavimo ir 
vėliau BALFo skyrius teko or
ganizuoti ir pirmininkauti. Al
to vietiniame skyriuje jau li
tus metus pirmininkauju ir Alto 
centro valdyboj esu vicepirmi
ninkas. Beje! 1915 m., bendrai 
su komp. A. Pocių ir soliste dai 
nininke Ona Klimavičiūte, Chi
cagoje įsteigėm Beethoveno Mu 
zikos konservatoriją ir 1916 m. 
bendrai su kitais L. Vyčių vei
kėjais teko padėti organizuoti 
Chicagos Vyčių Apskričio cho
rą ir pradžioje jam vadovauti. 
Taigi, kad ir menkutė visuome
ninė darbuotė, tačiau mano mu
zikos kūrybinę veiklą gerokai su 
trukdė.

— Kokių kompozicijų dabar 

labiausiai lauktų mūsų parapijų 

chorai?

— Ne tik parapijų, bet ir visų 
chorų, mano manymu, būtų pa
geidaujami dainų kūriniai gy- 
vesnio ritmo, su patriotiniu žo
džių tekstu, panašiai kaip “Lais 
vės daina” — Žilevičiaus. Taip 
pat, kadangi paprastai prie cho 
rų priklauso jaunesnioji karta, 
tai būtų geistina dainelių su ro
mantiško pobūdžio tekstu bei 
muzika.

Išdekoruotosios Cicero lietuvių bažnyčioj vidus

NAUJAI PAPUOŠTA CICERO 
LIETUVIŲ BAŽNYČIA

Neseniai baigta dekoruoti Šv. doti lietuviškojo ornamento mo-
Antano bažnyčia Ciceroje, kur 
klebonauja prel. Ign. Albavi- 
čiys. Šį sekmadienį vyksta pa
šventinimas. Dekoravimo pro
jektus sudarė dail. Kazimieras 
Žoromskis; darbai vykdyti tech- 
nikinėj dail. Kazio Varnelio prie 
žiūroje.

Naujai dekoruotas visas baž
nyčios vidus. Dekoravimo meni
nę priežiūrą vykdė ir spalvų pa
rinkimą atliko dail. K. Žoroms
kis. Dailininkas buvo parengęs 
keletą projektų, iš kurių prela
tas Ign. Albavičius pasirinko 
labiausiai tinkamą.

Dekoravimas atliktas roma
niškame, su bizantiniu atspal
viu, stiliuje, taikantis prie baž
nyčios architektūros. Eilėje or
namentikos detalių stengtasi 
įvesti lietuviškų motyvų. Jų ap
sčiai galima pastebėti tiek di
džiojo kupolo žvaigždėje, tiek 
papuošiant skliautuose esančius 
langus, tiek centrinės navos ar
kadoje. Stengtasi ne tik panau-

tyvą, bet ir spalvinę gamą. 
Vyraujančios spalvos — pas

telinė rausva ir, skliautuose bei 
kupole, pastelinė šviesiai pilka,

KRONIKA
• Vytautas Ileniela iš Aust

ralijon, Fydnėjars mieito, vyk
damas ' Vokietiją studijuoti, su 
laikina viza atvyko į JAV. Syd- 
nėiaus universitete baigė filo
sofiją. gaudamas magistro laips 
nį, parašydamas mokslinį darbą 
“Esmės sąvoka”. Vokietijoje, 
Frciburgo universitete, gilinsi) 
filosofijos moksluose, galbūt 
siekdamas doktorato. Yra ga
vęs dve iems metams stipendi
ją iš Sydnėjaus universiteto. Ma

I no dar kokiam semestrui nuvyk 
ti studijų gilinti į Oxfordo uni- 

; versitetą Anglijoje. Chicagoje 
yra sustojęs pas Ant. Valavičių, 
4359 So. Campbell st. Čia ap
lankys kaikurias universitetų 
bibliotekas ir susipažins su hu
manitarinių mokslų programa. 
Spaliol4 d. išvyks į New Yor- 
ką ir paskiau išplauks į Bremer- 
haveną.

• Dail Aleksandra Vitkaus- 
kaitė-Merker meninių studijų 
tikslais trejetui mėnesių sustojo 
Paryžiuje.

• Dail. Ada Korsakaitė gilina 
meno studijas New Yorke.

ir visos statulos bažnyčioje. Res 
tauravimą atliko dail. K. Žo
romskis, kuris šioje srityje tu
ri gražius sugebėjimus. Taipgi 
atnaujinti suolai, nuvalyti vit
ražai ir atlikta visa eilė kitokių 
bažnyčios remonto darbų, pvz. 
daugely vietų tinkas sutvarky
tas, peržiūrėta kupolo konstruk

kurios priduoda bažnyčiai daug. cįja jr sustiprinti perrišimai, 
erdvės, ruimo ir rimties.

Įėjus į bažnyčią natūraliai 
žvilgsnis krypsta į didįjį alto
rių, kur ypač gausu ornamen-

įvesti specialūs ventiliatoriai, 
atremontuotos reikiamos stogo 
vietos.

AR ŽINOTE—
kad galite įsigyti:

Radijų .............. ................. nuo $12.50
Televizijų .......... nuo $89.00
Fonografų .... ................. nuo $17.50
Vokišką radiją ................... nuo $55.00
Hi-Fi fonografą ................. nuo $79.00
Dulkiasiurbli ................. nuo $45.00
F.lektr. skutimosi mašinėlę — $14.95
Elektr. laikrodį (žadint.) nuo $3.95
TV anteną .... ................... nuo $2.50
ir daug kitų elekt. reikmenų už že-
tnas kainas.

Viskas garantuojama

, Visus tuos darbus rūpestingai tikos ,spalvų ir paauksavimų, | gekė prel j negy.
kas lyg ir sudaro itin gražų , . , ,kij pats dalyvaudamas spalvų 

parinkime, padėdamas apspręs
ti kitas dekoratyvines problemas 
ir nuoširdžiai bendradarbiauda
mas su lietuviais dailininkais — 
K. Žoromskiu ir K. Varneliu. 
V'........................

foną baltam, didingai kylančiam 
altoriui.

Vieną iš pagrindinių proble
mų reikėjo išspręsti į bendrą 
dekoratyvinę visumą įjungiant 
didžiulę freską virš didžiojo al
toriaus, kurios tamsokas tonas 
sunkiai davėsi pririšamas prie 
bendro vaizdo. Tačiau reikia pa 
sakyti, kad ir šis uždavinys 
pavykęs gerai išspręsti. Pati 
freska taip pat buvo atnaujin
ta, ją nuplaunant ir restauruo
jant laiko apnaikintas vietas.

Ta proga buvo atnaujintos ne 
tik Kryžiaus Kelių stotys, bet

iLDflinfl.

OlTELEVISIOn
Csailes - Service)

Sav. lnž. A. SEMfiNAS 
3321 S. Halsted — CDiffsiile 4-5665

Kas liečia giesmių būsiantį 
konkursą, tai jeigu mūsų bažny 
tinis repertuaras praturtės bent 
viena panašia į “Marija, Mari
ja” tai mūsų geradario kun. dr. 
J. Prunskio pasišventimo žygis 
bus tikrai neveltui.

— Koks dar būtų Jūsų, jubilia 

to, žodis jaunesniems?

— Man žengiant į rimties am
žiaus metus, dar žodelis-kitas, 
jaunesniems, ypač Vėliau į šį 
kraštą atvykusiems mūsų ga
biems kompozitoriams. Kad ir 
nepatogiose aplinkybėse, visvien 
prašau kiek galima didinti mūsų 
giesmių-dainų bei muzikos re
pertuarą.

Taip pat man bus didis džiau 
gsmas, jeigu artimoje ateityje

matysiu visus mūsų šių laikų ^s^^^^ssfcsssstssjssssssssKssssMSssstjssssss 
patriotiniai nusiteikusius vadus, 
sutartinai kovojančius su dabar
tiniu mūsų tautos priešu, nes 
dar noriu gyventi ir matyti sa
vo gimtąjį kraštą Lietuvą lais
vą ir nepriklausomą.

Baigiu atsakyti į paduotus re 
daktoriaus paklausimus savo 
jaunystės bičiulio poeto L. Šile
lio žodžiais:
“Stokim broliai tuoj į darbą, dėl 

/idėjų mums brangių;
Dėl garbės tėvynės vardo ne

gailėkime jėgų!
.Lai jaunojoj mūs krūtinėj dega 

/meilė Lietuvos.
Tad pražys ir mūs tėvynei lai- 

/m’ė jau ant visados!”

PRANEŠIMAS
APIE NAUJĄ PATARNAVIMĄ 

CALUMET APYLINKĖJE
Dantų plokštelės gaminamos ir pa
taisomos. Plokštelės aptarnaujamos 

nuo 1 iki 3 valandų 
I Dirbtiniai dantys atnaujinami — 

relined & tightened.
Atdara šiokiadieniais nuo 9 iki S v. v. 
Pirmad. ir Ketvirtad. nuo 9 iki 9 v.v. 

šeštad. nuo 9 iki 12 vai. dienų. 
CAL-CITY DENTAL LAB.

633 Wentworth 
TOrrence 2-2072 
Calumet City

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

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

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipldtės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

L
1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

išmokslinti ir su dainavimo me
todu yra gerai apsipažinę.

Daina-giesmė yra mūsų nuo
latinė bičiulė, nes lydi nuo lai
mės lopšelio iki liūdesio — kars 
to. Taip pat, daina yra galinga, 
nes jeigu Kudirka nebūtų užve
dęs “Augin tėvas du sūneliu” 
(Kudirkos raštai), tai gal šian
die su pasididžiavimu nebūtume 
minėję mūsų Tautos Himno au
torių.

— Kokia Jūsų nuomonė apie 

giesmių-dainų konkursus?

— Lietuviškų giesmių-dainų 
konkursai tai geriausia priemo
nė padidinti dar vis kuklų šios 
srities dailės repertuarą. Juk ir 
prieš Dainų šventę, komiteto 
paskelbtas konkursas buvo tik
rai vaisingas, nes susilaukėm 
brangios sesutės Bernardos švel

— Jūs, rodos, vargonininko 

pareigose šalia muzikinių rūpes

čių įžvelgiate ir visuomeninės

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomit 
progomis. Albumo vaizdai kalba apit 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas IJetnva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta Sį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti 
Kaina 6 doL

ATTTTTE8 administracijoj 
eiti Willoughby Avė. 
BROOKLYN 21, N, Y.

£ Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
Lnikns susirūpinti', kad mūsų artimieji turėtų sotų kalėdinį stalų ir 

tinkamų aprangų. Pasinaudokite mūsų lietuvišku, sųžiningu ir pigiu 
patarnavimu, užsakydami maistų, vaistus, avalynę ir angliškas medžia
gas, ir pasiųsdami savo supakuotus siuntinius iki 19 svarų neto. Išsi
rinkite patinkamus siuntinius, kartu su adresais ir money orderiu pa
siųskite mums, ir Jūsiškiai su dėkingumu minės dus. (Į Azijos Sibirą 
$1.40 daugiau). Garantuojame 100%.
No. 8 ................. $13.34
20 sv. cukraus
No. 9 .................. $2100
20 sv. k. taukų
No. 22 ....... 329.61
2 sv. gr. pupelių kavos
1 sv. 2 ozs. šokolado
2 sv. sviesto
4 sv. 7 ozs. ryžių 
2 sv. 3 ozs. bec. lašintų 
4 sv. 7 ozs. K. taukų 
1 sv. kumpio 
1 sv. arbatos 
1 sv. 2 ozs. Sk. muilo
NO. 30 ............. 314.66
20 sv. pirmos rūšies

kvietinių miltų.
No. St ............. $18.11
5 sv. kvietinių miltų 
B sv. cukraus 
5 sv. ryžių
4 sv. 7 uncijos k. taukų

No. 35 ............... $27.05
10'sv. dėžė kumpio 
10 sv. Bąlami dešros

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

Chesterfleld

No. 38 ....... $18.17
20 sv. ryžių
No. 40 ............... $26.00
15 sv. bec. lašinių 
5 sv. Salaml dešros

PATRIA GIFT PARCEL COMPANY 
3741 W 26th St„ Chicago 23, III.

No. 51 . . . 
Worsted

(Viln

. $134.00
3 H yardo 

vyr. eilutei)

Melton 3 yr. (Vilna 
žtem. paltui), šilkinis 
pamušalas 6 yr. Vyriš
ki odiniai batai. Mo
teriški od. bateliai. 3 
p. mot. rayon kojinių. 
Rayon skarelė spalvo
ta (Daiktų spalvų ir 
dyd| reikia nurodyti).

Dirbame kasdien nuo 

9 Iki 6 vai.

Tek CR 7-2126

U
T
U

FEDERRL
SAVINGS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicrgoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karas, 

ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 

savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį.

• Angštus dividendus išmokėjo visada be per

sto jimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN I

Chartered » Superviseri 
by the U. S. Government

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

JOHN J. KAEANAUSKA8, Pro*

Okartered ir Snperviaed by the United States Gkrvemment

Įstaigos VALANDOS: Kaediea nuo B-toe ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniai! ano 9-toe valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro. Sežtadieniaia nue 9 vaL ryto iki 1 vaL po pietų. Trečiadieniais visai aestkUiouiA
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Mauįos knygos Lietuvoje
ANT. BERNOTAS, VVatcrbui'iy, Conn.

VI.
1. Simonus Stanevičius DAI

NOS ŽEMAIČIŲ, tekstus paruo 
šė Jurgis Lebedys, Valstybinės 
Grožinės Literatūros leidyklos 
leidinys, Vilnius, 1954 rru, 224 
pusi.

Dabar okup. Lietuvoje iš nau 
jo išleistas S. Stanevičiaus 
(1799-1848) dainų rinkinys "Dai 
nos Žemaičių”, kuris pirmu kar 
tu buvo išleistas Vilniuje 1829 
m., bet, kaip įžangoje J. Lebe
dys sako, “niekieno vėliau ne
perspausdintas, jis pasidarė bib 
liografinė retenybė”, todėl atsi
rado reikalas jį iš naujo per
spausdinti.

Faktinai šiame leidinyje yra 
sudėtos dvi knygos: 1. “DAY-

I čios meilę, vestuves ir karinius 
j įvykius. Pridėti ir Stanevičiaus 
komenatrai. Pvz., S. Stanevičius 
dainose dažnai minimą dvarą, 
dvareli taip paaiškina: "Žemai-1 
čiai dainose savo namus dvarais 1 
vadin”.

J. Lebedys, aptardamas S. 
Stanevičiaus darbus, jo kūrybą 

i ir gyventą laikotarpį, tiesiog mi 
kroskopišku kruopštumu jieško, 
ar neras apraiškų, rodančių ko
vą "tarp liaudinės demokrati
nės ir reakcinės feodalinės san
tvarkų”. Ir, žinoma, randa.

Pirmiausia jis užsipuola Ne- 
prikl. Lietuvos mokslininkus, 
kad jie “afišuodamiesi liaudies 
kūrybos branginimu, literatūros 
istorijos ir tautosakos vadovė-

Vyt. Jonynas
Uulbukasys Lietuvoje

ta 8000 egz. Knygos redakto- J J. Brodovskio žodynas ir ano- 
rius F. Vaitiekūnas, dailininkas niminis tautosakos rinkinys yra

Be to, knygoje telpa 14 iliust- Spausdinta Kaune, K. Požėlos Port, Maine. Dail. Tamošaitie-
vardo spaustuvėje. ' nė parodo didelius sugebėjimus

Red. pastaba: Ankstybesnia- lietuviškuose audiniuose ir gau- 
rios jų ant dvigubo dydžio la-j me A. Bernoto straipsnyje apie’ šiai gauna užsakymų lietuviškų 
pų). i naujas knygas Lietuvoje buvo f kostiumų ir kitų tautinių daly-

T. ... . , J išspausdinta, kad išleista “Lietu kų.Knygos pradžioje (5-40 psl.)i . ’ .. „ J—
yra plati J. Lebedžio įžanga, ku vrZ

racijų — anų senųjų leidinių at
skirų lapų nuotraukų (kaiku-

Turii

vac • ,4. liuose jam (S. Stanevičiui) te-NAS ŽEMAYCZIU surinktas yr .. . . d . eįlut ..
MAS mtAVCZUT crvnVt,.) SKk(luVO °V1 eUUTCS '

Toliau, nagrinėdamas tuome
tinį Vilniaus universitete pasi
reiškusį literatūrinį sąjūdį ir 
apskritai lietuviškosios sąmonės 
atbudinmą, dekabristus, filare-

NAS ŽEMAYCZIU surynktas 
yr iszdulas par Symona Stane- 
wicze Mokslynynka Lyteraturas 
yra Gražiųjų Prytirymu, VVil- 
niuje, spaustuwiej B. Neumana, 
Metuose 1829” ir 2. "Pažimes
žemaytyszkas gaydas prydiety- ‘,us ,r filomatus Jis visur randa! 
nas" prie augičiau minėtos kny '.'PraSr<*yyuj pažiūrų prasiver- 
gos "Daynas Žemaycziu”, išleis- 0 Stanevičiaus noras pa
la Rygoje. 1833 m. skclb;i surinktas dai-

1 nas, “rodo ne tik demokratinesPirmoje
Žemaičiu”

dalyje ‘Dainos
yra viso 30 dainų. jo tendencijas, bet ir gilų ryšį 

su liaudimi, gerą jos gyvenimoTaip pat pridėti: titulinis lapas,,? , _ , - .
cenzoriaus L. Brodovskio if'.Ji- JJ-•‘urybos pažinimą ir suprati
mas knygą spausdinti (lenkis-' m, ‘......................................
kai), dedikacija “daugeliui Adol I *>“ k!rStl ““V klrstl’
fui Pšeciševskiui" (lenkiškai) H“™1,' ?’? " mcl?! 170

pusi. J. Leoedys rašo: Visaga-ir autoriaus “Pratarymas”. Vi
si šie priedai ir pačios dainos 
spausdinti fotografuotiniu bū
du — kairėje knygos pusėje

lis dvarininkas, visaip išnaudo
ję:; baudžiauninką valstietį, pa
sisavinęs jo darbo vaisius, ne
galėjo iš jo atimti dainos; ne-taip, kaip kadaise buvo išspaus ' ... _, ... . .

išleistame Vii-' į03.1 kunigai
ir vienuoliai, norėdami primestidinta originale, 

niuje 1829 m., o dešinėje pusė
je — dabartine rašyba.

Antra knygos dalis — “Pa
žymės femaitiškos gaidos” su 
“Pratarimu" — visa išspausdin
ta fotografuotiniu būdu. Kny
gos gale įdėtas platus J. Le
bedžio aptarimas apie patį S. 
Stanevičių, jo dainas, jo kūry
bą, kitus jo darbus ir apskritai 
apie jo gyventą laikotarpį (167- 
183 pusi.). Toliau telpa J. Čiur
lionytės žemaičių melodijų paaiš 
kinimai muzikiniu požiūriu ir pa j 
aiškinimai apie kiekvieną dainą I 
atskirai bei paaiškinti mažai su-

į “šventas” giesmes ir jų pagalba 
laikyti pavergtą liaudį paklus
numo”. — Lyg kada bažnyčia 

1 būtų draudusi dainas dainuoti?.., 
Dainos sau, giesmės sau. Drg. J. 
Lebedys są įoningai nori "pa
miršti”. kad dvasininkai ne tik 
nedraudė dainas dainuoti, bet 
patys jas kūrė, komponavo joms 
melodijas ir visaip stengėsi žuvo 
nes išmokinti jas dainuoti. Čia 
tik prisftninkimo Irunigus Ant. 
Strazdą ir Vienažindį, sukūru
sius daugelį dainų ir su liaudimi 
jas dainavusių, o, ir dar kitų dva 
sininkų, gyvenusių ir kūrusiųprantami žodžiai. , , , .XT. o 04. • 1 tame laikotarpyje ir vėliau...Visos S. Stanevičiaus surink-

tos dainos labai mielos, malo- Knyga įrišta į kietus pilko 
nios ir daugiausia apdainucjan- kolenkoro viršelius ir jos išleis-

MOVIMO

1$ TOLI IR ARTI •'•J
NAUJI OIDEII TRC KAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO 'PAN K/Al 

II&U METU PATYRIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVINAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIGmolc 5-9203

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RAl/tjAl

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

įjtčt/zt u£ lite.

lDI2e.ne.il ADAM’S RESTAURANT
Our beautiful Dining Room is setback 
from the Street to provide an ideal 
setting for an enjoyablc meal.

Completo Chicken, Ducks, 
or Turkey dinnsr .... $1.50

l.unehet 85c, coffee ineluded.
''Dzei.fi [J-'iei. ® Dvenjzeili Diįveet

ADAMS RESTAURANT & COFFEE HOUSE
3125 Linct.’n Avė. Huurs: 8 AM to 8 PM; Mon. & Thurs. to 10 PM

1-^

<038 Archer Avenue
AUGUST SALDU KAS Prasidės

I
40 MITU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IK 
PELNINGIAUSIA 

TAUPYMO 
ftENDROVČ 

Y
Tel. L43-671P

K, Dočkus, techn. redaktorius 
V. Serapinas, korektorius A.
Rimkūnas. Spausdinta Kaune,
K. Požėlos vardo spaustuvėje.

į Knygoje visos patarlės, prie-
2. SMULKIOJI LIETUVIŲ žodžiai ir mįslės yra suklasifi- 

TAUTOSAKA XVII-XVIII A., kuoti į tam tikrus skyrius taip,
...... , kaip knygos leidėjai rado tiks-

pnezodz,ai. patarle.i, nųs es pa- lingiausia: , in;i su kitais
ruošė Jurgis Lebedys,_ Valsty- prieiodžiais lr patarlėmis ir pri. 
b,nes Grožines Li eraturos la- dėti smulkp3 kiekvieno
dyklos leidinys, Vilnius, 1956 džio, paUrlis ar mįslės paaiški-
m., 632 pusi. ■ ■ , ■ ■ ■1 nimm Knygos kairiajame pus-

išlikę rankraščiuose, kiti rinki
niai — iš dalies spausdinti, iš 
dalies rankraščiuose.

rioji jis nušviečia anų laikų 
gyvenimą Maž. Lietuvoje, san
tykius tarp senųjų to krašto, 
gyventojų Prūsų lietuvių ir ateij 
vių vokiečių ir ypatingai smul
kiai sustoja ties Prūsų lietuvių 
veikėjais ir kultūrininkais, ko
vojusiais už lietuviškumo išlai
kymą, už lietuviškąją kalbą ir 
jos gryninimą, rinkusiais tauto
saką ir leidusiais knygas. Jis y- 
patingai įvertina J. Brodovskį, 
surinkusį tokius didelius tauto
sakos kiekius. Pažymėtina, kad 
šioje įžangoje J. Lebedys yra 
gana tolerantiškas dvasininkų 
atžvilgiu ir nevengia juos va
dinti kunigais bei aprašinėja jų 
gyvenimą ir darbus.

Žinoma, ne be to, kad vienur 
kitur nežnybtelėtų tikybą arba 
kad nepultų anų laikų “feodali
nę” santvarką.

Knyga įrišta į kietus rusvos

būti "XIX amžius”.

KRONIKA
TELEVISION SPECIAL!
RCA Victor — 21” Console$139 95

• Adolfas Butkys, nepaisyda- ROOSEVELT FURNITURE CO. 
:nas sur.kumų iš sveikatos pu- 2310 W. Roosevelt Rd., SE 3-4711 
sės (naudoja vežiojamą kėdę ir <
be pašaknės pagalbos negali iiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuii 
naudotis laiptais), gerai baigęs
kolegiją pasiryžo tęsti mokslą 
ir įstojo į Temple universitetą 
Philadelphijoje, kur sieks eko
nomijos magistro laipsnio. Pas 
kaitoms į Philadelphiją važinės 
iš Readingo, Pa.

• Dail. Anastazija Tamošai
tienė audžia kilimą — Šv. Pran
ciškus. Kilimą užsakė tėv. J. 
Gailiušis, OFM, Kcnnebunk

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
visokių Rūšių 
medžiagą

Tai stambus priežodžių, pa
tarlių ir mįslių rinkinys, suda-

nimai
lapyje tekstai spausdinti tokia 
rašyba ,kokia anais laikais bu-

rytas iš kelių senųjų rinkinių. Į vo vartota (lietuviškai ir vokiš-
Čia telpa J. Brodovskio žody
nas, parašytas prieš 1744 metus, 
maždaug to paties laikotarpio 
anoniminis tautosaikos rinkinys 
ir surankiota tautosaka iš įvai
rių kitų Maž. Lietuvos leidinių 
— D. Kleino, T. Šulco, Pil. Rui
gio, G. Cstermejerio gramatikų, 
Krauzės, K. G. Mielckės bei ki
tų leidinių.

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo 
pas -

Roosevelt Furniture
Company 

(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711
Ncllle Bertulis ir Fcllx ltaudonLs, 

savininkai

Krautuve atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Plrinad. ir Ketvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

kai], o dešinėje pusėj; 
bartine rašyba.

da

NUO CZbiSLNfJUSIU 1,
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IB ATVIRŲ ODOS LIGŲ
TV. kurie kenčia nno BENŲ AT 

triv,. ir 8KAG1J2IU 2A1ZDŲ.
. negali rainiai aSdAti ir naktimi* 

miegoti, ne* Jų užsinenSJiinlnn žaizdos , 
oi.'žti Ir skauda Kad pašalinti t« 
ti>“ž«Jiir.e ir akaudejlutu aenų atvi- j 
rų ir (draudžiu žaizdų, uždekite 
E30OULO Otntment. Joe g y d y ųn o 
ypatybes palengvins jusn skaudSJi- 
nia ir galėsite rainiai miegoti nak- 
J. Vartokite Jų taipgi nuo skau 
llių nudegimų. Ji tatpg* pataline 
aležftJVne ilgos vadinamo* P8ORIA- 
318 Taipgi pažallna porftkjlmų ilgo* 
vadinamos aTHEETE’8 FOOT, *u- 
itabdo džiovinime odos Ir perplySIma 
arppirfti*lų. Yra tinkama vartoti nuo 
lžlustančlos, suskilusio* odos dedlr- 
vinlų, odos lžbSrlmų ir t t., taipgi 
'tnkama vtertoti vaikučiams, kada pa 
atrodo skaudu* lSbSrim^s nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolę nuo le- 
vtHUntų odoe ligų. be
gulo Otntment >ra 
parduodam* po T t 
et., I1.JB. Ir BĮ.60.
Pirkite valetlngseChl 
nagoj Ir apyllnkBee—
Mllvraukee, Wlsc.,Oa 
ry. Ind.lr Detrolt, 141- 
:hlgan arba raiykl- 
e Ir atsiųskite 14o- 
oey order |

LKGULO, Department D. 
5618 IT. Eddy St. Chicago M, IU.

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR CAIKRODMA 

Parda vlmas te. Taisymas
<4/177 So A fpFiat Ava

drobes viršelius ir jos išleista o _ Tfl LĄ
4000 egz. Redaktorius A. Žirgu 
lys, dailininkas V. Bačėnas, 
techn. redaktorius V. Serapinas, 
korektorės A. Tarasevičienė, P.!
Smardokienė ir J. Bitinienė.

CARR M OO D Y 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, P re z.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nno 

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

IIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII
-- - - 1 1
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1 PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų Ir 
tolimų distancijų. Šaukite sekančiai-

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
IR RUSIJĄ

per didžiausią firmą Amerikos kontinente
J. KflMIENSKl - JANIQUE TRADING C0. atidarė 

naują oiisą Chicagoje.

J. KAMIENSKI
JANIQUE TRADING COMPANY

2SSI W. 63rd St., Chicago 29, III. Tel. HE 4-2380 
2314 W. Chicago Avė., Chicago 22, III., BR 8-6780

Kiekvienas siunčiamas paketas yra pilnai apdraustas. 
Svoris ribuojamas iki 22 svarų paprastu paštu arba oro 
paštu. Pristatymo laikas oro paštu — 2-3 savaitės. Pa
prastu paštu — 2-3 mėnesiai.

Jūsų giniinės Lietuvoje gaus siuntinius absoliutiškai 
be jokių primokėjimų.

Ofisas atdaras kasdien nuo 12 dieną ir 8 tai. vak.
Per Parcels to Russia

-!r
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

IR GAZOLINO STOTIS
•

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

(MUFFLERS 1NSTALLED FREE)
Ford 41-53 .......................... $8.25Murcerv 49-51 ................... $8.95
£!hev. Ali 1937-53 .......... 8.25 Olds, fi cyl. 41-50 ............ 8.20
Chevrolet 54-55 .............. .. 9.95 Flymouth 42-56 ................. 9.95
Chrysler 6, 42-52 ............ 9.91 Pontiac 37-54 ...................... 8.95
Dodge 6, 42-56 .................. 9.95 Buick 37-52 .......................... 12.00

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

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

. M. ČESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 64)136

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti žioja lietuviškoje 

Įsl.igoje _ BRIGHTON BiVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretoriui

OFISO VALANDOS:
PirmadL, antrad., pepktad. Ir 
•eitad. » vai. ryto UU 4:10 p.p.

Trečlad « ryto Iki U vai..
Ketvirtad • vai. Iki I vai. vak. i!

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

Telefoną* — FRonOer 6-1882

NARIAI LIETUVIŲ TAU*. IK SKOLINIMO
8-VTŲ LYGUS &URI.ORJB

Kiekvieno Santeupes Apdrausta Iki $10,000,06 
« n

Paskatos Duodamos Namu įgijimu! 
lengvomis Sąlygomis

~ CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSNL
5234 S. Westem Rve. Chicago 36, UI.

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

0IS7RICT7AVINGS & LOAN ASSN.
s430 tio. Halsted Street Chicago 8, III

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

x UNIVERSAL SAVINGS ft LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, IU.

SKIP’S 1eelrfv, c e 

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202

Spalio . Cclober mėn. 4, 5, ir 6 rftenom

lIENMIiSSY, 3 STAR COGNAC Ftfth $5.o9

MARTELE, COI KVOISIER 014 BISUUIT
THilEI: STAI4 CtKJNAC

/ $4.98
METAXA unportcd 5 star brandy Fifth $5.40

GRAIN AI.COIIOL. 190 Proof
LSP Ji«h..$4..89

IMPORTED MEMMS Olt PIPER HEIDSIECK
CIIAMPAGNE $3.98

MANIXXIIE.UA (GOLD DROP5) WINE 5th $2-59

CINZANO VERMOUTH
Swcet or Dry $.$.39

VANDERFLIP DIJTCH CHERIIY,
Rasberry or Black C’urretat Wine $1.59

UHARTREUSE (Yellotv), 80 Proof FHth $5.95

i
I
V

BLACK FORREST IMPORTED 
KIRSCHWASSER Fifth $6-SS

J ŠE 39

lDI2e.ne.il
Dzei.fi
MANIXXIIE.UA
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ZVIMBIANTI MIRTIS
J. W. BEAGEE ATKIN&ON

Paprastai žmogaus kova su biančia, geliančia, kankinančia 
vabzdžiais yra neasmeninė. | drobule. Bitės spietėsi už mano 
Pavyzdžiui, jie puola javus, o atsegtų marškinių ir trumpų 
jis gina nuo jų, laukus api- kelnių, jos buvo visur. Aš jas 
purkšdamas nuodingais skys- saujom braukiau, bet tik tam, 
čiais. Bet kartais jam pačiam I kad patuštinti vietą kitoms, de- 
tenka stoti į sunkias grumty- besimis skriejusioms virš ma
nės su jais, kaip tai nutiko nęs.
vienam britui, vardu J. W. Kai sverdinėdamas kaip pa- 
Beagle Atkinsonui, kuris lai- mišęs, pradėjau šauktis į toli- 
mingai pergyveno tokį ban- mus darbininkus, jie, pamatę 
dymą. Čia paduodame adomų mane apsuptą tamsaus debesies, 
nuotykį, su juo įvykusį Indi- visomis kryptimis išsibėgiojo ir 
joje. — Vert. pasislėpė. Norėdamas atgauti
Iš daugelio skaudžių rykščių, kvapą, aš praverdavau sutinu-

DFENRAP'r^ r'.nr-i7 ^rrcACO ILLINOIS

Rūtos ansamblis New Yorke, vedėjas A. Kaėanauskas

Z

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

Reguliari $7.50 vertė vilnonė 
eilutėms medžiaga tik

$3,95 už jardą

plakančių šiaur. rytų Indiją, me 
džių bitė, indų širšės pusseserė,

šią burną, ir kiekvienu atveju 
į ją vis daugiau prisigrūsdavo

pati nelabiausioji. Tos bitės i bičių, ligi pagaliau mano liežu- 
skraido milžiniškais spiečiais,'vis ištino ir patapo dvigubai di-
susimesdamos augščiausiuose 
medžiuose. Priešingai širšei, ku
ri gelia tik smarkiai suerzinta, 
medžių bitė turi įprotį tūkstan
čiais pulti, be jokios matomos 
priežasties, ir persekioti žmogų, 
negyvai jį nukankindamos.

Vieną saulėtą rytą, jodamas 
dulkėtu, vežimų išvažinėtu ta-

desnis už normalų, ir aš danti
mis jas triuškinau. Mano šner
vės nuo sutinimo užsiraukė, ma
no akys sugeltos ir smarkiai 
ašarojančios, greitai užsitrau
kė.

Klūpčiodamas aš įžengiau į 
dirbtuvių rajoną ir apgraibom 
pasukau į statomą pastatą. Kai 
tik prie jo di~bę darbininkai iš-

gesnėje būklėje. Plytų dulkės 
pradėjo mane -dusinti ir grėsė 
užegsinti tą mažą likusios gyvy
bės žiburėlį, o įsiutęs spiečius 
griebėsi gelti mano kūno apati
nes dalis. Išsikapstęs iš plytų 
miltų, aš panaudojau išlikusias 
jėgas surasti vandens tanką, ku

man pasakė, kad buvo ištraukta 
daugiau kaip du tūkstančiai dū
rių.

Daug dienų aš kankinaus ne
galėdamas pajudėti. Mano kū
nas ištinęs atrodė kaip milži
niška dešra. Jis buvo juodas, 
mėlynas, purpurinis, ir kietas,

rį žinojau esant netoliese. Besi- kaip sušaldyta mėsa. Daugel)

I

ku, be jokio įspėjimo, aš pata
pau tokio užpuolimo auka. Pa- j girdo zvimbiančias kovos gre- 
dangė virš mano galvos staiga j tas, mane belydinčias, jie kuo
pa juodo nuo tų bičių. Lediniam greičiausia spruko į šalis ir pa-1
drebuliui supurčius mano nuga
rą, aš pasileidau zovada. Bėgi
mas, atrodė, buvo vienintelė vil
tis išsigelbėti, tačiau mano ark
lio greitis nieko nepadėjo; bitės 
ne juokais mus vijos. Arklys 
skubėjo, šoko, stojosi piestu, 
spardėsi į visas puses, norėda
mas išsivaduoti nuo tų bičių, 
tuo tarpu aš, besistengdamas 
apsaugoti mano veidą ir blauz
das, vos vos begalėjau išsilai
kyti balne. Tuoj netrukus, įsiu
tęs elnias smarkiai zovada lėk
damas įstrižai, mane nubloškė 
į dulkes.

Išsigelbėjimui esant už nepil
nos mylios, aš pasileidau bėgti 
su niekad gyvenime nepatirtu, 
spartumu. Bet bitės buvo ma-! 
ne apspitusios nuo galvos iki 
kojų. Jos knibždėjo tūkstančiais 
ant manęs, geldamos su alpian- 
čiu skausmu. Mano skrybėlės a- 
patinė atbraila patapo piktu 
aviliu, bitės ten kabėjo storo
mis kekėmis. Mano k3kta, au- 1
sys, kaklas, buvo padengti svim

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe
PRECIN PHOTO STUDHI

(Incorporated ) 
EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-248 j

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

It WOEH stotie* — Banga 1888 
NUO PIKMAD. IKI PENKTAI) 

8:46 Iki 9:10 vai. ryte 
8EITAD 8:10 Iki 8:80 ryt* 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 » 
SEKAU. H:30—8:80 v. r. U atotKv— irn kll
Uhicago 29, TU. HEmlock 4-2413 

7159 80. MAI’bEWOOl) AVĖ.

PIGLU IR SAUGIAI

PERKRAl ;S TAU
BALDUS
vietoji; ir iš toliau

K. EIDLJKONIS

sislėpė. Būdami tikri patys' žū 
šią nuo jų, jie neturėjo kitos 
išeities.

Dabar aš buvau patapęs sa
votišku padaru, akl^ ir nebyliu, 
vien tik šiaip taip begalinčiu 
alsuoti. Nieko nematydamas ir 
begrabaliodamas aplinkui, aš 
nelauktai sugriūvau į didėlę krū 
vą kažko minkšta ir miltuota,

sukinėdamas aplink, aš brau
kiau bites nuo veido ir jas sau
jomis traiškii u, ligi pagaliau ne 
tekau sąmonės. Bitės laimėjo.

Po to, kai man pasirodė, kad 
praėjo amžinybė, nemalonus di
delio karščio jausmas, užliejo 
mane. Dabar aš silpnai jutau 
prisilietimą žmonių rankų, pas
kubomis gelbinčių mane iš pa
vojaus. Reakcija pasirodė per- 
stipri, ir aš apmiriau.

Laiku mane išgelbėjo du su
manūs indusai, kurie greitai nu
bėgo prie šiaudų kūgio, atsine
šė po glėbį sausų žolių ir apsu
po mane stipria ugnies bei dūmų 
siena ir sunaikino bites. Tuo tar 
pu, kai aš be sąmonės gulėjau 
ir visa apylinkė lakstė gydyto-

dienų aš tegalėjau matyti ir 
kalbėti tik dėka didžiausių pas
tangų, ir reikėjo daugelio mos- 
čių ir karštį traukiančių kom
presų, kad tai, kas anksčiau bu
vo mano nosis ir ausys, vėP iš
kiltų iš bendros masės.

Besigydydamas, ligoninėje aš 
išgulėjau kokius šešius mėnesius 
ir daugelį savaičių išbuvau šal
tam kalnų ore.

Kai grįžau į savo senąją vie 
tą, aš ęiekad negalėjau sušilai 
kyti nepasilenkęs ir nepasislė 
pęs artimiausiuose krūmuose 
ligi zvimbiąs spiečius neprading 
davo iš mano akių. P. Gaučys

bas bus užbaigtas. Dar šį ru
denį prasidės sienų statyba ir 
bus varoma kol tik oras leis. 
Arch. J. Kova su savo bendra
darbiais jau užbaigė tos staty- i 
bos architektūrinius projektus 
ir skubiai daromos mechaninės 
projekto dalys: šildymas, van-, 
dentiekis, kanalizacija ir elek
tra. Tuose rūmuose bus salė su 
balkonu, kur tilps 750 žmonių, 
bus erdvi scena artistų kamba
riai, įtaisai filmams rodyti, bus j 
įrengtas pastovus aparatas gar
siniams filmams demonstruoti.

PUIKI RINKKINfi IMPORTUO
TA VILNONE MEDŽIAGA 
EILUTĖMS

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

VERTINGOS NEMOKAMOS 
DOVANOS UŽ KIEKVIENĄ 
PIRKINĮ.

S^.95
jardas

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

$4.95 už jardą

ką aš jusnimis palaikiau raudo- Į jo, abu ištikimieji vyrai pasiliko 
nų plytų miltais, vartojamais j prie manęs, ir iš mano sutinu- 
prie statybos. Joje kaip pami-| šio stuobrio šalino geluonis. Rei
šęs ėmiau knistis, ligi man; 
galva ir pečiai sulindo į ją; Bet 
tučtuojau aš atsidūriau dar blo

kėjo dviejų dienų mano kūną 
nuvalyti nuo prismaigstytų gė-

KRONIKA
• Jaunimo centro rūmai, kur 

tilps Chicagos Augšt. Lituanis
tikos mokykla ir organizacijų 
būklai ir kuriuos stato tėvai jė
zuitai, jau pradeda augti. Dabar

luonių. Kai aš atgavau sąmonę liejami pamatai ir greit tas dar

Po didžiąja sale pusrūsy bus 
valgyklos salė, kur lengvai su
tilps apie 400 žmonių. Prie sa
lės bus virtuvė, rūbinė ir kiti 
patogumai. Be to, dar bus 10 
auditorijų klasėms ir organiza
cijų būstinėms ir keletas kamba 
rių jaunimo užsiėmimams ir vi
daus sportui, kaip ping pongui 
ir pan.. Prie vienos iš didesnių 
auditorijų bus maža koplyčia, 
sujungta didelėmis suskleidžia- 
momis durimis su auditorija. A- 
tidarius duris bus galima visa 
auditorija paversti koplyčia.

Tuojau prasidės darymas brė
žinių prie jaunimo centro sta
tomo jėzuitų namo. Ir jam dar 
šį rudenį numatoma išpilti pa
matus.

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

HELFAND’S TEXTILE 
FABRICS

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnrce G-I2I0 
SEeley 3-8806

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

f

Tunu naują didelj aunitvetimj 
Ir apdraudaa

ISIS W. 0l8t St. Chicago, Dl. 
Tel. PReecott 9-2781

JONAS GRADINSKAS
STOGO ANTENA NEMOKAMAI,

iei dabar oerkat 19 5 7 metų TELEVKIJA
J. G. TELEVIS1ON COMPANV

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
DuMont, RCA Victor, GE, Zenitb ir kiti

4*.
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Human, J. Tumėną prisimenant
Air.. SAMIUS, Great Nsck. N. Y.

Prieš dekadą, spalio 1 dieną, nuolis”, “Nuosaiki šeima’’, "Pri
h i | S

Schvveningen’e, Vokietijoj, mirė 
didis lietuvių eruditas Justinas 
Tumėnas, 65 metų, palikdamas 
vienišą žmoną Vandą Tumėnie
nę, VD universiteto profesorę. 
Žavingos Zarasų krašto gamtos 
sūnus, dvyliktas ir jauniausias 
ūkininkų šeimos vaikas, išmoks 
lintų brolių padedamas, vėliau 
savo jėgomis, baigė gimnaziją 
ir stojo Maskvos universitetan 
studijuoti filosofijos ir litera
tūros. Tėviškėje aktingaį daly
vavęs knygnešių veikloj, Tumė
nas visu jaunatvišku užsidegi
mu įsijungė į 1905 metų revo
liucinį judėjimą, gimtojoj apy
linkėj pravesdamas D. Vilniaus 
seimo nutarimus. Carizmui už
simojus keršinti, Tumėnas pa
sitraukė užsienin. Tėvynės išlais 
vinimo idėja neabejotinai pas
katino Tumėną imtis plunksnos 
— 1905 metais apkeliavęs Vilni
ją parašė simbolinę poemą “Dė
dė arba ainių kančios’’, kurią 
išleido Berne 1914 m., joje rau
dodamas dėl lietuvių tautos var
go, jos naikinimo, viltingai pra
našavo jos prisikėlimą.

Po metų parašė eiliuotą romą 
ną “Petras Gandas’’, poemą 
“Laisvės kalinys”. Atsidėjęs 
mokslui, lankė Šveicarijos ir 
Prancūzijos universitetus ir 
1913 metais daktaro laipsniu

sikėlėlis žynys”, “Kasdieninė iš
mintis” ir “Išminties Apvaizda”. Į 
Rankraščiuos tebėra eilėmis pa- j 

rašytas 1943-1945 metų kuri-, 
nys “Tautoje ir pasaulyje”, 12 
dalių, 239 pusi. ir proza "Tau
tos genijus” — “vienetai apie 
atsparias tautas”, lietuvių 1941 
birželio mėnesio -sukilimui pa-: 
gerbti.

. . 1 Justinas Tumėnas skirtinas į 
tris veiklos etapus: studento kol 
va su carizmu; mokytojas ir 
auklėtojas rašyto jas-filosofas
ir poetas; Kietas principuos Tu
mėnas buvo reto jausmingumo 
ir geraširdiškumo asmenybė. 
Impohuojąs Tumėnas patriotas, 
tačiau* buvo tolerantas religinių 
ir politinių įsitikinimų atžvilgiu. 
Tumėnas filantropas — ką pa
liudys daugelis dabartinės va
dovaujančios kartos žmonių ne
mokamai lankę jo kursus ir ga
vę atestatus, jo stipendijų dė
ka. Kai 1932 metais buvo mi
nima Tumėno Veiklos 25 metai, 
tuometinė Lietuvos spauda iš
kėlė Tumėno nuopelnus plėto
jant naująjį romantizmą, ryš
kią “dvasinę mediciną” jo kūri
niuos. Pagrindinai jos vaistai 
esą: gydymas energijos įkalbėji
mu, vidujinės jėgos kėlimu, ge
ros nuotaikos gaivinimu, dva
sios darnumu. Kritikas J. Gird-

• Prof. .Mykolas Biržiška šie
met Los Angeles lietuviams lai
kys paskaitą minint Kristaus 
Karaliaus šventę, šventės minė
jimas ruošiamas spalio mėn. 28 
d. Jame dalyvaus svečias solis
tas, poetai ir parapijos choras.

® Eugenijus Gruodis (Pra
nas Gudaitis) jaunas, talentin
gas poetas paruošė naują eilė
raščių rinkinį "Aguonos ir smė
lis”. Eilėraščius leis Lietuvių 
Knygos klubas. Knyga išeis dar 
prieš Kalėdas.

baigė Prancūzijos Grenoblio uni vainis apie Justino Tumėno raš
versitetą, parašydamas doktora 
tą apie senovės epikūrininkų ir 
stoikų filosofų kovas. Po kitų 
dvejų metų parašęs mokslinę 
studiją apie J. J. Rousseau fi
losofiją gavo Genevos universi
teto privat-docento teises, pasi
likdamas šiame universitete iki 
išvykimo Lietuvon.

Šveicarijoje uoliai talkininka
vo 1916 metais vykusiam Pa
saulio Lietuvių kongrese, taip
gi Tarptautiniam Pavergtų Tau 
tų kongrese. Šiam laikotarpyje 
parašė (1911) poemą “Jausmų 
srovės” ir Lietuvos nepriklau
somybės atstatymui paminėti 
“Lietuvos Neprigulmys” — dra 
mą. Grįžęs iš pirmosios trem
ties tėvynėn mokytojavo eilėje 
gimnazijų, specialinių mokyklų 
ir gavo pasiūlymą dėstyti filo
sofiją Įsikūrusiame VD univer
sitete. Dar prieš tai, 1920 me
tais, įsteigė savuosius “Bran
dos kursus”, kurie 1922 metais 
gavo Suaugusių gimnazijos tei
ses. Kursai išleido 12 laidų, iš
davė apie 400 atestatų, kasmet 
sutraukdavo apie 300 studentų, 
daugumoje tarnautojus ir kariš
kius.

1935 metais Tumėnas pasi 
traukė nuo pedagoginės veiklos, 
atsidėdamas vien kūrybai — fi
losofo ir rašytojo. Iki to laiko, 
be jau minėtų, turime prozą- 
“Nuomonius ir Lilija“, “Bajo-' 
rų Matas Bajoras”, “Širdies 
viesulas”, “Viešnia Palangoj”,' 
“Liūno Karalienė”, “Įspūdžiai”, 
“Amžius”. Justino filosofija 
skirstoma į devynias doktrinas 
— jų pagrindinė “Tiesa Vado
vė”, galutinai baigia 1937 me
tais, susideda iš 12 dalių. Kitos 
doktrinos plėtojamos šių pava
dinimų knygose: “Išmintingas 
gyvenimo kūrėjas”, "Sofija Mei 
nien’ė Veikėja”, “Dvasinis jau-

ARTHKITIS & RHEUMATISM
Nauji vaistai skaudant lems raume

nims, sustyrusiemH sąnariams. Sku
biai palengvina paraudusių, sustyru- | 
šių bei sutinusių nugaros, kelių, ko- Į 
Jų .kojų plrStų arba sprando rau
menų ir sąnarių skaudėjimų.. Varto- | 
kitę naujus AMGRPOL vaistus. Tab- ‘ 
letės $1.50, mestis 70c. Viskas tik ut ' 
H2.29. |tns Jūsų vaistininkų.

tus yra šitaip išsireiškęs:
..“ Kūrinys mane begalo su

žavėjo. Būtų gera, kad jame iš
keltos idėjos kuo plačiausiai pa
sklistų Lietuvos jaunimo mielo
se. Mano giliu įsitikinimu to
kie raštai Lietuvos ir lietuvių 
raštijoje yra vieninteliai, kurie 
taip giliai ir ryškiai iškelia tik
rojo humanizmo, darnaus žmo
gaus sugyvenimo ir asmenybės 
ugdymo klausimus. Tokie raš
tai”, — reikalavo J. Girdvainis, 
— “turėtų būti kiekvienam mo
kyklos knygyne ir viešose bib
liotekose. Lietuvos visuomenės, 
ypač jaunimo darniam ir eti
niam auklėjime (J. Tumėno filo
sofija) galėtų suvaidinti žymų 
ir reikšmingą vaidmenį”.

Justino Tumėno poezija, gi, 
pasižymėjo Lietuvos gamtos gro 
žio puikiais vaizdais, lietuvių 
kalbos kūrybingumu, žodžių 
gausumu, jų meniškūmu ir eilė
raščių dideliu jausmingumu. Jus 
tinas Tumėnas tikėjo intuicija 
ir misticizmu — ir buvo teisus, 
kai paskutiniu kartu pasitrauk
damas nuo Lietuvos pavergėjų 
nebetikėjo pamatysiąs prisike- 

• liant laisvą Lietuvą.

Chicagos Lietuvių Pirmyn choras, vadovaujamas Kazio Steponavičiaus

KRONIKA
• Dail. Adomas Varnas, su

stiprėjęs po ligo3, pergyvena 
naują intensyvios kūrybos laiko 
tarpį. Tam gera.nuotaika ir tin 
karnos sąlygos susidarė mūsų 
dailininkui keletui mėnesių ap
sigyvenus Beverly Shores, gra
žioje gamtoje. Dailininkas džiau 
giasi, kad per savo laikinojo 
buto plačius langus jis gali ma
tyti dailius gamtovaizdžius ir

ryškią -gėlių puokštę. Žmona 
stengiasi sudaryti kuo palankiau 
sias sąlygas jo kūrybiniam dar
bui.

Praeitą šeštadienį dailininką 
sujaudino skaudus įvykis: pie
šęs prie upelio palei ežerą pei- 
sažą, nuvežtas į tą vietą Domu- 
tės Petrulytės, dailininkas su 
savaisiais nuėjo trumpam laikui 
pasimaudyti, manydamas greit 
grįžti prie piešinio ir viską pa-

skaičiui šią žiemą numatoma su 
ruošti paroda.

t
• Jurgis Jankus parašė kny

gelę vaikams “Kelionė į dangų”. 
Rankraščio susidarė 252 pusla
piai (rankos rašto). Leidyklos 
domisi šiuo kūriniu ir numato
ma, kad neužilgo bus atiduotas 
spaudai.

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
T«vų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas sAve kandidatus j kunigus. Tėvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe; 
Dievui leidžiant Jie darbuosis ir Lietuvoje; 
Jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokttės po Panelės Švenčiausios vėliava: 
stokite j Tėvų Marijonų Kongregaciją.; rašy
kite novlcių vedėjui. laiške pažymėkite kiek 
mokslo baigėte, klek amžiaus Ir koks svei
katos stovis. LalAką siųskite žemiau paduotu 
adresu.

<•
i

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kongregacija kviečia pas save kandidatus Į brolius, kurie 

dirbtų Įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bažnyčiose ir kitur. Labai pageidaujami moką kokj amatą. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jėgas, gyvenimą ir sveikatą Dievui Ir Panelei šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcijato vedėju: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovj ir užbaigtus mokslus.

MASTER OF NOVICES, MARIAN HILLS SEMINARY, 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS

didelę dangaus erdvę. Peisažus ^darnas. Sugrįžęs rado nekul
gali piešti net iš kambario ne
išėjęs. Tačiau dailininkas daro 
dažnas išvykas į gamtą, iške
liaudamas visai dienai ir uoliai 
kurdamas gražiosiose vietose, 
kurių toje Michigano ežero pa
krantėje nestinga.

«•
Apylinkės gyventojai, gėrėda 

miesi lietuvio dailininko kūryba, 
jį net išveža į pageidaujamą 
vietą, kadangi pats dailininkas 
mašinos neturi, o dažų dėžė, ki
ti piešimui reikalingi įtaisai tu
ri nemažą svorį. Jau yra nupie
šęs apie 29 peisažų ir dar kokį 
10 užsimojęs šį sezoną baigti. 
Peisažai natūraliai spalvingi, 
nors yra ir vienas kitas pointi- 
lizmo pavyzdys.

Besikeičiančios naujos spal
vos dailininkui atneša naujų 
galimybių kūrybai reikštis. Pa
gerbdamas savo žmonos Mari
jos Varnienės 70 m. amžiaus 
sukaktį, dailininkas nupiešė itin

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantas 

1805 West 40 Street 
Chicago 9, UI.

Telet: LAIayette S-SOM
Juostas, takelius, juosteles 

gimimo Ir kitų

turingų praeivių piešinį numes 
tą ir sugadintą; matyt norėta 
nusinešti ir dažų dėžė, bet ne
rasta būdų kaip ją uždaryti.

Gamtoje dailininkas Varnas 
dar pasiliks kol neatšals. Susi
darius didesniam jo piešinių

COMPTOMETRO
MAŠINRAŠČIO MOKYKLA 
Pradeda rudens semestrą

Priimami nauji kursantai. Per 3 
mėnesius įsigysite labai praktišką 
specialybę. Skambink tuojau mo
kyklos vadui

P. KESICNUI,
5543 SO ALBANY AVĖ.

Tel. WAlbrook 5-4315

^<>oo<><><><>o(><>C)-o-o-o<>ck><)<>o<>o<>o<x>oo-oo<>o-c><><><)<>oooooc>c>oo<><x>o<>-o

K. GASIŪNAS

6715

SIUVĖJAS

MOTERŲ RŪBŲ
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus. 
Iš (vairių kailių užsakyti paltai duodami išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSHFIELD AVENUE

Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Gamina 
pagalves vardinių, 
progų dovanoms.

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS

Chlcagos švariaunlaa ir moder
niškiausias Piknikų Daržan — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INK AND 

PICNIC GROTE
83rd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

DF.B BF.AUTY SHOP 
845 N. A'hland 

Skambinti — CH 3-1618 
Mūsų specialybė 
PUSMETINIAI

Salti ir karšti (rlrktr.) 
ru shampoo ir sušukavimu

Plaukų kirpimas, visų madų . . $1.50
Shampoo ir sušukavimas . . . $1.50

ATTENTION VACATIONERS!

Your Dog Boarded in High Class Style at Low Rates 
WHEAT0N BOARDING KENNELS

undej- new management
ALL SERVICES — Evcellent Care 

TED ROWIA.\I) — WHeaton 8-5700
Pupvvorth Road — South of V.P.W.

\V1NTERIZE — Paruoškite Jūsų automobili žiemai su FORD'S
* GENUINE PERMANENT SPECIAL $2.50

ANTI-FREEZE Reg. $3.25 už gal.
Telefonimkite J1M HART—HTDE PARK 3-2500..Atne- 
šus š| skelbimą jūsų malina bus patepta nemokamai.

NEMjOKAMAI!! Patikrinsime jūsų mašinos:
• Radiatorių • Fan belt-diržą • Nureguliuosime 

karburatorių
Jo sujungimą • Vandens pompą • Bateriją

Išvengsite nemalonumų, kai pradės snigti.

DON ROBERTS FORD, 7400 Stony Island
Atdara šiokiadieniais 7 v. r. iki y v.v. šeštad. iki 2:30 p.p.

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 471h Si., Tel. LA 3-9670

K. GINEITIS 
6402 S. FalrfleM Avė., Chicago 20

Tel. HEmlock 4-8037

Vertimai — Pilietybė — Laiškai 
duoda pamokas. Prieš karą baigęs 
Čikagos universitetą.

1 dol. 25 et. vai. — privačios. 
(S-čias augštas, durys po kairei, art' 
6S-čios gatvės Ir Callfornla Avė.)

ROAD & SHOP SERVICE
FACTORT TRAINED MECHANICS 0N
• Automatic Transmissions • Clutchee 
• Brakes • Complete Motor Rebuilding

• Ignition • Front Ends • Wash & Grease

LEN WASS SERVICE
Arncld Neyer and Len Wass, Factory Trained Experts

N. W. Corner Archer and California LA 3-8855
Open 7 Days-a Week Including Sunday till Midnight

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

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

AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 
AMERICAN BONDING COMPANY 
AMERICAN INDEMNITY COMPANY 

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUND. INSURANCE COMPANY 

FIREMAN'S INDEMNITY COMPANY 
INDCSTRIAL INSURANCE COMPANY 

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL ASSURANCE COMPANY 

RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UN1VERSAL INSURANCE COMPANY

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
WESTERN CASUALTY & SURETY COMPANY 

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwritera”

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

Telefonas CEntral 6-5206

Kviečiame Jus atvykti Į mūsų krautuvę pamatyti augštos kokybės 
dalykų, pagamintų prityrusių aklų amatininkų. šluotos — Mapos — 
Sweepers. Taip pat yra pilnas pasirinkimas naudingų dalykų namams. 
Visi mūsų gaminiai yra stiprūs, pagaminti iš augščlausios kokybės me
džiagų, Atdara šiokiadieniais 9:30 iki 5 vai. vak, šešt. iki 1 v. p. p.

BLIND ACCREDITED PROD. SALES
2220 W. 21st St. HA 1-5813

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Siunčiame dėvėtus ir naujus drabužius, medžiagas, vaistus ir 

maisto produktus.. rSenus ir naujus daiktus priimame ofise.
Galima siųsti ir paštu.

Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir 
pristatymas garantuojamas 

REIKALAUKITE KATALOGŲ 
Taip pat siunčiame daiktus užsakomus Anglijoje. 

Siuntiniai pristatomi gavėjui 5—6 savaičių bėgyje.

T. KUCZEWSKI & COMPANY
4102 Archer Avė. Tel. FRontier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pirmad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

PAGELBEKITE ARTIMIESIEMS UŽ 

GELEŽINĖS UŽDANGOSBEN’S CLUB
1521 W. 47th St.

DABAR ATDARAS 

Ben. Wojciechowski, Prop.

%
SVARBUS PRANEŠIMAS 
MŪSŲ TAUPYTOJAMS

POLKŲ MUZIKA

Kiekvieną penktadienį, šeštad. ir sektnad. 
nuo 9 v. v. iki 2 2 v. ryto. šeštad. iki 3 v. r. 

Groja WALTER SCHUBERT 
Turime įvairių rūšių alaus ir t. t. 
Atvykite kartu su savo draugais 

praleisti linksmą vakarą

BRUNO and PAUL KRATOCHVIL
Announce that

THE GOI4»EN OOO8E RESTAURANT 
Formcrly Itenes llcstaimuit 

IS NOW OPEN FOR BUSINESH- 
The Public Is Invlted To Try Our Fine
AMERICAN and HOHEMIAN COOKINC.

. Hrenkfnsts - Lunehes - Dlnners From 6:30 a.m. Unlll 8 p.m. Dftlly 
1813 South Ashland Avenue CAnal 6-9302

Mes valome ir taisome visų rūšių apšildymo įrenginius. Taip pat turi
me pilną pasirinkimą naujų centrinių pečių ir katilų.
Mes turime I.«pnnox, Bryant ir Hese gazo apšildymo įrengimus, Iškeia- 
kite jūsų seną stokerį, alyvos degintuvą arba gazo degintuvą į naują 
modernišką apšildymo įrengimą. Jokio įmokėjimo, 5 metai išsimokėti. 
Nemokamiems apskaičiavimams kreipkitės j —-

NACINE HEATING COMPANY
8040 South Racine Avenue Tel. AB 4-2005 arba SO 8-7446

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

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

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

Raštinė atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Pir
madieniais ir Ketvirtad. nuo-10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

PALATINE BARGAIN BASEMENT

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

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

---------

Du nuošimčiu mokėsime už taupymo indėlius 

(savings accounts) pradedant Liepos 1 d., 

1956 m.

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

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road
Chicago 8, Illinois Tel.: Vlrginia 7 - 8430
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Tradicijos-kultūros elementas
Inž. JONAS RLGIS, Chicago, III.

, (Tęsinys)
Lietuvos cechai riteriai

Lietuvoje mūsų istorijos bė
gyje turėjome cechų organiza
cijas ?r pvz. Vilniuje odininkai 
dar iki šio karo buvo išlaikę 
savo senate darbo tradicijas. Vil
niaus odininkų išdirbiniai buvo 
plačiai žinomi ir augštai verti
nami.

Mes turėjome ir savus rite
rius, užgrūdintus kovose su kry
žeiviais ir rusais, kuriuos XIV 
šimtm. pasiekė Vakarų riteriuos 
papročiai ir tradicijos. Turė
jome ir jų palikuonis, savo ba
joriją, kbri nors vėliau ir pasi
davė lenkėjimo procesui, vienok 
savo būdu, savo tradicijom, iš
silaikė amžių bėgyje savita, sa
kyčiau lietuviška, visai skirtin
ga nuo Lenkijos bajorijos. Isto
rija ir literatūra, net' ir Lenki
jos, visai skirtingai nušviečia 
Lietuvos bajorių ir dažnai tei
giamai skiria nuo lenkų bajori
jos. Mūsų bajorija irgi buvo se
nų ir gražių tradicijų saugoto 
ja ir skleidėja. PPvz. mūsų Gie

šeimos ryšio jausmas, gilus savo 
krašto pamilimas ir taip pat gi
lus prie savo religijos prisiriši
mas.

Milžiniška tradicijų reikšmė 

tautos kultūrai

Ne mano čia uždavinys nag
rinėti mūsų gražias tradicijas. 
Man svarbu pabrėžti tradicijų 
reikšmę tautos kultūrai ir jos gy 
venimui ir milžinšką įtaką j mū 
sų ateitį. Tas ypatingai svarbu 
šiais laikais, kuomet dalis mū
sų yra už tėvynės ribų, o ir vi
sa tauta neša svetimųjų baisų 
jungą. Nors tautos gyvenimas!

sų senuose padavimuose, mūsų 
istorijoje, daug nagrinėtoje ne 
tik savųjų, bet ir svetimųjų mok 
slininkų, surasime senuose raš
tuose ir literatūros kūriniuose, 
surasime tarp eillučių ir senose 
apysakose ir aprašymuose. Ma
nau, nemažai surasime pvz. vys
kupo Valančiausko raštuose, 
pas Simaną Daukantą, surasime 
ir pas naujesnius tautos praei
ties ir tautosakos tyrinėtojus. 
Surasime ir pas svetimuosius. 
Juk dar XIX šimtm. pradžioje 
vilnietis kun. Bauža skaitė Kro
kuvos universitete paskaitą a- 
pie lietuvių istoriją ir papročius, 
kuriais buvo labai susidomėta. 
Teko sužinoti, kad dar prieš ka
rą Lvovo universiteto buvo iš
leista knyga “Prawa zwyczajo-

yra normalus tik turint savo we ludu litewskiego” 
nepriklausomą valstybę, tačiau1 Kokie gali būti tradicijų pa 
valstybė nėra esminis požymis

kiekvienam paskiram žmogui jo j se įsivaizduojamas laumes. Tai 
gyvenimo kelyje gražiai ir vaiz- vienintelis kelias, vedantis iš klai 
džiai išdėsto didysis rusų mąs- džiojimų po gyvenimo mišką ir 
tytojas ir filosofas Vladimiras jo painiavas. Kito kelio nėra, ku 
Solovjevas savo trumpame ra- ris būtų ir užtektinai geras, ir1 
šinyje, užvardintame — “Pažan-' užtektinai doras. Reikia eiti pir- 
gos paslaptis”. Baigdamas šį myn, pasiėmus senovės paliktą 
straipsnį ir noriu jo mintis pači- i naštą ant pečių, o ji vis bus
tuoti.

Yra graži senovės pasaka, sa
ko Solavjevas, apie medžiotoją, 
paklydusį bemedžiojant didelia
me miške. Jis, beklaidžiodamas, 
pavargo ir atsisėdo pasilsėti ant 
kranto sraunaus upelio. Neju
čiom jis pradėjo galvoti apie sa
vo vargingą medžiotojo gyveni
mą, nuolatinį klaidžiojimą po 
miškus gaudant žvėrelius, savo 
sunkią dalią, vienatvę. Tik štai 
už jo nugaros atsiradusi sena, 
išdžiuvusi, susivėlusi senutė, bet

lengvesnė ir padės surasti teisin
gą kelią. Dabarties žmogau, jei 
nori būti ateities žmogumi, ne
užmiršk tėvų namų ar tų namų 
griuvėsių, neužmiršk prabočių 
namų židinio, jų dvasios. Tai yra 
pažangos paslaptis — kitos nėra 
ir nebus, sako Solovjevas. 

(Pabaiga)

• Juozas švaistas parašė nau Žurnalas "Steclways" akci
ją vaikų knygelę “Milžinas bia, kad viet ui didžiulių ce- 
Brundulas”. Veikalas turi 62, mento aeroctromų, ateityje bū- 
pųsl. mašinėle. Rankrr .s (įteik šią plieniniai, daug mažesni, ir 
tas vienai leidyklai ir tikimasi, juos bus galim.. įrengti arti 
kad palankus susitarimas at- miesto centrų. Užteksią kelių 
skleis knygai kelią į skaityto-Į šimtų kvadratinių jardų plie- 
Jus- no plokščių.

DOROTHY’S
PIZZERIA
— i .L.<—   .. .... ___ '  _

IjOCATKI) in 
Dorntliy Ir Jlinmy Wlce 

kvivvta jus. , .

PAT S LIQUORS 
AND L0UNGE

Pasižymėję
i tikrai namie Kaulintu l*li. 1‘Rospect H-92M Kuliški valgiai

R A V I O L I ilvl pristatymo!

Uždara pirmadieniais. 1859 W. 59th Str.

kaitalai? B pačių tradicijų api- įrengusi puikiais Btaikingais 
. . .?» . , * ' rūbais, prašo padėti jai ir per-budmimo ir is v sc pasakyto is- ... „
plaukia, kad negali būti dirbti-1 nest' uPe“'Ge’
nai sukurtų tradicijų. Tai galira81r1dl! mcdz,'J °Jas pasigailėjo 
, ...... - • a. senatvės ir sutiko pernešti. Pa-, ---------- z-------  j— būti tik bet kuriuo prievartos . , .... . . . ,

mas, tautos tradicijos. Kaip sa- keliu ar dirbtinu būdu įvedami I jų an . pečių ji^paju^ o,
ko prancūzų akademikas Funck
-Brantano: meilė ir pagarba tra 
dicijom prisideda ne tik prie iš
ryškinimo tautos kilnumo, bet ir 
prie pagerinimo jos gerbūvio.

tautos egzistencijos. Sunkiuose 
tautos gyvenimo laikotarpiuose 
ją palaiko ir stiprina kultūriniai 
ryšiai, tautinės sąmonės jaus-

..... ,. .... tokia sunki, vos panešama. Betnauji poelgiai, kuriems gali būti , A .. ... 1 . ..J r ...» ... kun toliau ns zpricp npr lino lprimetami tradicijų pavadini 
mai. Tie nauji poelgiai gali būti 
skolinami iš svetimų tradicijų, 
t. y. pasisavinami iš svetimųjų,

kuo toliau jis žengė per upelį 
tuo lengvesnė jam darėsi jo naš-

KRONIKA
• Šiluvos koplyčios replika 

numatyta pastatyti tėvų sale
ziečių vienuolyne prie Cedar 
Lake. Svarstomi projektai ir 
jau 1957 m. pavasarį norima 
pradėti statybą. Arch. J, Kova 
užangažuotas paruošti projektą 
Dail. A. Varnas piešia paveiks
lą.

• Aloyzas Baronas šiomis
ta. Išlipęs į kitą krantą jis pa-1 dienomis naujausią apysakaičių

mažiesiems rinkinį, pavadintą 
“Mėlyni karveliai”, atidavė kny 
gų leidyklai Terra. Knyga bus I 
išleista Terros pradedamoje ma 
žiesiems knygų serijoje, bus

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapini!}.

draičiai davė mums tokius lie
tuvybės ir lietuviškų tradicijų kraštuose ir įvairūs svetimi vė- 
nešėjus kaip vyskupai Merke
lis ir Arnulfas. Pradžioje XIX 
šimt. Vilniaus universitete pra
sidėjęs Lietuvos praeities studi
javimas ir lietuviškų tradicijų

Eilė karų, okupacijų, sociali-| bet ir tuo atveju yra tam tikras 
nių permainų kaimyniniuose

kultivavimas sukėlė plačiuose 
bajorijos sluogsniuose lituanis
tinį judėjimą, ypač pasireišku
sį Žemaičiuose, kuriame dalyva
vo ar Vėliau jį tęsė Dionyzas 
Poška, grafas Jurgis Plateris, 
Simanas Daukantas, kunigaikš
tis Irenėjus Oginskis, Laurynas 
Ivinskis, Simonas Stanevičius 
ir daugelis kitų.

Mūsų didieji žmonės savo gi

jai, o iš dalies ir mūsų nepriklau 
somybės laikų kaikurie laikotar 
piai, daug mūsų tradicijoms pa
kenkė, jas nustelbė, išdildė ir 
pastūmėjo užuomaršon. 

Prisiminti ir kultivuoti 

Mes turėtume savo tradicijas 
kultivuoti, o užmirštąsias prisi
minti. Turime jas ne tik prisi
minti, jei jos užmirštos, bet ir 
kiek tai galima naujose gyveni
mo sąlygose, atgaivinti arba 
jom pritaikyti ir įvesti į gyveni
mą. Jos buvo mūsų protėvių ti
kėjimo, idėjų, pažiūrų ir gyveni
miško patyrimo bei jų lietuviš
kumo kūrinys ir palikimas, irlų tautinės sąmonės jausmą iš . ... .

reiškė mums geriau kaip kas ki- ,ne
tas savo gyvenimu ir darbais. Jie džiaugtis ir gėrėtis, bet ir did-
buvo mūsų tradicijų žmonės. Pa 
imkime tokį K. Donelaitį su jo 
sukurtu mūsų tautiniu epu —
Meatis. Paimkime, pavyzdžiui,
tokias asmenybes kaip kad vys-, . ............................
kūpąs Motiejus Valančiauskas’ J™*“*®..>s kiekvienos tautos
arba dr. Vincas Kudirka. O ir 
Adomas Mickevičius, Rimvydas-

Didžiausias Paminklams Plaut] 
Pasirinkimas mieste 1

Teleff. — CEdarcrest 3-6335
matė, kad vieton senutės atsira
do nuostabiai graži; jauna kara-

prievartos momentas iš pasinau- 
dojančių tom dirbtinom “tradi
cijom . Tokie tradicijų pakaita džiojo miškus gaudydamas gražiai iliustruota ir dar šiemet 
lai dažniausiai yra svetimi auten I . . , . . ° J.... . ■.■■■ ■ . j • . • 1 žvėrelius ir laimingai gyveno,tiskom tradicij. ir įvedami įvai- 19
riais sumetimais ir tikslais. Yra! Štai, anot Solovjevą, tos pa- 
vienok ir atvejų, kuomet tradi-į sakos reikšmė: 
cijų laužymas ir keitimas yra į Dabartinis žmogus, klajoda- 
teigiamas ir pagirtinas. Tai lie-Į mas po gyvenimą ir jieškodamas 
čia neišsivysčiusias ir nekultu- greit praeinančių gėrybių ir pa- 
ringas laukines tautas ir jų daž
nai žiaurias tradicijas, pilnas 
kerštingumo ir kraugeriškumo.
Bet ir šiuo atveju tradicijų lau
žymas turi būti pravedamas ap
dairiai ir atsargiai.
Tradicijų svarba šeimoms ir 

asmenims

laite, kuri jį išvede iš miško ir 
nuvedė į tėvynę. Ten jis dau
giau nesiskundė vienatve, neklai

tenkinimo savo užgaidų, pame
tė teisingą gyvenimo kelią, pa
klydo gyvenimo miške. Prieš jį 
gilus ir sraunus upelis — gyveni 
mo verpetas. Prieš jį tamsuma, 
vienatvė ir mirtis. Bet už jo 
nugaros — senovės padavimai ir 
tradicijos. Nors ir nepatrauk- 

Praeities paliktos tradicijos! lios jos jam atrodo, tegul pa
yra reikšmingos ir svarbios ne 
tik tautoms, bet.ir kiekvienai

žiuotis ir kitiems nesišykštėti pa šeimai, jos šeimyniniam gyveni-
rodyti.

Ir šiame krašte, kur formuo
jasi nauja, jauna, didelė tauta 
ir kuriai savita kultūra ir savos

laukiama jos įnašo ir džiaugia
masi tuo įnašu į bendrą lobyną.

Mickevičius kaip pilnai skamba ^an teko platesnėje periodinėje 
spaudoje užtikti straipsnių pa
našiom temom, pvz. apie šio 
krašto Kalėdinių švenčių tradi
cijas, nurodant gražias tradici
jas perimtas iš Skandinavų tau
tų, vokiečių ar prancūzų ar len
kų. Ir mes neturėtume būti tik 
anoniminiais darbo rankų tiekė
jais. • z

Mūsų tradicijų šaltiniai 

Mane gali kas paklausti, o kur 
tie šaltiniai mūsų-senų užmirštų 
tradicijų? šaltinius surasime mū

jo pavardė, nors ir rašė lenkiš
kai, yra lietuviškas ne dėl ko ki
to, bet todėl, kad tokiuose savo 
tos tradicijas ir ypatybes. Kon
radas Valenrodas ar Ponas Ta
das iškėlė gražias lietuvių tau
tos tradicjas ir ypatybes. Ir Kon 
rado Valenrodo net į bendrą kai 
bą įėjo terminas — valenrodiz- 
mas, — kaipo tradicinis lietu
viškas pasireiškimas meilės tė
vynei desperatiškai-tragiškose 
jos istorijos valandose, paauko
jant, jai ne tik savo asmenišką 
laimę, gyvenimą ir gyvybę, bet 
ir garbę. Ar neturėjome mes to
kių Valenrodų ir moderniems 
kryžiuočiams užplūdus Lietuvą 
paskutiniojo karo bėgyje? Gana 
tik prisiminti vadinamus gene
ralinius tarėjus Germantą ir 
Puodžių, dirbusius po oficiale 
skraiste lietuvišką darbą ir pa
aukojusius savo gyvybę, žiau
riai užbaigtą koncentracijos sto- 
vyklose-kacetuose. Buvo jų ir 
daugiau, laimingai išvengusių 
tragiško galo.

Plačiai buvo žinomos, net ir 
tarp svetimųjų, Eetuv. tradicijos, 
kurios rišasi su svetingumu, se
nesniųjų autoriteto gerbimu, vai 
šingumu, tradicijos, kuriose reiš 
kėši lietuvių ištvermingumas, at 
sparumas svetimiems, solidaru
mas tarp savųjų atsargumas.

STATOM R — ATRKMO.NTVOJAME 
Joks darlniH nėra permažas. Tin

kavimas — Dažymas — Dekoravi
mas — Elektros 1 raibas — Plum- 
bing — Apfilldymas — Marinimas
— Dailydčs darbas ir t. t.
B & B GENERAL CONTRAOTORS 
Itoiitc I, Bok 709 F, West (’žiieago

, Tol. Ullratnn M-53C&

GUZAUSKŲ
BEVERLY H1LLS OZLINYClA 
Geriausios gBIUs dftl vestuvių, beaks 
tų, laidotuvių Ir kitų paouoilmų.

244.7 WI£ST S3RD HTRECT 
Tet. PRospeot 8-08IS tr PR 8-O8M

mui, ir kiekvienam pavieniam 
asmeniui. Tą tradicijų reikšmę

1^

bus maloni šventinė dovana mū 
sų mažiesiems.

O St. Santvaras, talkinamas 
Lietuvių Scenos Darbuotojų są
jungos, ruošia spaudai veikalą 
apie Lietuvos Dramos, Operos 
ir Baleto teatrą.

• Antano Škėmos drama “Pa 
budimas” art:miausiomis dieno
mis išleidžiama atskira knyga. 
Ši drama 1953 m. laimėjo Cle- 
velando Kultūros fondo konkur 
se pirmąją premiją ir sekan
čiais metais buvo statyta Mont- 
realyje. Knygai įvadą parašė 
Vytautas Meškauskas, leidžia

L1ODĖS1O VALANDOJ 
jSšskit*

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

80. Western Avė. Air Coudltioned koplyla 
7-8600 — 7-8601 Automobiliams viešą 
karta gyvena kltoae mlaata delyeei 

koplyčia arčia* JOaų aamų.

sigaili žmogus jų, tegul gėdina
si atstumtu j|s dėl jt> kuklumo.! Terra.
Tegul neša tą senovės palikimą 1 ® Juozo Tininio novelių kny-
per gyvenimo greitą, audringą gą “Sužadėtinė” iki metų galo 
srovę, vieton gaudyti padangė- yra pasiryžusi išleisti Terra.

KODĖL MOKĖTI DAUGIAU ?
Pas JIM FOSTER CLOTHES

jūs pirksite GERIAUSIUS Už MAŽIAUSIA KAINA
Kostiumai vyrams ir moterims $27 .50 ir augščiau
Rūbai gaminami pagal užsakymą nuo $35- iki $65

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

— Suburban Coats.

JIM FOSTER CLOTHES
225Ū S. Spauldmg Avė.,

Pakankamai vietos
Chicago, Illinois

automobiliams pasistatyti.

Valandos: Pirmad. iki 8 v. v. šeštad. iki .2 vai. popiet, 
dienom iki 6 vai. vak.

Kitom

‘SS:

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 SO. 50<h AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehill 6-2345 arfeu 

TOvnhai! 3-2189

JOHN F. EOEIKLS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermifage Avėtus*
Tel. YA 7-1741-2 ii LA 3-9851

4330 34 South California Avenu*
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Chicago Savings and Loan Association naujai 
statomas namas, kuris bus baigtas šių nietų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti t 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Orand 
Opening, Įvykstant} 1957 m. sausip mėneoĮ.

MOKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 4SOCLNCIJDS 

Ambulansų patartie- Mirime koplyčias
virnaa dieną ir nak- ^B; ^Bh visose Chicagos Ir 

U. Reikale šaukite Roeelando dalyse ir

ra™ uojau patarnaujame

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

. 7 ANTANAS M. PKTLŪPŠ
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS £
659 Went 18th STREET Tel. SEciey 3-5711 '

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kurioąe kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti Iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokias ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios Įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupyto Jut, visada Išmokėjo Ir Išmoka aukštesnius dividendui 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo Įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 turtus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui Įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000. 
Kviečiame visus pas mus Į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenuc Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

CUKRENTLY — AUK6CLAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, DI. Tel. OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. KALSTEI) STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-11S9,

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO. 01. Tel. OLympio 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYSKI
1646 W. 46tb STREET Y Ards 7-0781

STEPONAS 0. LACKAW1CZ
2424 W. «9th STREET REpvJbUe 7-U18 (
2914 W. SSrd PLACE Ylrgtala <
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SPYGLIAI IR DYGLIAI
Redaguoja dr S. ALIONAS

i Dr. S. AUiūnas

PASLAPTIES IŠLAIKYMAS
Paslaptį reikia išlaikyti. Ne

išlaikys draugas, pavyzdžiui, ir 
pasakys žmonai, kad vakar la
bai į šokėjas žiūrėjom, ir gali 
pakvipti namai divorsu, ir pa
bėgs žmona, kaip tam. ameriko
nui, kuris naktimis pergarsiai 
knarkdavo arba kuris vis grojo 
plokštelę “I Wish Was a Single 
Again”. Paslaptį reikia išlaikyti 
ne tik šeimos politikoj, bet ir 
partijų gyvenime. Pvz., anąkart 
taut-kų lyderis parašė laišką į 
Vlikingeną, kad visus reikia 
mušti, kurie kitaip galvoja, o 
gavėjas laišką karčiamelėj pa
klojo, na, paslaptis nebe žodžiu, 
bet raštu išvažiavo j aikštę, di-

0 juk gali berniokas sugrįžti,
Nors nuvysta žiedai chrizantemos, 
Nors vistiek neišgelbės jaunystės, 
Nei pudra, nei dažai, anei kremas.

delian graudulin įstumdama vi
są partiją, rašėją ir gavėją.

Paslaptį reikia išlaikyti. Pas
tebėjai, kad kieno nors žmona 
su kokiuo bernu šiaip jau į akis 
meiliau pasižiūri, tai neplepėk, 
nes visi manys, kad ir pats labai 
norėjai žiūrėti ir pavydas tave 
graužia, kaip kokį Dirmeikį, 
kam' Dainų šventė pavyko, žo
džiu, paslaptį reikia išlaikyti. 
Bet reikėti daug ko reikia. Rei
kia miliono, reikia kokios nors 
šviesiaplaukės, reikia leidėjo, 
pusbutelio, namų, porčiaus, kai
linių, žodžiu, žmogui vis ko 
nors trūksta, kaip tautininkų 
sąskrydžiui poterių.

Reikėti ir padaryti tarp savęs 
taip santykiauja, kaip pienas 
su degtine arba, kaip dr. Pijus 
Grigaitis su buvusiu L. Lietu
vos red. Vytautu Staneika. Bet 
čia yra išsigelbėjimas. Jei pas
lapties negali išlaikyti, ;tad ją 
pasakydamas būtinai kitam 
draugui pridėk: “Tik, žiūrėk, 
niekam nesakyk”. Tegu jis nie
kam nesako, tegu nenaudėlis 
kankinasi, negalėdamas išsiple
pėti, už tai, kad tokią svarbią 
naujieną sužinojo.

Taigi, pasakęs niekam nesa
kyk, tuoj ir išplepėk^ >.ad anas

kur nors dar tėvynėj išplėštais 
pinigais viską supirko, tik nesa
kyk. Taigi, tik niekam nesakyk, 
kad ano žmona labai susivėlus, 
kad kitas labai šykštus, kad a-, 
no vaikai lietuviškai nė verkti 
nebemoka, kad ana jau absoliu-' 
ti senmergė ir pikta priedo, žo
džiu, tik niekam nesakyk, ir 
viskas bus labai gerai ir žmo
gui ant žemės bus lengviau gy
venti, ir pyktis nereikės. Bet 
jei prisaikdintas tik “niekam 
nesakyk”, kam nors pasakysi, 
tai pakartok jam tą patį.

Taigi, paslapties išlaikymas 
beveik tiek pat svarbus daly
kas, kiek Lietuvos laisvinimas 
arba jaunimo nuo nutauturmo 
saugojimas. Bet kadangi pasi
kalbėti žmogui būtina, tai:

Na, tai ir džiaukis ir kalbėk, 
Net ir keliems išsyk,
Tiktai pasakęs vis pridėk:
Tik niekam nesakyk.
___________________ — M. J. A.

Klauskit specialaus 
korespondento

Dirva Nr. 36 rašo: “Mūsų 
bendradarbis iš anapus geleži
nės uždangos Dirvai praneša, 
kad prof. Vabalas-Gudaitis bu
vo nužudytas”. Gi kitoj vietoj 
rašydami apie suomius teigia: 
“Kaip dabar atrodo Skapiškyje, 
apib tai neturime jokių žinių”. 
Ar negalėtų Dirva paprašyt to 
savo specialaus korespondento, 
kad jis ten nuvažiuotų ir para
šytų apie Skapiškį išsamų re
portažą.

Kyla ūpas, kyla svoris 
Laivui ilgi kilti noris...
Jei ir vyras būtų storas,
Siektų vandeni motoras.

Pamatuota baimė
— Oi, kaip išsigandau, — aiš

kina draugė draugei, grįžusi iš 
pikniko. — Sausą medžio šaką 
palaikiau už gyvatę.

<— Ko šakos bijoti? — šaipė
si toji.

— Išsigąstum ir tu, jei gin
damasi nuo šakos, čiuptum už 
tikros gyvatės.

Reikalingas daiktas
— Ir didžiausio pavojaus me

tu nereikia prarasti galvos, — 
aiškina karininkas jaunam ka
reiviui.

— Aišku, — pritaria kareivis, 
i — praradęs galvą, ant ko už
mausi šalmą?

Ponia Politika, štai atnešinu par
duoti valytuvą, kad apsišvarintum 
įtartinuos ginčuos nuo drabstomo 
purvynėlio.

va, tai paskutinis kiaulė, tie
siog nevalytas pilietis, nes sa
vo partijos pirmininko žmonai 
akį merkia, o anas :va vis daž
nai karčiamoj, sėdi, ana bobelė 
tiesiog dėl kažkokio piliečio iš 
proto kraustosi, anas tik barš
čius su kopūstais valgo ir tuoj 
pirks dangoraižį, kitas aštuntą 
žmoną turi, o dar anam iš Vo
kietijos laivu visas pustuzinis 
vaikų atplaukia, žodžiu, sakyk, 
tik niekam nesakyk, ir viskas 
gerai baigsis.

Tas, žinai, visai nemoką pieš
ti, tiesiog kvailys, tik niekam 
nesakyk, šitas tiesiog paskuti
nis grafomanas, tik niekam ne
sakyk, anas .va, tai jau toks 
kreivanosis tokią gražią mergi
ną gaus, tik niekam nesakyk, 
o ta solistė, kaip karvė bliauna 
scenoje, Dieve apsaugok, tik nie 
kam nesakyk, anas tikriausia

VEDANČIO SKUNDAS
' Sudiev kvictkefi tu brangiausias, 

Sudiev ir laisvė man biednam,
- Nuo šiol daugiau neviengungiausiu, 

Reiks vargą vargt nebe vienam.

Štai jau ta diena ir adyna,
Kai reiks su laisve atsiskirt,
Ir žmonai košę ir bulvienę 
Reikės padėt maišyt ir virt.

Ir dilgė ne visur žaliuoja,
Bet aš visur gyvent galiu,
Galiu parklupti jai po koją 
Ir mirt galiu po pantapliu.

Alus man nepriduos skaistumo,
Ir vynas skausmo nenuplaus,
Ir gal norėsiu aš kaip dūmas 
Skrist nuo žmonos lig pat dangaus,'

Ir gal norėsiu aš sudegti 
Rūkoriaus pypkėj tabaku,

. Ir gal norėsiu aš patekti 
Kur tarp kautynių su Vliku.

O širdys gal strėlių pervertos 
Suras daug meilės ir kalbos,
O gal reikės ne vienas kartas 
Išvyti žmoną iš trobos. ..

Atsargus vairuotojas
Teisėjas:
— Ar Tamsta esi tikras, 

kad prieš pervažiuodamas savo 
auką, davei garsų signalą?

Mašinos vairuotojas: ,
— O taip, be abejonės, ponas j 

teisėjau. Aš visados trimituo
ju, prieš ką suvažinėdamas.

\\
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Adlai Sttvtnson

Karingai nusiteikęs Stevensonns 
žiūri į spygliškai nusiteikusį vieepre- 
zidentinį kandidatą Kefauver, tikė
damas, kad rinkėjai juos išgelbės 
nuo prezidentavimo.

Diskusijos poetiškai
Dr. S. Aliūnas Valerijono la

šuose buvo parašęs ilgesnį eilė
raštį Dėdei, kurio kaikurie pos
meliai skambėjo taip:

Tūkstantis žaliukų 
Pas mano dėdulį,
Kaip juos išvilioti 
'Jeigu banke guli?

Kaip pragraužti reikia 
Nedegama spinta?
O knygelė banko i' 
skrynioj užrakinta.

Ir pradėjau verkti,
Kaip didžiulis vaikas:
— Kodėl mano dėdė 
Visad baisiai sveikas?

Kam tie tūkstantėliai 
Veltui banke guli.
Ak, greičiau nūmibki,
Tu brangus dėduli.

Šį eilėraštį paskaitęs senas 
' Amerikos lietuvis Aliūnui atsa
kė eilėraščiu: Tavo diedukas tai 
ne dypukas.

Tas tavo diedulis 
Pinigų turėjo 
Nes jis iš dirbtuvės 
Tiesiai namu ėjo.

Kelnių išeiginių ’ <
Jisai neturėjo 
Su tom pačiom dirbo 
Ir bažnyčion ėjo.

Niekad Tautos fondui 
Jis nėra aukavęs 
Ir “five star” konjako 
Dar neparagavęs.

Ir šiuo graudžius posmus sū
nėnui autorius užbaigia maž
daug taip, kaip St. Tamulaitis 
buvo sakęs:

Paliks steitui turtas,
. Ir visos gėrybės,

Negelbės sūnėno 
Mokslas ir gudrybės.

Per langą
— Aš nįekad neduodu pinigų 

prie durų, — atsako valkatai 
šeimininkė.

— Aš neužsispyręs, ponia, ga
lite man juos paduoti per lan-
«• Esto Kafauver

VILKAS IR AVYS

Tam blogiau
Vyras nusipirkęs krautuvėje 

cigarą ir pamatęs, kad jis su
puvęs skundžiasi krautuvinin
kui:

— Kokį man čia cigarą par
davei ?

— Nenusimink, — atsakė 
krautuvininkas, — tokių cigarų 
aš nusipirkau dvi dėžes.

Operoj
— Mama, kodėl tas ponas su 

ta plona lazdele muša aną po
nią?

— Tylėk, jis nemuša, jis tik 
diriguoja, jis su lazdele tvarko 
laiką.

— Bet jei nemuša, tai kodėl 
ta ponia taip kaukia, — atsako 
sūnus.

NAUJA ŽINIA

“Iš smulkmenų susidaro visas 
gyvenimas”, rašo V. Meškaus
kas, Vienybės Nr. 37. Spygliams 
linksma, kad galų gale žmogus 
atrado Ameriką.

GFOVANNI GVARESCHI
Plėšrusis vilkas keliavo per 

mišku® ir laukus: paniuręs ir 
išalkęs. Jis atvyko pievon prie 
avių gardo, kuriame avys ra
miai sau ganėsi. Vilkas ilgai 
slankiojo aplink tvorą joje spra 
gos jieškodamas. Bet niekur jos 
nerado. Tat, bandė, šokti per 
tvorą, bet ši buvo per augšta 
ir neįšokęš nei iki pusės jos 
dribtelėjo vėl apt žemės. Po šių 
tuščių pastangų^ vilkas prisiarti
no prie vartų ir ėmė šaukti!

— Taika, taika! Mes visi esa
me Dievo tvariniai ir pagal Jo 
įsakymus turime gyventi. Te
gyvuoja įstatymai! Te pasibai
gia kartą visiems laikams prie
vartos viešpatavimas! Padary
kime ginklų paliaubas!

— Gerai! sušuko avys: 
— Padarykime ginklų paliau
bas! — ir vėl;ėmė žolę pešti.

Po to, išsitiesė vilkas prie 
vartų ir ramiai sau laiką leido. 
O kartais ir nuotaikingai links- 
miąsias dainas dainavo. Atsikel
davo nuo žemės sliukydamas 
patvoriu imdavo žolę pešti.

— Žiūrėkite, žiūrėkite! — 
mom plunksnom kaišo, 
šaukė nustebusios avys. — Ar
gi mes nežinojome, kad vilkai 
žolės neėsdavo?!

— Aš nesu vilkas! — atsa
kė vilkas. Aš esu avis kaip ir 
jūs. Aš tik kitos giminės!

Tada vilkas avims toliau kal
bėjo : •

— Visos, visų rūšių avys, tu
ri vienytis bendram frontui.

Jis šaukė visa gerkle, kodėl 
visos avys turi vienytis, nes 
jau atėjo laikas įsteigti avių 
demokratinį frontą.

— Jau atėjo valanda, kurioje 
mes turime įsteigti frontą sa
vo teisėms ginti. Mes turime ben 
drą priešą, kuris mus kerpa, 
mūsų pieną vagia ir pagaliau 
mus skerdyklon varo!Dėde, kurį butelį pasirinksi? Vie

nam degtinė sumaišyta su vande
niu, o kitame vanduo su degtine.

Loškite ii žirnių
Paleckis užėjęs į darbininkų 

klubą pastebėjęs, kad darbinin
kai lošia kortomis iš pinigų, ta
rė: '

— Loškite šachmatais, o ne 
kortomis iš pinigų. Azartiniai 
lošimai klube draudžiami.

— Nemokame šachmatais, — 
atsakė darbininkai.

— Tai loškite iš žirnių, — 
nusileido Paleckis.

— O, iš žirnių tai jau tikras 
azartas, nes žirnių svaras kai
nuoja 10 rublių, — atsakė dar
bininkai.

Koks skirtumas i
— Koks yra skirtumas tarp' 

tragedijos, komedijos ir socia
listinio realizmo? — klausia ko- 
mmistinės Lenkijos pilietis.

— Komedija bus tada, kai 
jūs turitfe mergaitę ir negalite 
jos išvesti iš namų. Tragedija 
tada, kai karo metu jūs negalė
jote rasti merginos, arba vietos 
kur su ja galėtumėt išeiti, gi 
socialistinis realizmas yra tada, 
kai jūs turite mergaitę, tačiau 
negalite jos aplankyti, kadangi 
visą laiką reikia bėgti į partijos 
mitingus.

Netikras numeris
Į telefono šaukimą atsako 

sekretorė.
— Ar čia šaukė mane? — 

klausia bosas.
— Ne, čia tikriausia susuko 

blogą numerį. Kai jus šaukia 
žmona, ji visuomet prašo pa
kviesti seną jautį, gi dabar pap 
rašė pakviesti asilą, — paaiš
kino sekretorė.

Recenzija
— Apie ką tu čia skaitai? — 

klausia pilietis vagies, skaitan
čio laikraštį.

— Recenciją apie vakarykšti 
savo darbo atlikimą, — atsakė 
vagis.
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— Gerai kalbi! — sušuko 
kaikurios avys. — Mes turime 
savo teises ginti!

Ir avys įsteigė demokratinį 
avių frontą ir vieną gražią die 
ną vilkui atidarė vartus. Vilkas 
niekieno nekliudomas įsliūkino 
į gardo vidų. Tapo vadu mažo
sios kaimenės. Vilkas tada var
dan paskelbtosios idėjos pradė
jo “valyti” visas tas avis, ku
rios buvo antidemokratiškai nu
siteikusios. Pirmoje eilėje plėš
rusis vilkas pjovė tąsias avis, 
kurios jam vartus atidarė. Ir 
kai valymo darbas buvo baigtas 
ir kai nė vienos gyvos avies gar 
de nebeliko, vilkas triumfuoda
mas sušuko:

— Pagaliau visa tauta suvie
nyta, tauta vieninga! Eisiu da
bar kitas kaimenes demokrati
zuoti!

Sulietuvino V. Rumšėnas

Čekas Kinijoj
Raudonosios Čekijos atstovas 

raudonojoj Kinijoj buvo puikiai 
priimtas ir pradėjo agitacinę 
kalbą. Po valandos kalbos jis 
sustojo, duodamas žodį vertėjui. 
Vertėjas pasakė “Ping” ir vėl 
toliau leido kalbėti čekui. Po 
antros valandos nuolatinio gy
rimosi apie socialistinę statybą 
čekas vėl sustojo duodamas žo
dį vertėjui, o šis pasakęs “Ping 
hong”, leido vėl toliau čekui 
girti komunizmą. Kai pabaigė 
čekas kalbą, kinietis,, vertėjas 
pasakė: "Ping hong chung”.

— Kaip tu taip greit išvertei ? 
— klausia čekas.

— Po pirmos valandos kalbos 
aš pasakiau “Nesąmonė”, po 
antros valandos — “Daugiau 
nesąmonių", o kai baigei kalbėti 
išverčiau: “Dabar nesąmonės
baigėsi”.

lurg. Eierietit

APIE KAILIUS, VEJĄ IR DAŽIUS
Kai žmona pavirsta vėju, 
Švilpia sau alėjomis,
Šilkus ir gabardinus 
Kituos namuos kabina.

Dažais dažome dekroną, 
Nailoną ir šilką,
Dažai blykčioja aguonose, 
Svyruoja vosilkose.

Dažais soduos vyšnios supas, 
Striksi voveraitės,
Dažais tėplioja sau lūpas 
Ponios ir mergaitės.

Kailiuose staugia vilkas, 
Kailiuos mauroja liūtas, 
Beginklis žmogus sprunka, 
Kad kailiams nepakliūtų.

O tu, jei perki kailius, 
Apvilkti žmonos kūną, 
Atmink, kad ponios dailios 
Kailiuos žvėreliais būna.

Vėjas neša dainos aidą, 
Vėjas debesis išsklaido, 
Malūną suka vėjas 
Ir laivą stumia žvejo.

I

Ei, pilieti, kaip tau klojas, 
Kam augštai kiloji kojas? 
Gal dėl šefo ar dėl Yliko, 
Su kuo mintvs nesutiko?

Spyglininkai guodžiasi
— Pilietis Iš New Yorko apie 

skirtumą tarp senųjų ir naujųjų 
lietuvių rašęs-

"Kaip naujokus nuo senųjų 
Reikėtų atskirti.
Kaip naujokus tinkamiausiai 
Būtų pavadinti”,

problemą išsprendžia taip: “Ne 
tremtinys, ne išeivis, tiktai to- 
kis tipas: kurs mažiukas tai dy
pukas, didelis tai dypas”.

— “Raudonoji pekla griūva, 

pamatai supuvo” yra eilėraštis 
vieno čikagiškio, kuriame auto
rius sako, kad partija komunis
tų yrą paprasta gauja tarptau
tinių kriminalistų, priedangoj 
idealo, gyvenanti iš melo”. Ką 
padarysi, bičiuli, bet nuo šito 
idealo ir melo susilauks ir Chruš 

j čevas ir Bimba galo.
— Juozas Katkus, iš Miami, 

Fla., parašė ilgesnį eilėraštį bar 
damas už nulietuvinamas pa
vardes :i “Mister Smith, mis- 
ter Rich, vardai permainyti, Gre 
gory ar kitaip, net baisu klau
syti. Kodėl mes taip darom 
net patys nežinom, airišiu ar 
žydu save pavadinom”. Nenusi- 

I mink, Ratkau, nes tik tas kam 
į susimaišo, tas savo galvą sveti- 

Žino geriau
Automobilistas pamatė prie 

apvirtusio su šienu vežimo ber
niuką ir sustojęs sako:

— Ko stovi? Parbėk namo ir 
pasakyk tėvui kas atsitiko.

— Jis apie tai geriau už ma
ne žino.

— Kaip tai?
— Jis yra po tuo šienu.

z —

Moterys ir vyrai
— Berniuko balsas pasikeičia 

sulaukus 16-kos metų. Mergai
tės — kalbant telefonu.

— Niekad neabejok savo žmo 
nos protingumu: žiūrėk, už ko 
ji ištekėjo.

— Niekad nekritikuok savo 
žmonos klaidų. Atsimink, kad 
gal vien ,tik dėl tų klaidų ji ne
galėjo gaut geresnio už tave 
vyro.

— Viengungiai daug daugiau 
supranta moteriis, negu vedę vy 
rai. Jeigu jie nesuprastų, ir jie 
būtų vedę.

— Kad moteris yra ištekėjus, 
galima pastebėti iš žiedo ant 
rankos, vedusi vyrą iš senų, nu
dėvėtų drabužių.

— Vyras tol nežino, kad mo
teris turi senų rūbų, kol jis ją 
apsiveda.

— Vyras, kuris nemoka įsa
kyti, niekada negali duoti pa
tarimo moteriai.

Ponai ir piliečiai
Rumunijoj konduktorius vis 

sako autobuso keleiviams:
— Prašau į užpakalį ponai, 

prašau į užpakalį, ponai.
— Nebėra ponų, dabar visi 

draugai, — pastebėjo vienas ke
leivių.

— Na, draugų čia nėra, jie 
visi dabar važinėja automobi
liais, — 'atsakė konduktorius.

— Žinai, mielasis, aš tau ne
galėjau išvirti jaučio sriubos. 
Vos tik vanduo pradėdavo už
kaisti, tuoj jautis uodegą iš puo 
odo ištraukdavo, — skundžiasi 
jauna žmona savo vyrui.

•y Biu PaIILBOH

Vieni Raštikio atsiminimus skai
tydami verkia, kiti raukos, treti 
džiaugias, ketvirti juokias, penkti 
akis užmerkia, o Dirva tyli ir gal
voja, nuo kurio galo pradėti sak.vti, 
kad tau viskas ustsis|bš.

Viena sinjorita kitai: “Je:gu tau 
atiduotų jo visus pinigus ir lieptų 
būti tokiai storai, ar sutiktum?”

Tito ir Churchilis
— Kiek pas jus darbininkas 

uždirba? — klausia Churchilio 
Titas. . , .

— Apie 40 švarų mėn., — at
sako Churchilis.

— O kiek kainuoja pragyve
nimas?

— Apie 30 svarų.
— Tai ką darbininkas veikia 

su likusiais pinigais, — vėl klau 
šia Tito.

— Pas mus laisvė ir mes dėl
to nesukam galvos, — atsako 

i Churchilis, — ir paskui klau
sia: — O kiek pas jus uždirba?

— 10,000 dinarų, — atkerta 
Tito.

— O kiek pragyvenimas kai
nuoja? — klausia Churchilis.

— 30,000 dinarų, — atsako 
Tito.

— Tai kaip jis užpildo skirtu
mą? — nustemba Churchilis.

— Pas mus laisvė ir mes dėl 
to nesukam galvos, — paaiški
na Tito.

* Žino kas viduj
— Kodėl valgai bananą su 

žieve ?
— Aš nebijau, aš žinau, kas 

yra jo viduj.

Naujas rekordas
Kaip mus informuoja ir liepia 

paskelbti visų sporto bičiulių 
žiniai, mūsų garsusis ėjikas su
mušė iki šiol nepajudintą re
kordą: jis jau šeštą kartą, vie
nas eidamas lietuvių žaidynėse, 
laimėjo pirmąją vietą.

Žingsnisiį priekį
Šeštosios Siaurės Amerikos 

lietuvių sporto žaidynes, vyku
sios dviejose valstybėse — A- 
merikoje ir Kanadoje buvo iš
skirtinos. 1

Iki šiol nusiskųsdavome, kad 
sportuojančio jaunimo eilės yra 
mažos; dabar gi sportininkų bū 
rys buvo toks gausus, jog žiū
rovai paskendo kaip lašas jū
roje.


