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Šiomis dienomis pasirodė An
tano Gustaičio humoristinių ei
lių knyga, pavadinta “Anapus 
teisybės”. Vargu ar būtų gali
ma šį popularų satyrinių-humo- 
rįstinių eilių autorių vadinti de
biutantu, nes jis figūruoja viso
se vėlesnėse antologijose, kaip 
pripažintas poetas, bet drauge 
jis yra ir debiutantas, pasiro- 
dąs su pirmąja poezijos knyga. 
Debiutas su kūrybinga praeitimi

Antanas Gustaitis gimė 1907 
m. kovo mėn. 12 d. Gustaičių 
kaime, Marijampolės apskr. Li
teratūros ir pedagoginius moks
lus studijavo Vytauto Didžiojo 
universitete (1928-1932). Gim
nazijos mokytojas, Klaipėdos 
radiofono direktorius (1936- 
1939), Kauno ir Vilniaus radio
fono redaktorius, Vilniaus Dra
mos teatro direktorius... Spau
doje bendradarbiauja nuo 1925 
metų. Yra parašęs pjesę lėlių 
teatrui “Silvestras Dūdelė”, ko
mediją “Slogučiai" (statyta 
Klaipėdoje 1938 m.) ir dvi vai-i 
dintas tremtyje ir emigracijoje j 
pjeses — “Sekminių vainikas” 
ir “Šilkiniai pančiai”. Debiutas 
su tokia praeitimi ir patirtimi 
yra ne kasdieninis įvykis.

Humoristinė poezija
Komiškas kūrėjas visais lai

kais yra daug retesnis už va
dinamus rimtus ar svarius au
torius. ši tiesa taikintina ir 
mums, ir šiais laikais, nors mes 
tos rūšies kūrėjų turime: Leo
nardas Žitkevičius ir Aloyzas 
Baronas alias dr. S. Aliūnas.

Humoristinės poezijos žanras 
nėra lengvas, nes jis reikalauja 
lakios ir lengvos formos, be to, 
jam būtina augšta kultūra ir gi
lus žmogiškumas, nes be to sa
tyrikui yra labai lengva 'nuslys
ti į pigų, o kartais net vulgarų 
ir šiurkštų bei užgaulų juoką. 
Kitaip sakant, humoristinis poe
tas turi jauste jausti, iš ko ga
lima juoktis ir iš ko — ne. Hu
moras turi ne privilegiją, o rei
kalą ir prievolę plakti ydą. Tuo 
būdu humoras yra jau pačia sa
vo esme taikinantis ir dorinan
tis žmogaus prigimtį, ir dėlto 
satyrinė poezija visais laikais bu 
vo augštai vertinama.
Dvi mūsų humoristinės poetijos 

rūšys
Lietuvių literatūros tradicijo

je yra žinoma dvi humoristinės 
arba satyrinės poezijos rūšys: 
viena svari, naudota Prano Vai
čaičio, Maironio, Adomo Jakšto 
ir kitų, o antroji lengva arba 
feljetoninė, kuriai gražiausiai 
atstovauja Kazys Binkis ir jojo 
mokinys Teofilis Tilvytis bei ki
ti. Gustaitis, be abejo, priklau
so pirmajai grupei.

Jau pats knygos pavadinimas, 
bent man atrodo, nėra kalam
būras, o sakyčiau, — skydas ap 
siginti bei pasiteisinti. Kitaip 
sakant, autorius lyg ir norėtų 
pasakyti, kad čia truputį griebia 
realybės, anapus mūsų grau
džios ar juokingos buities ir iš
monės: re taip blogai ir ne taip 
dar mes juodi, kaip čia nupai
šyti...

Bendras ydas paplakant
Autorius eina dar toliau. Jis 

mŪ3ų bendras ydas ima arba 
sau pačiam ir kalba pirmuoju 
vienaskaitos asmeniu:

Visvien rytai ar vakarai 
Ar priešai ar draugai,
Ką aš darau, darau gerai,
O ką kiti — blogai (psl. 7).

Arba kalba antruoju apyskai
tos asmeniu. Tai yra. autorius 
gera valia ir savęs iš bendrųjų 
ydų neišskiria:

Keliam tautišką idėją,
O idėja kelia mus,
Keldama pati didėja

. Ir pavirsta į namus (psl. 71).

gumą, sumaterialėjimą, o ypač 
nenuoširdumą ir hipokriziją:

Kai reikia kalbėti, aš pirmas 
/tuoj stoju,

Viešai apraudoju tėvynės ryto- 
/ju.

Kai reikia sušelpti nors Balfo 
/vaikytį,

Aš pirmas iš salės einu parūky
ki (psl. 69).

Gustaičio eilėse dažnai nudvel 
kia gilus ir nuoširdus jausmas, 
giedra ir skaidri rauda, įvynio
ta iį neva šiurkščių humoristinių 
žodžių vystyklus:

Ir jei tėvynė vėl kada mane pa- 
/miltų,

Sugrįšiu Garliavon maiše saliet- 
/ros miltų.

Ten pabarstys manim rugelį ar 
/tabaką

Ir rudenį supils į samagono ba- 
/ką,

Ir laisvės metai grįš, apsukę di- 
/diį ratą, —

Ak, ir nugers mane į jūs visų 
/sveikatą... (psl. 38).

Antanas Gustaitis
Dail. A. Varno portretas
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Andriušis apie Gustaitį

Todėl aš beveik aštuoniasde
šimt astuoniais procentais su
tinku su tuo, ką apie Antano 
Gustaičio poeziją rašo “kritikos 
žodyje” Pulgis Andriušis:

“Ant. Gustaitis humoristinį 
eilėraštį ištraukė iš vulgarios, 
feljetoniškai banalios plotmės 
(? ar ne per kietai čia bus pa- 
sakytaf ypač turint galvoje Bin
kio feljetonus, J. A.) ir jį pakė
lė į meninį augštį. Mūsuose il
gus dešimtmečius viešpatavęs 
nihilistinis averčenkiškai-zoščen 
kiškas stilius Gustaičio plunks
noje pagaliau rado išvaduotoją. 
Triuškinantis slavų pesimizmas 
čia virsta optimizmu, nors ir 
“Anapus teisybės” pliekia mū
sų emigracines nedorybes. Eilia 
vimo elegancija, vaizdų kontras
tai, staigmenos, turtinga, origi
nali kalba autorių iškelia į žan
ro augštumas. Juodon pesimiz
mo balon nenutraukianti mūsų 
ydų kritika, neišsemiamas humo 
ras paverčia šią knygą širdies 
balzamu” (psl. 141).

Kaikurie motyvai, itin “mei
lės”, trupučiuką per dažnai kar- f 
tojasi, nors ir gana taikliai ir 
dailiai atlikti, šiaip knyga mie
la, gyva ir gaivi, o dėl to reko
menduotina visomis keturiomis.

Knyga turi 144 puslapius, ji 
padalinta į tris skyrius. Kaina 
nepažymėta.

Beveik du trečdaliu Gustaičio 
satyrų pliekia mūsų visuomeni
nes ydas: nutautėjimą, abejin

Savi nameliai, Šilti ir glaudūs,
Visi pavydi jų gražumėlio.
Ar gal prilygti ten kokie Gliaudau 
Sukrcveizoti namai ant smėlio?

Savi nameliai — lyg baltas pūkas 
Žalių žolynų aikštelėj tupi.
Ar ištremtims, ar aš dipukas,
Savuos nameliuos visai nerūpi.

Šiaudų pastogėj, toliam viensėdy,
Gal kas ir taria: sudiev, kvietkeli!
O čia namely su žmona sėdi,
Dorai dirėmęs kelius į kelį.

Kai debesėliai žemai atplaukia, 
Lapkričio naktys už sienų plėšos, 
Savuos nameliuos nei vėjai kaukia, 
Nei barba lietūs į varnalėšas.

Šventieji akmens tada sušlampa, 
Rūkan įgrimsta buitis ir bokštai,
O tu nameliuos sau valgai slampą, 
Geri lašelį, kad neužtrokštai.

Kai žiemą pūgoj, kaip kruopos ryžių, 
Sniegai užbarsto stiklužį lango, 
Nebematyti Ramono kryžių,
Nei kur ten skrenda strėlė į dangų.

•
Kažkur nueina baltybė plotų,
Šulniai ir svirtys, lankai ir jauja, 
Kad nors šunelis kieme sulotų,
Kai per pasaulį žmogus keliauja.

O tau prie kojų ugnelė spraga,
Stebi raudoną namų žariją,
Kaip Baltaragio pinčuko ragą 
Ir Šventą Ingą drauge praryja, —

Ir noris šaukti visam pasauly:
Nors paskaitykit „Urra pro nobis“, 
Kad tie nameliai, mieli kaip saulė, 
Nebūtų niekad graboriaus lobis!

A Š

Visvien rytai ar vakarai,
Ar priešai ar draugai,
Ką aš darau, darau gerai,
O ką kiti — blogai.

A r aš vedu, ar aš skil iuos,
Ar trise gyvenu,
Į kitą spjaudamas, gėriuos 
Gyvenimo menu.

. t

Aš po savos kalbos gražios 
Jaučiu marias jėgų,
O kai kiti tik prasižios,
Jau aš ir užmiegu.

f
Kada aš eiles parašau.
Žavu ir man ir tau,

, O kai kiti... Atsiprašau! 
Aš jų nė neskaitau.

Tik aš, tik aš pasauly šiam 
Šviečiu mintim gilia,
Kiti — tik užkamšyt plyšiam 
Šėtono katile.

• Dr. Vytautas Bieliauskas,
Richmond Profesionalinio insti
tuto Psichologijos mokyklos di
rektorius neseniai buvo išrink
tas vyresniuoju nariu (fellovv) 
Society for Projective Techni- 
ques.

Ši draugija priima nariais tik 
psichologinių testų specialistus: 
vyresniais nariais yra išrenkami 
tik asmens pasižymėję moksli
niame psichologinių testų pritai 
kyme. Dr. Bieliauskas yra įsigi
jęs vardą kaip H-T-P testo spe
cialistas. Neseniai jo paskelbtos 
studijos apie šį testą yra sukė
lę nemažą susidomėjimą tarp 
Amerikos psichologų.

Dr. Vytauto ir Danutės Bie
liauskų naujagimis sūnus Korne 
lijus Kristaus Karaliaus šventė
je buvo pakrikštytas šv. Širdies 
katedroje, Richmond, Va. Krikš 
to tėvais buvo Juozas ir Ona Vi- 
tėnai iš Washingtono, D. C.

“Šaltinį” redagavo ir leido 
kun. J. Vailokaitis. Spaudė “Lau 
kaičio, Dvaranausko, Narjausko 
ir Bendrovės” spaustuvė Seinuo
se. “Šaltinis” apimdavo visas 
stambiausias veiklos sritis, ūki
ninkams, šviesuomenei rūpimus 
klausimus.

Norėdamas supažindinti da
bartinius “Draugo” skaitytojus 
su “šaltinio” turiniu, paėmiau 
jo N-r. 19, išleistą 1908 m. ge
gužės 6 (19) d. Pirmasis jo pus
lapis (289) — Žemaičių vysku
pas Mečislovas-Leonardas Pa- 
liulionis, kurs mirė berengiant 
tą “Šaltinio” numerį spaudai — 
1908 m. gegužės 2 d. Toliau J. 
Draugas rašo apie Jaunųjų pa
silinksminimus, seka “Tikėjimo 
Dalykai”, Šv. Raštas, Šv, Pada
vimas, atkarpoje įdėta Kova su 
girtuoklybe Naujoje Zelandijo
je, kitame puslapyje — “Ūkio 
Dalykai”. Apie žemės purenimą, 
Dobilų neaugimą. įdėtas — “Į- 
kūriamasis Lietuvių Moterų Ka 
talikių Draugijos susirinkimas 
Kaune”. Jame dalyvavę 65 tik
rieji draugijos nariai ir 9 nariai- 
patarėjai.

Toliau — “Iš kuopų gyveni
mo”. Kalbama apie “Žiburio” 
draugijos veiklą Liudvinave, Ma 
rijampoleje, Sasnavoje. Biržuos

buvo'atidaryta Vartotojų dr-josi 
sankrova (krautuvė). Seka '“Iš 
Mokyklų Gyvenimo”. Korespon
dencijos užima pilnus du laik
raščio puslapius, toliau — Tele
gramos ir žinios, pvz. apie Vals 
tybės dūmą. Paskutiniame pus
lapy įvairios žinios, laiškas re
dakcijai. Apie “Vadovą” leis, 
jei atsiras 300 prenumeratorių. 
Redaktorius-leidėjas žymimas 
kun. J. Lapkritis; administra
torius — kan. P'rapuolenis.

Ir galop — 16 redakcijos at
sakymų savo korespondentams.

“Šaltinis” ėjo pirmojo Pasau
linio karo metu, kol galėjo. Vo
kiečiams okupavus Lietuvą, 
“Šaltinis” sustojo. Ir jis buvo 
atgaivintas Tėvų Marijonų Ma
rijampolėje 1925 m., kaip ma
tyti iš jo Kvieslio.

Apaštalinis Vizitatorius Lie
tuvai arkiv. Jurgis Matulevičius 
-Matulaitis parašė “Šaltinio” re
dakcijai 1926 m. lapkričio 20 d. 
sekantį laišką.

) “Neužilgo sueis metai, kaip 
“Šaltinis” pradėjo eiti iš Mari
jampolės į lietuvių katalikų šei
mynas, nešdamas joms naudin
gų Skaitymų ir žinių iš viso 
pasaulio, ypatingai iš katalikų 
gyvenimo, žadindamas tikybą ir 
tėvynės meilę. Pagirdamas tą

gražų uždavinį, tikiuosi, kad 
“Šaltinis” ypatingai mokys lie
tuvius mylėti kits kitą, uoliai 
dirbti savo darbus, būti gerais 
piliečiais ir ištikimais Bažnyčios 
vaikais ir siekiant kas gražu ir 
kilnu visa širdimi mylėti Dievą.

Drauge su tais sveikinimais 
ir linkėjimais siunčiu Redakci
jai, administracijai, bendradar
biams, platintojams ir skaityto
jams ganytojišką palaiminimą.

t Jurgis Matulevičius”.
f

Gyvas ir veiklus buvo “Šalti
nio” redaktorius kun. VI. Mažo- 
nas.MIC, po jo 1932-3 m. reda
gavo kun. K, A. Matulaitis, MIC, 
o toliau — kiti Tėvai ir Broliai 
Marijonai, kol antrasis Pasau
linis karas ne tik uždarė “Šalti
nį”, bet ir jo spaustuvę, mašinas 
ir darbininkus išsklaidė.

• Eugenijaus Gruodžio poe
zijos knyga Aguonos ir smėlis 
jau surinkta ir pradedama lau
žyti į puslapius. Neužilgo išeis 
iš spaudos. Leidžia Lietuviškos 
Knygos klubas. Rinkinyje bus 
arti 50 eilėraščių. Eug. Gruodžio 
poezija jau turėjo progos gėrė
tis Aidų, Draugo skaitytojai. 
Autorius turtingas poetinėmis 
priemonėmis.

Kornelijus yra ketvirtas kū
dikis Bieliauskų šeimoje. Be jo, 
jie augina Liną, 8 m., Dianą 5 
m. ir Aldoną 3 m. Danutė Bie
liauskienė yra medicinos dakta
rė, turinti savo praktiką Quin- 
tone, Va.

• A. Žmuidzinavičius, dabar
jau sulaukęs 80 m. amžiaus, yra i 
nutapęs apie 1,500 peisažų. Netl 
V. Uloza “Pergalės” žurnale pa' 
b?ėžia, kad A. Žmuidzinavičiaus 
paveiksluose visuomet jaučia
mas “nacionalinis savitumas”. 
Dėl to jis esąs mėgstamas ir 
popularus “net tarp darbo žmo
nių”. Tarp šios rūšies naujoviš
kų paveikslų, iškeliančių “rea
lųjį gamtos grožį,, mini jo pei- 
sažus “Žūklė”, “Šventoji ties 

i Ukmerge”, “Miškas — valsty
bei”, “Žvejai”, “Rugiapjūtė”, 
“Linus kulia” ir kt. 1951 m. nu
tapė didžiulį “Nemuno deltos” 
paveikslą, į kurį panašus yra jo 
“Palangos pajūrio peizažas”.

Vilniuje atidaryta Žmuidzina
vičiaus darbų apžvalginė paro
da. Buvoi atidaryta 1956.X.25. 
Keturiose muzėjaus salėse iš
statyta 460 paveikslų, kurie su
daro 1/4 sukaktuvininko darbų. 
Parodą atidarė prof. V. Macke
vičius. Iš viso A. Žmuidzinavi
čius yra nutapęs per 2,000 pa
veikslų.

'• Vilniuje nutarta organizuo
ti “Vilniaus istorijos muzėjų”. 
Patalpoms manoma panaudoti 
ant Gedimino kalno esantį pilies 
bokštą, kuris, kaip vertingas is
torinis paminklas, yra tiesiogiai 
susijęs su Lietuvos sostinės įsi
kūrimu. Muzėjuje bus surinkti 
eksponatai, kurie liudija apie 
turtingą miesto istoriją.

• 50 metų kaip pasirodė “šal
tinis”. 1906 metais pradėjo eiti 
iliustruotas lietuvių krikščionių 
demokratų savaitraštis “Šalti
nis". pirmas lietuvių katalikų 
laikraštis Suvalkijoje spaudą at
gavus. Jis buvo labai mėgiamas 
laikraštis visoj Lietuvoje. Nema 
žai jo eezempliorių pasiekdavo 
JAV. "Marianapolyje bebūda
mas, radau 1908 m. "Šaltinį” 
įrištą. Kas savaitė jis ėjo 16 
pusi. teksto ir 4 pusi. luobeliai 
— “marškiniai”. Per metus su
sidarydavo 832 pusi. stambi žur
nalo išvaizdos knyga, o skaitant 
ir luobelius — 1040 p. Visa tai 
buvo atiduodama už tris rub
lius ($1.50).
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Sielininkai

• Skulptoriui Petrui Aleksan
dravičiui, vienam iš žymiausių 
okup. Lietuvos dailininkų, 1956. 
X.21 suėjo 50 m. amžiaus. Ta 
proga per Vilniaus radiją jo kū
rybinį kelią nušvietė Dailės in
stituto meno istorijos katedros 
vedėjas T. Adamonis, pažymė
damas, kad dail. P. Aleksandra
vičius priklauso prie tos grupės 
lietuviškų skulptorių, kurie sie
kia atskleisti pirmiausia žmo
gaus vidinį pasaulį, parodyda
mas jo moralinį grožį, subtiliau
sius jo sielos išgyvenimus. Pa
grindinis P. Aleksandravičiaus 
žanras yra portretas. Paskuti
niu metu jis perėjo prie figūri
nių portretų ir šiandien P. Alek
sandravičiaus dirbtuvėje yra as 
meninė labai vertinga literatū
ros biblioteka. Iš ryškiausių A- 
leksandravičiaus darbų minimi 
grafiko Kuzmicko, be to, Stuo- 
kos-Guclevičiaus, K. Petrausko, 
Vienuolio-Žukausko, akademiko 
Krikščiūno portretai. Ypač ver
tinga laikoma Aleksandravi
čiaus sukurta rašytojos Julijos 
Žemaitės skulptūra.

Per Vilniaus radijo perduotą 
pasikalbėjimą su dail. P. Alek
sandravičium, 1956 m. gavusiu 
skulptūros profesoriaus vardą, 
o nuo 1951 m. globojančiu skulp 
tūros sekciją, sukaktuvininkas 
pasisakė šiuo metu dirbąs Ba
lio Sruogos antkapį — jo port
retinį bareljefą ir kuriąs kalbi
ninko prof. J. Jablonskio skulp
tūrą. Šiuo3 darbus tikisi baigti 
iki metų galo. Gausios medžia
gos apie Jablonskį gavęs iš jo 
dukros ir kitų giminių, kurie bu 
vo porą kartų atsilankę į jo dirb 
tuvę. Jablonskio portretą numa
to skirti 1957 m. ruošiamai dai
lės parodai. Pedagoginį darbą 
dirbąs jau 20 metų ir yra išlei
dęs visą eilę mokinių, iš kurių, 
kaip jauni skulptoriai, užsireko
mendavo Ragauskaitė, Daukan
tas, Kazys Švažas ir kt. P. A- 
leksandravičiui suteiktas “TL 
nusipelniusio meno veikėjo var
das”.

Pergalės žurnalo nr. 10 
(1956) P. Svičiulienė, apžvelg
dama P. Aleksandravičiaus nu
eitąjį kūrybos kelią, jo kūrybos 
viršūne laiko “rašytojos J. Že
maitės paminklo projektą”, už 
kurį autoriui 1951 m. buvo pas
kirta premija. Iš kitų jo darbų 
iškelią pirmoj eilėj rašytojo P. 
Vaičiūno bareljefą, 1944 m. nu
lipdytą “berniuko galvą” ir kt. 
Skulptūrinio Žemaitės paminklo 
dalis, atliedinta 1950 m. varyje,

1 kurio 1 egzempliorius yra Tret- 
; jekovo vardo galerijoje, o kitas
— Vilniaus dailės muzėjuje. P. 
Svičiulienės teigimu, “gali būti 
vertinama, kaip vienas iš labiau 
šiai nusisekusių lietuvių ir net 
visasąjunginės skulptūros dar
bų”.

Šiuo metu P. Aleksandravi
čius Vilniaus dailės institute va 
dovauja piešimo katedrai, be to, 
eina direktoriaus pavaduotojo

j mokymo reikalams pareigas.
(E)

• Andrius Kuprevičius, pia- 
nistaSį šiomis dienomis pradėjęs 
ketvirtus mokslo metus muzikos 
profesoriaus Clevelando Muzi
kos mokykloje, fortepiono sky
riuje. Kiek leidžia laikas bei ga
limybės. reiškiasi ir savo paski
rais koncertais. Pirmasis šio se
zono Andriaus Kuprevičiaus for 
tepiono koncertas — rečitalis 
įvyks spalio 29 d. savos mokyk
los salėje. Sekančią vasarą A. 
Kuprevičius numato ilgesnę kon 
certinę iškylą į Argentiną bei 
kitus Pietų Amerikos kraštus.

• Įvairiose Lietuvos vietovėse 
' suplanuota pastatyti 53 pamink- 
1 lai. Vilniuje suprojektuota pasta
tyti paminklai V. Kapsukui, P. 
Cvirkai (Tauro kalno skvere), 
Žemaitei, net ir Gediminui, Kau
ne — Leninui ir Jablonskiui, 
Klaipėdoje — Donelaičiui ir St. 
Šimkui .Trakuose — Vytautui, 
Šiauliuose — Janoniui, Lazdijuo 
se — O. Sukackienei, Plungėje
— VI. Rekašiui vt kt. (E)
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LIETUVIŲ RAŠYBOS ŽODYNAS
J. KI'ZMIBNIS, Anglija '

KRONIKA
• Vanda Frankienė parašė pa 

saką “Karalaitės Gintarės ilge
sys”. Jau atiduota spaudai. Lei
džia Sūduva. Knyga turės apie

o Lietuviškų techninių termi-1 DR. J, J. SIMONAITIS 
»y iotlynul, kurį rucšia Pasaulio' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Lietuvių Inžinierių ir Architek-.Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
tų sujungi, jau surinkta per
1,000 techninių žodžių.

i baigęs Petrapilio konservatori- plokštelės ir dabar mielai klau 
jos dainavimo klasę, buvo pa- somos Amerikoje.

© liazyii Lekuiua, keturiolika- kviestas j Marijos vardo Operos
motis Jetroitietis sint ik ninkas, teatrą, kuris buvo imperatoriš- 

Šii’ metų balandžio 16 d. Lie-; riant žodį (29 psl.); priegaidė yra priimtas j Pontiac’o simfo- kas ir pats žymiausias to meto 
tuvoje buvo duota rinkti, o rug-j— ilgųjų kirčiuotų skiemenų gai ninj orkestrą. Šio orkestro dalį Rusijoje. Lyrinis Kipro tenoras 
pjūčio 25 d. pasirašyta spaus- da, melodija. Priegaidės skirsto- sudaro Detroito Simfoninio or- teatro vadovybei darė įspūdžio,
dinti Napalio Grigo ir Antano,mos 4 tvirtapradę, tvirtagalę ir i kestro dalyviai. Papildomą dalį Sugebėdamas greit išmokti rei- pusi. Išeis gruodžio mėnesį.
Lyberio sudaryta knyga — “Lie trumpinę. Toliau patiekiamas sudaro kolegijų ir vyresnių kla- kiamas partijas, Kipras buvo ~--------------  '  —
tuvių kalbos rašybos žodynas -daiktavardžių ir būdvardžių kir- Į šių Augšt. mokyklų auklėtiniai puikus pavaduotojas susirgu- 
mokykloms”. Knygą išleido Vate čiavimas, visus linksniuojamus Karys yra vienintelis lietuvis ir sienas ralistams operoje. Galin- 

žodžius, kaip paprastai, suskirs- jauniausias amžiumi orkestro gas, švelnus, kultivuotas balsas,tybinė Pedagoginės Literatūras 
leidykla Kaune, rinko Valst. K. 
Požėlos vardo spaustuvė Kau
ne, iš matricų spausdino Valst. 
V. Kapsuko-Mickevičiaus v. 
spaustuvė Kaune (Lenino pr.

tant į keturias kirčiavimo gru 
peš.

Aptarus kitų kalbos dalių kir
čiavimą, prieinama prie žodyno. 
Čia griežtai laikomasi abėcėlės

23). Tiražas — 10,000 egz. Pra I tvarkos ir neduodama jokių žo
džio je pažymėta, kad “Lietuvos1 džių paaiškinimų, tik pažymima 
TSR Švietimo ministerijos pa- kirčiuotė ir 3 bei 5-sios linksniuo 
tvirtinta”. Į tės žodžiams pridedama vienas-

Šio žodyno turinį sudaro šie 
pagrindiniai skyriai: rašyba (3- 
17 psl.), skyryba (18-28 psl.),

kaitos kilmininko galūnė; veiks- ' virtuozas
mažodžių duodamos visos trys , Lock, daug koncertavęs vakarų 
pagrindinės formos: bendratis, I Europoje, 

kirčiavimas (29-50 psl.) ir žody-į esamojo ir būtojo kartinio lai-1 Sekantis koncertas numato- 
nas (55-244 psl.). ko tretieji asmenys; po prielink mas gruodžio 4 dieną. Už daly-

Rašybos skyriuje kalbama a- snių ir kaikurių veiksmažodžių vavimą koncertuose, orkestro

dalyvis
Crkeotrui vadovauja Detroito 

operos dirigentas Francesco Di,
Blasi. Šis Pontiac’o orkestras5 T ,^ipr° Petrausko vardas 
paruošia ir duoda kabus koncerl L.letuV03 °Per°s teatru buvo šu
tus į sezoną, šia metų soalio slet.as pat Pėdžios: jis ėmė 
mėnesio 23 dieną buvo vienas ®l te*tro organizavimo dar- 
iš tų koncertų, kurio metu su b°’ *aiP tvirtina savo apžvalgo-
simfoniniu orkestru dalyvavo įe *aly,s SruoSa- musi* KiPras 
... .____ Petrauskas, pats būdamas natv-

vaidybinis sugebėjimas jam lė
mė pasisekimą.

pianistas Stanley;

su

Tel. ofiso HE 4-OIIDD, r«a. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p 
Išskyrus ketvirtnd. ir sekniad.

Ofiso telaf. I.Afayette 8-S2I0. Jei 
neatsiliepia, šaukite KErizie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 » 
Vak pirm., antr., ketvirt. 4-8:1* »

Tel. OLynipic 2-427(1
DR. ATKOČIŪNAS

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

Vai; antr. ir ketvirt. 10 r. iki 9 vak. 
Penkt. 7—9 vak. ir šešt. 10—12 v. d. 

— o —
ręs, augštos teatrinės kultūros 3147 So. Halsted St., Chicago 8, III.

o____ _ . ..____ Tel. CAlu.nct 5-0270

pie balsius, priebalsius, dvigar
sius, žodžių rašymą drauge ir 
skyrium, moterų pavardžių ra
šybą, žodžio dalių kėlimą, san
trumpas ir didžiųjų raidžių ra
šymą.

Pažymėtini tokie rašybos 
nuostatai:

"Žodžių pradžioje rašome ie 
be j. nors girdime tariant j” (6 
p.). “Taip pat žodžiuose Mau
rus, pinuti, spjauti ir iš jų pada
rytuose žodžiuose po b, p rašo
me i, nors tariame j. Iš kitų kai 
bų paimtuose žodžiuose j rašo
me ten, kur jį aiškiai girdime, 
pvz.: milijonas, trilijonas, mili
jardas, objektas, bet: aviacija, 
biologija, patriotizmas, socializ
mas” (6 psl.).

Kalbant apie kilminę ir gar
sinę priebalsių rašybą, pažymi
ma. kad “priebalsiai iš kilmės 
rašomi visur, kur tą kilmę ne
sunku susekti”, tačiau, “nepai

duodami klausimai, kurie nuro
do, su kuriais linksniais jie var- j 
tojami; pvz.: per (ką); atsto->į 
vauti, -auja, -avo (kam). Pridėti Į 
trumpi paaiškinimai tik po ho-i 
monimų ir kaikurių retesnių žo- ! 
džių; pvz.: siausti, -džia, -dė | 
(gausti) ir siausti, -čia, -tė (sup 
ti).

Knygos redaktorė J. Arba
čiauskaitė; korektorius S. Mar
cinkevičius ; techn. redaktorius 
S. Mikalauskas.

B Y <)WXEIt, I’Olt SALE 
SHKIM1* & CHICKEN CARRY-OI T 
Money Maker for Young Couple. YVIIl 
sacrlflee, leaving town. Mušt see to 
a l>l trečiai o. Good S. \V. Ix>eation.
Closcd Mondays — Opcn Daily at

4 p. m.
llKpultlie 7-9117

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 
ATVIRŲ ŽAIZDŲ 

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ AT-

sydami kilmės, rašome iš garsų rIHV, lr . 2AinDU'» , . * negali ramiai sėdėti lr naktimis
žodžius: aukštas, baikštus, sluok miegoti, nes Jų užsisenėjusios žaizdos 
snis” (fi-7 nol 1 niežti lr skauda. Kad pašalinti tų

2. * Psl-L mažėjimą lr skaudSjiinų senų atvt-
žodžių rašymo drauge ir sky ru ir skaudžių žaizdų, uždekite

i ium skyrelyje primenama: Dui-jipatybes palengvins juau skaudėji-
Sodžiai, kurie S U t r U m P ė i e ' nla ir Spėsite ramiai miegoti nak- 
. .... » i j. Vartokite jų taipgi nuo skauĮgyja vieno žodžio reikšmę, ra- j ,ižių nudegimų, ji taipg* pašaline 
šomi drauge, pvz.: anąkart (a-juit 
ną kartą), anuomet (anuo me-' vadinamos athlete-s foot, su
tu) tuomet kažkas ka-žknks” rtabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą tu i, tuomet... KaZKdS, KdZKOKs , ^rpptrSfių. Tra tinkama vaitoti nuo 
ir 1.1. (8 psl.). ''Tačiau n e S U- ! ižiOstančios. suskilusios odos dedir-
+ a j . i vinių, odos IšbBrlmų lr t. t., taipgi
tl UmpejUSlUS Vien03 reiks I cinkama vartoti vaikučiams, kada pa
mės žodžius patariama rašvti i s,rodo Skaudus IšbBrimaa nuo vysty 

, klų. JI yra gera gyduoi« nuo 15-skyrium, pvz.: is lėto.... bet kas, i odOB Hgli
bet kuris, kai kas, kažin kas, j gulo - Olntment >ra 

76po
>8.60.

Pirkite vaistinėse Chl 
nago] lr apylinkėse— 
tfUwauke«, W)sc.,Ga 
ry. Ind.lr Detrolt, Ml- 
mlgan arba rašyki
te lr atsiųskite lAo- 

order |

vis tiek, vis tik ir p. i parduodama
Pažymėtina, kad žodžius tė- t1-*6- ,r

vynę, liaudį, laisvę, partiją, vy
riausybę patariama rašyti di
džiąja raide, “kai eina išskirti
nėmis sąvokomis, pvz.: Ir aukų 
■daug Tėvynei sudėjome” (17 
psl.).

Kirčiavimo skyrelyje kirtis 
aptariama balso pakėlimu, ta-

dalyviai gauna atlyginimą.
© Kiprui Petrauskui šiandien 

sueina 70 m. amžiaus — yra gi
męs 1886 m. lapkr. 10 d. Tas 
mūsų pirmaujantis solistas, jau

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

atnešė į mūsų Operos teatrą vie 
no iš pačių geriausių Europos 
operos teatrų tradicijas. Kipras 
Petrauskas visada buvo didžioji i 
mūsų Operos teatro atrakcija. '
Jo dalyvavimas garantuodavo 
spektaklio pasisekimą. Kipro 
Petrausko vardas visada pasi-
liks pirmaujančiu vardu mūsU|™į; L*uSniai'\oTvS 
Operos istorijoje. Jo įdainuotos 1 dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229

Vai.: pirmai!., treč. ir šešt. nuo 3—8
vai. vak. Penkt. nuo 
2 vai. p. p.

10 v. ryto iki

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
— Pritaiko akinius — 

6322 So. Westem Avenue
vai.:

OR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

AUDIKIŲ IK VAIKŲ UGŲ 
SPECIALISTO

fI66 South W e steni A venas
(MEDICAL BUILDING) 

jplrmad., antrad., ketv. Ir penktai 
’ nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo j 

6 v. — 8 vai. vakare Trečiad. nuo I 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Beštad. 11 
vai. ryto Iki s vai. pot.'et

Ofioe tel. RE. 7-il68 
Rea. tel. WAlbrook 5-3788

Tel. ofiso YA. 7-5557, rei. RE. 1-4M»

DR. FRANK C. KWINH
(KVLECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 474h fitrori

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo : 
va), iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki S: Si 
Uždara treč. visa diena Ir težtad. vak

Ofiso t*-l. REllance 5-4410 
Rezid. telef. Gltovehill 0-0417 

valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
oenktad tik po pietų.

Trečiad. ir šc.štad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-2890 
ltezldeneijos: LAfayettc 8-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampus 47tli Ir Hermituge)

Val< nuo 2 iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak 
Beštad nuo 2 iki 6 va)., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPšA
Ofisai: 20 North \Vaeker ltrive 

(Givlc Opera House, kainb. 858 ) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 0-2291 
5002 West 16th Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8. šeštad. 1—8 
Tel. TOvvnhall 3-0959 

Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 
Rezid. tel. UEmlock 4-7080

Ites telef. VYAlbrook 5-5070

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionaiai), 
prekės dovanoms.

2646 W. 69th SI. RE. 7-1941

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
' IR GAZOLINO STOTIS

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

(MUFFLERS INSTALLED FREE)

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
' Prospect 6-1795 .nuo 2 iki 9 vai.

p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
, šeštad.

lies. tel. CKovehill 0-5003 (

DR.VLBLAžYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenue

(Kampas 47-tos ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak

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

Telef. ofiso IiAfayette 3-0048 
Kez.: VVAlbrook 5-3048

TeL ofiso PKospect 0-2240
I’Kospect 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. 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. VYT. TAURAS- 
TUPAIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

MPEG. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5572 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antra, 

Trečiad. lr Penktad. 8-9 vai. vak. U
Sefitadienlaia 2-4 vai. popiet.

Tel. oriso He. 4-2123, rez. PR. 6-84S4

DR. V. R. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avi

V AL. kasdien 2—4 d. p. Ir 7—* vak 
Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 

sekmadieniais uždaryta

Ford 41-53 ........................... $8.25Murcery 49-51 ................... $8.95
Chev. Ali 1937-53 ......... 8.25OIds, 6 cyl. 41-50 ............ 8.20

9.95Plymouth 42-56 . .............. 9.95
............... 8.95
................ 12.00

Chevrolet 54-55
Chrysler 6, 42-52 ........... 9.91 Pontiac 87-54
Dodge 6, 42-56 ................. 9.95 Buick 37-52

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 6-9136

............. ' 3-^=-

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

)Tel. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2434 West 71st Street
Į Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir ; ešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVUIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•317 South Wester» Avenae
Chicago 20, 1U. 

Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpublic 7-19OO

Rezidencija: Gltovehill 6-8141

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:80 v 
▼ak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginla 7-003S

Rezidencijos tel. BEverly 8-8S44 

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Speo. moterų Ilgos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampaa Archer lr Caltfornla 

VAL: 2—4 ir 6—8 v. p. p,
6ešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

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

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti | 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesi.

Saugiausia Ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben

drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

piluai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap

draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 

valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos tari atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dan-

gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Sldr-i
tomas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada Išmokėjo Ir Išmoka aukštesnius dividendai 
Ir teikia pclningesnius ir naudingesnius patarimas.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per danglan, nogn 32 metas, visada Išmokėdavo tan py tojams visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Ka« 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.

Chhago 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 Sc LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tel. GRovehill 6-7575 „ Chicago,Illinois

CUKRENTLV — AUKACIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID IJP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

Ofiso tclerf. YArds 7-1166
Besddcncijos — HTewart S-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted ir S5-ta gatvė) 

VAL. 1—4 lr 6:30—8:80 p. p. kas
dien UMkyrua trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Rea.,HUltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠA?)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6432 So. Kedzie Avenue

FAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. nagai sutarti

Tel. ofiso PR. 6-1838, rez RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETirVIH GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

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

Telefonas ORovehlll 6-16 96
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO

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

susitarimą Išskyrus trečiadienius
2422 West M&rųnette Rd.

Telefonas REllance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS OTDTTOJAS)

OR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IB CHIBDTOC 

Office: 10748 South Michigan Are. 
Kuto: 1653 W. 103 St., Beverly Hllhi 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. r., 
Saki rus trečiad. Šeštadieniais nuo ’ 
iltį 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PTTUmaa 5-67M 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEmL 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ 1H VIDAUS LIGOi 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
U53 8. Wliipple Strart

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—8; 7—9. 
Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta

LAfayette 3-1949 
Namų — CEdarcrest 3-7 789

DR. ALBINA PRUNSKIS~
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. RepubUo 7-8818. 

Ofiso telefonas — Blshop 7-2526

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290
HPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

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

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akla: pritaiko akinius, 

keičia stiklus lr rėmna.
4456 So. Galifornia Avė., Ohicagt 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; SeAtad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. Ir a.kmad
tik susitarus.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJA. 

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

Šeštadieniais 1—4 v p. p.

rėk ofiso PKospect 6-94OO
Rezid. PRospeot 6-8406

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Ya&kevičiatė)

GYDYTOJA IR CHIRURGI 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečladlsalala
ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory I-074S

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJ \S IR CHIRURGI.

802 West 31rt Street 
Kamp. Halsted lr 31-mos gatvių y 

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

Tel. ortso I*R. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0237, rez. PR 6-6658

DR. P. Z. ZALAT0RI5
1821 So. Halsted Street 

Tel. ofiso UA 6-0257, rez. PR 6-6668 
Rezid. 6600 S. Artealan Ava 

VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.; 6—5 y. ą

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAI

Viri 16 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1828 
Pritaiko akiniu 
Krnlvaa akla 

Ištaiso,
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 VVest S5th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki I, tf*<
I čiad r u o 10-12, penktadieni 16-3 t« 

»e.> tad lemais 19-2 vai. popiet.

virs įo

DR. S. VAITUSH, OPT,
Palengvinu aklų Jtemplmų. kurt. 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio 
šti<a.isau trumparegystę ir tollregye- 
tę. Prirenku teisingai akinius Vlal 
egzaminavimai daromi su elektriniais

8925 Weat 59th Street 
VAL. 1—4 popiet, 1:30—R:30

Trečiad. pagal sutarti
vak

TVL oftoo lr buto OLymplc 9-41M
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
4988 W. 15th RU Cicero 

Kasdien 1—I v. lr 6—I v. vakare
Išskyrus trečiadienius

Butas 1626 8o. 481h Avė. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 puplol

Tel. ofiso YA 7-4787, rea PR 6-188<

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(645 S. Ashland Avė. (kamb. 211 >
4 Ir 6—8; trečiad., Seč 

tik pagal sutart}.
Vai. nuo 2 
tad. Ir sekmad.

,C,<U rod'ančlag1 maVla«.«
•aukite MIdwnv 8-0001 'trūkumus. Speciali atyda kreipiama

Vai.:

P. ŠILEIKIS, O.P.
OrihoiM-dna - l*rotezlstaa 

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. Spec. pagal bn kojom

(Arcb Supports) lr Lt.
9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 1-1. 

JRTIIOPEDIJOa TEUUNtKOS LAB. 
8850 W. 63rd 8L Chicago 28, IU. 

Tel. PRoap<vt 6-AOH4.

Publtsfced

I mokyklos valkus.
4712 South Ashland A venų* 

Tel. YArds 7-187*
Vai. 10:89 Iki 7 v? vak fteštad. 10:19 
Iki 6 vai. 8ekm. Ir treč uldara.

Hcmkite dien. braujįą!
DRAUGAS

THE L1THUANIAN DAILY FBIEND 
1384 H. Oakley Avė., Chicago 8, Ui. Tel. Vlrginla T-M41; 1-6649

■ntered as Second-Clase Matter March 31, 1914, at Chicago, llllaoto

(lally, evept 
ky the

Lltkuanlaa Cathollo Press 
PRHNUMERATA:
Chlcagoj lr ClceroJ 
Kitur JAV ir AanadotS 
riMenyje

the Act of llareh 1, 1879.
•s. Ass'n 8UBSCRIPTION RATBIB
B indaye. 68.00 per year outalde of Ckioagt

18.00 per year In Cbtoavo a Uis«e«
1 Bociety 83.00 per year In Caaada

Forelgn 311.40 per yeMl.Metams W metų B mėn. 8 msa.
19.09 6.00 89 73 8L*8
13.40 14.54 68.69 1X19

111.99 86 69 88.96
Redakcija straipsnius taiso savo nuollūra. Neeunaudotų straipsnių se- 

*augo. Juos grąžina Uk U anksto susitarus. Redakcija n* 
neatsako, (keikimu kainos cilsiusfilsunos garus BUUfmą.
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SPORTININKU VAKARAS
%

o naujai įrengtoje svetainėje II-ame augšte 7-tą valandą ruo
šiama iškilminga vakarienė sportininkams ir jų bičiuliams. ★ ★ Šokiams gros Balio Pakšto orkestras. Šokių pradžia 7:30 v. v. 

Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti . . . L.S.K. "NERIS"
J?

Prof. Kaz. V. Banaičiui 60 metų
VLADAS JAKUBftNAS, Chicago

Mūsų spaudoje gausu įvairių minklų, mus 
sukaktuvių paminėjimų; jie ski
riami ne vien mūsų žymiems vei 
kėjams, bet taip pat ir ilgame
čiams biznio savininkams ar 
profesona> ms. yisdėlto mūsų 
spauda, išskyrus berods tik 
“Muzikos Žinias”, nepastebėjo 
šįmet įvykusių 60 metų sukak
tuvių vieno -mūsų žymiausių 
kompozitorių, kuris taip pat 
kaip ir mes, pasirinko tremties 
kelią: yra tai prof. Kazys Vik
toras Banaitis, gyvenąs šiuo me 
tu Brooklyne, N. Y.

reprezentuojančių 
prieš kitas tautas.
Liaudies dainų harmonizatorius

Naujoviškos muzikos 

kompozitorius

Prof. K. V. Banaitis, nepai
sant savo žymių pasiekimų, kaip 
lietuviškos muzikos kūrėjas, ir 
Lietuvoje nesivertė vien kompo
zicija: deja. muzikos kūryba ne
galėjo ir mūsų gimtoje šalyje 
sudaryti pragyvenimo bazės. Už 
baigęs muzikos mokslą, jis bu
vo Kauno Valstybinės konservą 
torijos dėstytoju, o nuo 1937 m. 
— jos direktorium, drauge jam 
suteikiant profesoriaus titulą. 
Jis buvo žinomas ir kaip ryškus 
publicistas meno ir kultūros rei
kalais, kurio reti, bet aštrūs 
straipsniai turėdavo įtakos ne
priklausomos Lietuvos meno po 
litikos linkmei.

Gimęs Suvalkijos vienkiemy
je, stambaus mūsų tautinio at
gimimo v/ikėjo Saliamono Ba
naičio sūnus, jis nuo pat jaunų 
dienų augo patriotinėje atmos
feroje, uždėjusioje antspaudą vi 
sam jo t kimesniam gyvenimui, 
o taip pat ir muzikos kūrybai.1 
Jau vaikystėje prisiklausęs liau
dies dainų, girdėjęs pirmuosius 
entuziastingai sutinkamus lietu
viškus vakarėlius ir chorų kon
certus, vėliau, pirmojo Pasauli
nio karo vokiečių okupacijai 
baigiantis, pats vadovavęs lietu 
vių chorui Kaune, jis padėjo 
liaudies dainų elementus savo 
kūrybos pagrindan, kad ir kur
damas gan naujovišką kameri
nę ar solistinę muziką.

Augštą muzikinį išsilavinimą 
prof. K. V. Banaitis įgijo gar
sioje Leipcigo konservatorijoje, 
kur prof. Karg-Ellerto kompo
zicijos klasėje įgijo “Reifeprue- 
fung” diplomą, atitinkantį maž-

Paskutiniu laiku K. V. Banai
tis plačiai išėjo į viešumą, kaip 
lietuvių liaudies dainų harmoni
zatorius; po dar Lietuvoje švie
timo ministerijos išleisto nedi
delio rinkinėlio liaudies daipų 
chorui, sekė dar trys Vokietijo
je ir Amerikoje atspausdinti są
siuviniai. Prieš keletą metų čia 
Amerikoje susilaukėme tikrai 
kapitalinio leidinio — tai “100 
liaudies dainų”, išleista kun. Ju- 

Iro, gyv. Lawrence, Mass., lėšo
mis. Liaudies dainų harmoniza 
cijose prof. K. V. Banaitis taria 
naują žodį; jis vengia konven 
cionalinės mokyklinės harmoni
jos, plačiai vartoja senoviškas 
bažnytines tonacijas (ypač dori 
nę), stengdamasis iškelti mūsų 
dainų melodijų savitumą ir eg-

plačiai išpopularėjusios Lietuvo- dainininko ir gero pianisto; jos 
je, kaip “Už jūrių marių”, “Pas pilnos eleginės nuotaikos: akom 
kutinį vakarėlį” ir kit. Kiekvie- paniamentai, pianistiški ir {do
nas naujas žodis iššaukia opo-.mūs harmoniškai; melodijos li- 
zicijos. Kas yra sveika ir kury- J nija nors ne cituoja liaudies dai 

nų, bet joms artima. Daugelis 
K. V. Banaičio solo dainų gan 
išpopularėjo, kaip pvz. “Savo 
skambančia daina”, “Tulpės”, 
“Rods parpulčiau”, “Vandens 
lelija", “Aš per naktį”, “Obelų 
žiedai” ir daug kitų. Dalis K. V. 
Banaičio dainų yra atspausdin
ta. dalis gi tik rankraštyje ir 
tremties sąlygomis sunkiai gau
namos.

metų ir palinkėkime jam geros, Sr
sveikatos ir ilgos 
gos darbuotės.

bei kūrybin-j

binga, tas prigija visvien. Prof. 
K. V. Banaitis jau dabar priklau 
so prie mūsų stambiausių liau
dies dainų harmonizatorių; jo 
“100 liaudies dainų” rinkiniui 
galima priskirti tiesiog epochi
nės reikšmės. Tų harmonizacijų 
naujoviškumas, žiūrint moder
ninio radikalizmo akimis yra 
itin kuklus; kas svarbu — jo 
priėjimas yra ne tik meniškas, 
bet praktiškas: harmonijos 
skamba dailiai ir nebanaliai, bal 
sai vedami logiškai, beveik vi
sai be chromatizmų. Tos dainos 
pakeliamos išmokti geresniems 
mėgėjų chorams, tik, žinoma, 
reikalauja rafinuotesnio priėji
mo tiek iš chorvedžio, tiek ir iš 
choristų.

Įdomu, kad smuikininkas Iz. 
Vosyliūnas, tarnaująs Lawren- 
ce, Mass., kaip vargonininkas 
ir chorvedys buvo su savo cho-

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075 arb> 

PRospect 8-9842

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

Reguliari $7.50 vertė vilnonė 
eilutėms medžiaga tik

K '•'A'’'* : - •: ’ •

Komp. Kazimieras Viktoras Banaitis

zotiškumą; nepaisant naujoviš- 
kesnės harmonijos, išlaikomas 
dainos paprastumas ir naivu
mas.

Prof. K. V. Banaitis griežtai 
prisilaiko liaudies melodijos “ne

daug čionykščiam magistro laip Hečiamumo” principo: net ir pla
sniui. Pagal savo įgimtą palinki 
mą K. V. Banaitis linkęs prie 
mažesnių formų; ir jo didesni 
kameriniai kūriniai dėstomi la
biau epizodiniu rapsodiniu bū
du; tradicinė didesnio veikalo 
forma tačiau išlaikoma. Šis mi
niatiūrinis palinkimas galbūt y- 
ra priežastimi ,kad iki šiol netu
rime K. V. Banaičio stambių 
orkestrinių veikalų.

Stambesni jo kūriniai

Jo stambesni kūriniai iki šiol 
žinomi yra kamerinio pobūdžio; 
tai yra: “Sutemų giesmės ir vi
zijos’.’ — variacijos fortepionui 
solo; “Lietuvos idilijos” irgi va
riacijų pobūdžio kūrinys klarne
tui, smuikui ir arfai; “Sonata- 
rapsodija” — violančelei ir for
tepionui; Sonata smuikui ir for 
tepionui. K. V. Banaičio instru- 
mentalinė muzika pasižymi gan 
naujoviška, bet dailiai 3kamban 
čia harmonija ir nuotaikingos 
melodijos linija, kurioie jaučia
ma liaudies melodijų dvasia. K. 
V. Banaičio kameriniai veika
lai buvo nokartą atlikti ne tik 
Lietuvoje, bet ir Vokietijoje bei 
kitose šalyse ir yra susilaukę 
gražių atsiliepimų spaudoje iš 
rimtų kritikų. Jie priklauso prie 
pagrindinių mūsų muzikos pa-

čiau išvestose harmonizacijose 
dainos melodija pravedama įvai 
riuose balsuose, kartais išplečia 
ma ar susiaurinama, kartais ly
dinčiuose balsuose pavartojami 
pagrindinės melodijos elemen
tai; tačiau pats liaudies melodi
jos piešinys nėra keičiamas. No 
rint iš liaudies dainos sudaryti 
kiek ilgesnį kūrinį chorui, ne
kartojant vis to paties kas pos
mą, tai apsunkina kompozito
riaus uždavinį, bet didina sti
liaus vieningumą. Yra žinoma, 
kad ir geriausiai liaudies dva
sią jaučią kompozitoriai neiš
vengia tam tikro lūžio tarp įterp 
tos liaudies melodijos ir jų pa
čių toliau kuriamos muzikos. 
K. V. Banaitis siekia to lūžio iš
vengti, iš viso vartodamas savo 
kūryboje arba nepakeistą liau
dies dainos citatą, arba laisvai 
kurdamas melodijos liniją, arti
mą mūsų liaudies dainų dvasiai. 

Epochinės reikšmės rinkinys
K. V. Banaičio liaudies dainų 

harmonizacijos iššaukė nemažai 
kritikos, tiek savo laiku Lietu
voje, tiek ir čia Amerikoje dėl 
jų “naujoviškumo”, “savotišku
mo” ir 1.1. Kartu gi buvo ir yra 
entuziastingų šalininkų. Kaiku-

ru paruošęs ištisą programą tik 
iš K. V. Banaičio dainų; šis kon 
certag buvo projektuojamas pa
rodyti Chicagos visuomenei pra
eitą vasarą, dainų šventės išva
karėse; gaila, kad tai tik pro
jektu ir pasiliko, neradus Dainų 
šventės komiteto daugumos pri
tarimo. Nepavykus susitarti su 
autorium ir leidėju, deja, nebu
vo K. V. Banaičio numatomų dai 
nų (iš “100 liaudies dainų” rin
kinio) ir visuotinoje Dainų šven 
tės programoje.

Ateitis parodys, kurioms dai-

Naujoji opera

Jei šio krašto gyventojo pa
grindinis uždavinys yra — daug 
uždirbti ir daug išleisti, tuo ke
liant krašto gerovę, tai prof. K. 
V. Banaitis neatlieka to uždavi
nio. Jis gyvena itin kukliomis 
sąlygomis Brooklyne iš keleto 
pamokų; silpna sveikata ir jo 
buto savybės jam neleidžia įsi
jungti į šios šalies muzikams ti
pingą “lakstymą” po “džabus”. 
Užtat prof. K. V. Banaitis turi 
kitą privilegiją: jis turi laiko 
kurti kultūrines vertybes: kom
ponuoti stambius muzikos vei
kalus. Pomokomis ir kitais dar
bais apsikrovę kaikurie kiti mū
sų muzikai tos privilegijos netu
ri. Kaip girdėti, prof. K. V. Ėa- 
naitis užbaigė komponuoti ope
rą “Kastytis ir Jūratė”, kuriai 
libreto buvo suprojektavęs dar 
Lietuvoje.

Pažįstant muzikinės kūrybos 
darbą, aišku, kad ši “užbaiga” 
yra tik reliatyvė: yra parašytas 
vad. “klaviras” fortepionui su 
solistais; fortepiono partija ga
li būti orkestrinio eskizo for
mos, pažymint projektuojamą 
instrumentaciją ir kaikurių in
strumentų balsus, kurių negali 
sugriebti pianisto rankos. Veika 
las privalo dar būti instrumen- 
tuotas, ka3 reikalauja daug dar 
bo. Norint jį pastatyti, be kitų J 
problemų, reikia iš orkestro par 
titūros išrašyti atskirų instru
mentų balsus, kas irgi surišta 
su dideliu laiko ir, darbą pave
dant kitiems, pinigų aikvojimu.

Tačiau, pačiai muzikai esant 
sukurtai ir popieriuje nors es
kizo formoje užfiksuotai, gali
me drąsiai tarti, kad nauja lietu 
viška opera “Kastytis ir Jūra 
tė” jau yra gimusi. Jos pasta 
tymas, jei išviso jis būtų gali
mas tremties sąlygomis, pri
klauso dar ateičiai. Svarbu, kad 
60 metų amžiaus pasiekusio 
tremtinio kompozitoriaus gyve
nimas nenuėjo perniek: kukliai 
gyvendamas, jis rado laiko su
kurti stambų veikalą.
\ ♦

Ilgaamžių kūrėjų taq»e

Žymių kompozitorių biografi-

Siunčiame pinigus į 
LIETUVA 

ir visas kitas šalis.

Turime tiesioginį ryšį te
legramų ar oro paštu.

I
Pristatymas pilnai garan
tuotas, ir jums persiunčia-/
me kvitą su asmens pa
rašu.

Dėl pilnesnių informacijų, 
rašykite arba telefuonuo- 
kite — Foreign Depart
ment FRANKLIN 2-4100.

AMALGAMATED TRUST 
& SAVINGS BANK 

III So. Dearborn Street
Chicago, Illinois

13.35 ui jardq

PUIKI RINKKINfi IMPORTUO
TA VILNONfi MEDŽIAGA 
EILUTĖMS

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

noms iš stambaus pro K. V. Ba-( jOSi §aHa ankstybų ir tragiškų
naičio lobyno bus lemta plačiai 
prigyti, o kurios gi pasiliks tik 
reprezentacinių chorų sritimi. 
Tačiau tai ir nesvarbu; iš 32 
L. v. Beethoveno sonatų ne vi
sos yra vienodai popularios, o 
iš šimtų Fr. Schuberto dainų tik 
pora dešimčių yra plačiai žino
mos; bet tai nemažina tų kūrė
jų įnašo vertės. K. V. Banaičio 
liaudies dainų harmonizacijos su 
daro lobį, kurio tikra vertė pa
aiškės tik ateityje ir, jei politi
nės sąlygos leis, greičiausiai tik 
Lietuvoje.

“100 dainų” rinkinyje turime 
taip pat ir liaudies dainų solo 
balsui su fortepionu, pasižymin
čių tuo pačiu harmonizacijos sa
vitumu ir ryškumu. Malonu pas
tebėti, kad tos dainos vis daž
niau pasirodo mūsų kultūrin
gesnių dainininkų koncertuose.

Originalios dainos
K. V. Bana’čio originalios dai

mirčių, rodo mums taip pat ne
mažai ilgo amžiaus pavyzdžių, 
su nemažėjančia, c kartais net 
didėjančia kūrybine galia; tų 
kūrybingų ilgaamžių tokie var
dai, kaip G. Verdi, J. Brahms, 
R. StraUss, J. Sibelius. To
dėl galime pilnai tikėti, kad 
“100 liaudies dainų” ir “Kasty
tis ir Jūratė” yra tik didelių 
darbų pradžia, kuriuos prof. 
K. V. Banaičiui yra lemta nu
veikti šioje šalyje. Brooklyno 
ir New Yorko, o taip pat ir vi
sos Amerikos lietuviška visuo
menė privalėtų neužmiršti, kad 
K. V. Banaitis (o taipgi ir kiti 
mūsų muzikos kūrėjai) iš savo 
kūrybos negyvena; todėl kiek
vienas pagal savo išgales ir pa
sitaikiusias progas privalo pade 
ti mūsų žymiam kompozitoriui 
jo gyvenimo kelyje.

Pasveikinkime nuoširdžiai mū Į 
sų nusipelniusį lietuviškos mu-

rios liaudies dainos jau buvo nos irgi reikalauja kultūringo zikos kūrėją, jam pasiekus 60

$4,95 jardas

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

$4.95 už jardą
VERTINGOS NEMOKAMOS 

DOVANOS UŽ KIEKVIENĄ 
PIRKINj.

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

HELFAND’S TEXTILE 
FA B R I C S

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnroe 6-1210 
SEeley 3-8806

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

Perskaitė dienr. 'brausiu'. duokite ji kitiems.

DABAR JAU METAS 

PAGALVOTI APIE

JUSI!
SANTAUPŲ
SAUGUMĄ

INSURED

"sS'ng?
"SAFETV 
’OUR SAVINGS

Žemiau išvardintieji dalykai padaro STANDARD 

FEDERAL stipriausia ir labiausiai pasižymėjusia 

Chicagos taupymo bendrove:

2.

5.

Virš 44 milijonai dolerių investuota j Government Bonds ir 
veteranų morgičius, dalimi garantuotus U. S. valdžios įstaigos.

Turtas virš ...............• •...............................................  $58,000,000.00
Atsargos Fondas virš .................................... . $ 5,000,000.00

Nuo 1909 metų visada išmokėjome pagal pareikalavimą.

Federal Savings and Ix>an Insurance Corporation bei 
Federal Home Ix>an Bank sistemos narys.

Sumažink rūpesčius. Taupyk saugiai. Visuose skyriuose 
mes mokame vienodą dividendą.

Darbo valandos: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 p.p., įskaitant šeštadienius. 
Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 valandos vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE UNITED STATES GOV’T.

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

Standard Federal Savings

HilILl•M'

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

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

PHONE: Vlrginia 7-1141
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akriRos lietuviu mokytoju S-GOS SkYRPJS
Redaguoja — J e r. I g n a t o n i s, Ą630 S. Paulina St., Chicago 9, 

tel. F R 6-6897. Red. pavaduotojai: J. Kreivėnas ir A. P. Bagdonai

"Tėvų dovaneles" autore
Pasikalbėjimas su sesele M. Peipetua

Šiais mokslo metais lituanis
tinis švietimas pradinėse mokyk 
lose turi gerą ir džiuginančią 
pradžią. Mokslo metams prasi
dedant pasirodė A. Rinktinos 
“Kregždutės” I ir II dalies ant
roji ir žymiai pataisyta laida, 
o dabar štai jau turime Šv. Ka
zimiero seserų ledinį “Tėvų 
d o v a n ė 1 ė”. Vadovėlį paruo
šė sesuo M. Perpetua, iliustra
vo sesuo Marietta.

Vadovėlis rašytas stambių ras 
menų mašinėle ir multiplikuotas 
rotatoriumi, didelio, amerikietis 
kų mokyklų tipo formato. Kai
na nepažymėta, tik spaudoje 
skelbiama $1.00. Vadovėlyje yra 
teksto 114 puslapių ir 11 pusla
pių žodynėlio. Kadangi vadovė
lyje nėra pažymėta nei kuriam 
tikslui jis skiriamas ir neduota 
jokių metodinių nurodymų, tad 
pirmiausia norėta kaikuriais 
klausimais išsiaiškinti su pačia 
autore. Štai keletą klausimų, u 
riuos LM redakcija patiekė ir 
sesuo. M. Perpetua mielai atsa
kė:

— Jūsų vadovėlyje nepažymė 
ta kokio tipo mokykloms ir ku
riam skyriui jis skiriamas. Gai 
Jūs turite planų, kuriuos vado
vėlio laidoje nenurodote?

— Taip, turiu planų ir juos 
pagal išgales stengsiuosi vyg- 
dyti. Mano yra suplanuota para 
šyti visiems astuoniems

ateiviu kais dviemis atvejais iri 
au neblogais rezultatais, 

i — Kokiu o pr'uc’pu vadovau
jatės lituanistinių pamokų va-' 
dovėliuose ir kaip Jūs manote;

Į įvygdvti lituanistinę programą 
lietuviškoze parapinėse mokyk
lose?

— “Tėvų dovanėlės” skaitymų 1 
vadovėlių pagrinde yra šeima, 
bažnyčia, mokykla ir valstybė. 
Pirmojo ir antrc'o skyriaus 
“Tėvų dovanėlėse” vyrauja šei
ma. C ? yra vaizduojama vaikų 
santykiai su tėvais, broliais, se
sutėmis, narni; gyvulėliais ir įvai 
rūs v?ikij pergyvenimai, kurie 
yra jų amžiui būdingi ir gali bū
ti bendri visems to amžiaus vai-

riams vadovėlius atskirai. Vado 
vėliai taikomi pradinėms para
pinėms mokykloms. Turiu jau kams. Ruošian~t šįU03’ vadovė- 
paruošusi I, III ir IV dalį. Šis lius iaikytasi dėsnio _ nuo ži. 
išleistasis taikomas antrajam nomo prįe nežinomo. Beveik vi- 
pradinės rūkyklos skyriui. Į si čiagimiai lietuviukai iš namų 

Kas paskatino lituanisti- ateina lietuvių kalboje nežodin- 
nėms painokoms rašyti vadovė- gi Dėl to daug dėmesio buvo
lius?

— Mūsų kongregacijos pa
ruoštų skaitymo vadovėlių 
“Spindulėlio” ir “Švyturėlfb” lai 
doms išsibaigus atsirado reika
las ruošti naujus, nes anų iliust 
racijos atgyveno savo diena3 ir 
skaitiniai buvo per sunkūs šių 
dienų Amerikos lietuviukams.

kreipiama į žodyno didinimą ir 
į psichologinius įsiminimo dės
nius. Vadovėliams žodynas pa
imtas iš Gate’s Basic Sight Vo- 
cabulary — sudaryto žodyno pa 
gal vaikų vartojimo dažnumą.

GENERAL ELECTRIC

ULTRA-VISION

J. Stukas

“Rūtos” ansamblio direktorius, gra
žiai pasirodęs su lietuviška progia- 

ma Broadway‘juj

linka Amerikoje nėra lietuviš
ka, ji įtaigioja ir mokytojas. Be 
abejo, lituanistikos dalykų dės
tymas būtų daug našesnis, jei 
turėtumėm specialisčių tose ša
kose. Neturint lituanistų pradi
nėse mokyklose, visos Lietuvai-

Sąžiningai skiriant pusvalandį čių Seserų kongregacijos krei 
kasdien lietuvių kalbai ir mo- pia didelį dėmesį į savo moky 

, kant natūraliuoju-vaizdinguoju tojų lituanistinį pasiruošimą
Paskatinimas rašyti vadovėlius į metodu, kaip angliškas skaity-
atėjo iš vyriausybės, kuriai itin 
rūpi lietuvybės išlaikymas para
pinėse mokyklose.

mas yra mokomas, ir pavarto
jant visas vaizdines priemones, 
k. t. paveikslus, žodžių bei fra-

— Ar Jūs esate susipažinusi korteles, rodos, savaime at- tuvon 
puola klausimas — kaip įvyg-’ 
dyti lituanistinę programą pa
rapinėse mokyklose.

su A. Rinkūno Kregždutė- 
m i s. ypač paskutiniąja pirmos 
dalies laida, ar su ZobarsKo 
Aušrele? Ar Jums atrodo, 
jos netinkamos išeivijoje varto
ti, kaip vadovėliai?

— Ar ’ūs manote, kad para
pinių mokyklų seselės turi pa
kankamai paruoštų lituanisti
niams dalykams dėstyti moky
tojų?

— Mūsų parapinių mokyklų 
seselės mokytojos išeina nusta
tytą lituanistikos programą mū-

— A. Rinkūno “Kregždutės” 
yra didelio pedagogo vertingas 
Įnašas skaitymo vadovėlių rinko 
je. “Kregždutės” turėtų būti a- 
teivių vaikams “vade mecum”
tėvynės pažinimui per jųjų aš-isų mokytojų seminarijoje (Nor 
tuonerius pradinės mokyklos me mal School). Be to, pas mus yra 
tus. šeštadieninei ir parapinei , duodami išsamūs kursai iš lietu- 

sky. j mokyklai, kur lietuvių kalba vių literatūros, lietuvių tautos 
i| yra įvesta į normalią pamokų istorijos, tautosakoš ir kalbos 
H 'l lentelę, “Kregždutės” yra nepa- j dalykų. Seserų institutas kiek- 

1 mainomi vadovėliai, bet čiagi- j vieną vasarą praveda fituanisti- 
miams lietuviukams reikia leng-' nius kursus, pakviesdamas žy- 
vesnio turinio skaitinių. Zobars- mius prelegentus, kurie yra sa
ko “Aušrelę” esu vartojusi su vo sričių žinovai. Žinoma, ap-

TELEVIZIJA:

• Nepaprasto ryškumo paveikslas
• Naujas lengvas būdas stotims 

pasirinkti
• Valdymas iš .tolo
• 90° aliuminizuotas paveikslo 

vamzdis

GENERAL ELECTRIC

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairiu vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

— Jūsų šiame vadovėlyje nė
ra minima Lietuva. Kalbant a- 
pie margučius taip prašosi pa
daryti nors mažą ekskursiją Lie 

Mokant lietuviškai, ro
dos, neišvengiama yra iškelti tą 
kraštą, kuriame yra vartojama 
lietuvių kalba? Kokia Jūsų nuo
monė šiuo klausimu?

— Anksčiau esu minėjusi, kad 
pirmosios ir antrosios “Tėvų 
dovanėlės” skaitymų knygos pa
grinde paimta šeima, o kitose 
laidose bus išsamiau apibūdin
ta mokykla ir valstybė. Rodos, 
pats tinkamiausias laikas ryš
kinti Lietuvos sąvoką būtų ket
virtasis- skyrius, kada pradeda-

NEŠIOJAMI TV APARATAI:
• labai lengvo svorio
• nepaprasto patvarumo
• žema kaina

GE RADIJO APARATAI:

• liet kuriam kambariui
• Nešiojami
• Su laikrodžiais
• Transistoriniai

GE KLŪKTU. LAIKRODŽIAI

• Virtuviniai
• Žadintuvai

GE KLŪKTU. NAME

APYVOKOS REIKMENYS:
• Dulkiasiurbliai
• Ei. virduliai
• Mixmanteriai
• J v. laidynės (prosai)
• Tosteriai ir kt.

— NUOLAIDOS — 
GARANTIJA - IŠSIMOKftJIMAI

PARDUODAMA — TAISOMA

r ■ r- r 'y-'7/
/■

/ & -

iAi Dflinfi-
TtLC Vision

Csales- Service)
Sav. Ini. A. SE.Mf.NAS 

3321 S. Halstcd — ClJffshle I-5«(l.'>

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų A "bumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 1

firogornis. Albumo vaizdai kalba apie 
sietuvą visiems suprantama kalba 

todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti:
Kaina 6 doL

ATEITIES administracijoj 
916 Willonghby Avė.
BROOKLYN 21, N. Y.

■ką

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50
Visokiausių pamušalų nž pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai .......................................................98c.

60 coliu vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ..............................;.... $1.89

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidomu tik .$1.09

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 
viei n pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
. .“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir L t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams nž baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE .

1 blokas į rytus nuo Halstcd St., iy2 bloko { pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOiiroe 0-8152.

JONAS GRADINSKAS
BLAUPUNKT Vokiški

radijai
įgiltai imtolnilintSM trumpų bangų niMtatyniaa; gerai girdėti Europa 

J. G. TELK VISION OOMI’ANY

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

ma mokyti geografija. Tolimes
nių “Tėvų dovanėlės” vadovėlių 
ruošimo planuose yra nustatyta 
duoti daugiau medžiagos iš Lie
tuvos istorijos, tautosakos, įžy
miųjų lietuvių biografijų ir mū
sų poetų bei rašytojų kūrybos.

— Jūsų vadovėlyje nemoko
ma rašytos. Kokios Jūs rašybos 
manote laikytis iš viso, kokia 
Jūsų nuomonė rašymo klausi
mais?

— Iš viso nereiktų dvėjoti dėl 
rašymo metodo laikymosi para-! 
pinčee mokyklose. Mūsų mokyk 
lose pirmame ir antrame sky-i 
riuje rašoma spaudos šrifto rai-1 
dėmis, o tik trečiame skyriuje1 
pradedama mokyti dailyraštis. 
Ar bepradedąs mokytis rašyti 
mokinukas įvaliotų išmokti dve
jetą dalinai skirtingų grafemų 
raidyną? Parapinėse mokyklose 
mokoma dailyraštis — Palmer 
Method. Šio metodo grafemos 
yra aiškios ir jų derinys žodyje 
pasižymi ištisumu ir laisvumu. 
Pagal ai metodą pieštukai ir ko
teliai turi būti laisvai laikomi 
ir rašant visa ranka turi eiti 
į darbą (ne nuo riešo), bet nuo 
alkūnės. Kai kurių lietuviškų 
grafemų rašymas neįmanomas

.'Nukelia ’ 7 nusl.)

Dėmesio, VYaukcgano skaitytojai
Užsisakykite anglis dabar 

\Vlien Coalcd — YoiVro VVarml
Cavalier Stoker 

Blue Boy Pocahontas
AugSeiausios rūšies anglys tvarkingai 

priruošiamos ir pristatomos. 
HAAkE COAL CO. .MA 3-1133.

3š»

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

IS W6ES stoties — Banga 1390 
NUO PIRMA D. IKI PENKTAD.

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠKŠTAD. 8:30iki 9:30 ryte

PIRMADIENNIO va.k. nuo 7—8 v 
SEK.VIAD. 8:30 --9:30 v. r. iš stoties

VVOl’A — 1490 kil.
7159 SO. MAPLEVVOOD AVĖ.

Chicago 29, III. HEmloek 4-2413

C R A N E SAVINGS
2555 VYEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. Pietkiewlcz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kėšiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o SeSt. nuo 9 iki vidurdienio.

Ptt 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA Ik 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

lENDkOvj

403$ Archer Avenue Tai. LA3-671P 
AUGUST SALDUKAS PrazIdaiM i

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

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

2641 West 71st Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

f

PRALEISKITE KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE ! ! !
Scghctti TraVcl Itureau kviečia Jus pasirinkti vieną, kurį iš šių laivų 
ir pailsėti Europoje, sutinkant KalSdų šventes _ Naujuosius Metus.

I'aararsSJęa gavo puikiu 
(rengimu ir greičiu laivas 

•»QUEFN MARY” Išplaukia 
LAPKRIČIO 30 DIENĄ. Prity
ręs vadovas tai ekskursijai 
Joseph Mltzl padarys ir Jūsų 

W kelionę labai (domia. ,

Norvegų linijos laivas
M. S. llEBUjENiSPJORD Išplaukia gruodžio N dieną. Sis nnujas
laivus pasižymi liuksusiniu (rengimu Ir visiems -gerai žinomais 
skaniais skandinavų valgiais. Vadovas Mr. H A. HJORTIIOLM, 
kuris yra gimęs Europoje Ir ilgai gyvenęs Amerikoje, iino kaip 
svečius užimti, kad kelionė būtų smagi i- (spOdlnga.

Pasauly ketvirtas didžiausias laivas

K. K. 1.1 lt KUTE, prancūzų lubų linijos, Išplaukia gruodžio 14 dieną.
Kelončs vadovas Mr. Otlo Haldei-lottl, Jus Iš pirmos dienos laive taip 
užimponuos, kad jau laivu plaukdami Jūs JausRčst esąs Paryžiuje.

Norčilūml gauti smulkesniu Informacijų krcipkitčs (

SEGHETTI TRAYEL BUREAU '
2451 So. Oaklcy Avc.; Chicago 8, III. Tolef. YArds 7-3278 ir 7-3279 

Nemokantieji anglų kalbus gali rašyti ir lietuviškai

=^i

£

Lietuviu Prekybos Namai

Prekės naujos - be brokų - žymiausių 

Amerikos firmų. Kainos žemiausios Chi- 

cagoje. - Išmokėjimai 3 metams. - Klientų 

s-tos neparduodamos Finansų Kompanijom. 

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

mahagony ar ąžuolo tik ................................................$169.00
Po $350 parduodamos TV, RCA, Zenjth, Dumont, Ad-

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

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

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

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

VIRTUVĖMS STALAI
Po $79.00 pa/duodami 5 dalių virtuvei stalai, su formica..........

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

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

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

MIEGAGŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
2- jų dalių miegamojo baldai parduodami po $99.00, pas..........

mus be užprašymo nuo tik ..................................................$79.00
3- jų dalių ąžuolo miegamieji parduodami po $200.00, pas..........

mus tiktai . . . .................................................................... $149.00
4- jų dalių raudono medžio, ąžuolo ar riešuto, 57 metų sti

liaus, pas mus........................ .-j............................................$249.00
Už $500.00 parduodami 6 dalių miegamieji Brazilijos rau

donmedžio, pas mus............................................ $375.00
Matracai visų dydžių vatiniai ...................................................... $12.00
Matracai Simons ir kitų firmų tik ................................... ....$29.00
Matracai ortopediniai ligoniams .................................................$49.00

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

ir tumha, dvi pagalvės, tiktai ............................................ $99.00
Po $250.00 siūlomi 3-jų dalių puikūs svečių kambario vil

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

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

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

vų Bigellovv, A. ftmith, Magec, vilnonius, padėklai
(pads) dovanai, tik ................................................... „....$99.00

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

stiklu, tik.............. ..................................................................... $39.00
Po $49.00 rašomieji stalai, ąžuolo ar raudono medžio —

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

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
7 dalių valgomojo kambario ąžuolo baldai tik..................... $99.00
8 dalių puikiausi riešuto, ąžuolo, ar raudono medžio bal

dai, pas mus ......................................................................... $250.00
9 dalių moderniausi valgomieji 16 asmenų ................. .. $400.00
Dulkių siurbliai, vaikams baldai, metalinės Iovqs„ įvai

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

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

Visais prekybos reikalais 
kreiptis į Įmonės Vedėją 

JUSTĄ LIEPONĮ.

Valdybos Pirmininkas
A. GINTNERIS

Sekretorius
KD. RUDAITIS

FURNITliRE l’ENTER, INC.
3222-24-26 South Halsted Street

TEL. — VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad.........................................................9—9:30
Kitom Dienom:  ...................................................9—6.00
Sekmadieniais: ......................................... 10—5 valandos

x==



Šeštadienis, lapkričio 10, 1056 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

KAIP JIS JĄ VAŽIUOTI MOKĖ
DANUTE BRAZYT ft, Chicago, III.

Ponia Rankelienė, vargais ne- Ir pats ne vieną kartą girdėjau,
galais jsistūmusi pro savo pa
togaus buto duris, beviltiškai 
leptelėjo kėdėn. Jos skrybėlaitė
su persmeigta paukšte ir raudo- net mažutė šypseniukė veide ap- 
nų vyšnių kekėm visai užkrito1 silankė. Pamažu nusiėmė skry-
vieną akį, o glėbys margų ryšu
lių nu3ėjo penkių colių storumo 
kilimą. Visa tai sudarė tokį grau 
dų vaizdą, kad Jonas Rankelė už laikraščio, 
nejuokais nusigando. Sviedęs ša — Jonai, aš dar nebaigiau!
lin, ramiai skaitytą, laikraštį, jis 
vienu šuoliu atsidūrė šalia žmo
nos.

— Janute, širdele, kas gi da
bar atsitiko? Gal susirgai? Gal 
perdaug pinigų išleidai? — sten 
gdamasis būti naudingu, atnešė 
vandens stiklinę, surinko ryšu
lius net kainos nepasiteiravęs, 
o žmonai tebetylint, stūksojo 
priešais net kupron susimetęs 
iš didelio rūpesčio.

Tik po gero pusvalandžio po
nia Jane pamažu pradėjo rody
ti gyvybės ženklus. Pirma nusi
movė vieną pirštinaitę, jnusitrau 
kė kitą, atsisegiojo apikaklę ir 
prapliupo verksmu.

— Jonuti, aš niekad, o niekad 
savo gyvenime taip įžeista ne
buvau. — skundėsi ji, o nešluos 
tomos ašaros rūpestingai pud
ruotą veidą išvagojo šviesiomis 
juostelėmis.

— Tai, bene, vėl susitikai gat
vėj tokia pat skrybėlaite dėvin
čią? — matomai pragiedrėjęs 
įsiterpė Rankelė ir, dėl visa ko, 
pridėjo: — Anoji tikriausiai at
rodė lyg rėčiu apvožta šluota.

— Nebūk sarkastiškas! — le
diniu balsu pastebėjo ponia. — 
Tu puikiai žinai, kad kitos to
kios skrybėlaitės visam mieste

pasipiktino ji tai pamačiusi, — 
Tu savo plepalais man visą pik
tumą buvai išsklaidęs, turėjau 
vėl susikaupti. Tik nemanyk, 
kad taip pigiai pamiršiu šitokį 
baisų pažeminimą!

— Aš klausausi, mieloji. — 
atsiduso Rankelė rūpestingai su 
lankstydamas laikraštį ir jau 
truputį susidomėjęs žmonos žo
džiais.

— Kai nekreipiau dėmesio į 
pypsėjimus, vardu šaukti pra
dėjo, — tęsė ponia Jane lyg nie
kur nieko. — Sustoju ir akimis 
netikiu — Antosė! Sėdi vairą 
apsiglėbusi, o išdidumas! Žino
ma, yra kuo didžiuotis. Ji valdo 
naujutelaitį automobilį, o aš 
tampausi su ryšuliais, lyg kam
pininkė kokia.

Reikėjo paskambinti, atvažia
vęs būčiau, — pettraukė vyras, 
bet ji tik pasiuntė jam panie
kinimą žvilgsnį ir varė toliau.

— Kaip ji išmoko? Tur būt, 
kelis metus mokyklon važinėjo. 
Na. jeigu tokia kuodpeša Anto
sė gali už vairo sėdėti, aš šim
teriopai galiu!

— Žinoma gali, — sutiko Ran 
kėlė. o Rankelienė tik cakt pa
sikabino jam ant kaklo ir suri
ko stačiai į ausį:

— Ačiū, brangiausias, aš ži
nojau, kad leisi, už tai ir su mo-

nera. ,
— Ačiū Dievui, — pusbalsiu 

sumurmėjo vyras, bet žmona kykla susitariau, 
jautėsi per daug prislėgta, kad —Kokia mokykla!
dėl skrybėlės galėtų vėl į gin
čus pasinerti.

— Einu aš gatve sulinkusi po 
ryšulių kalnu... Kad būtum žmo 
niškas vyras, neleistum taip 
tampytis. Taigi einu, ir staiga 
man iš paskos kad pradės trū- 
binti kažkokia mašina. Tik pypt 
-pypt, pypt-pypt. net ausis už- 
gėlė...

— Gal koks ryšuliukas buvo 
iškritęs — visai prablaivėjo vy
ras, — bet, tikriausiai, pamatę 
kokią mergužėlę pradėjo triukš
mauti, o manei, kad tau.

— Tai ką, galų gale, aš kokia 
baidyklė? — sučirškė Rankelie
nė, bet pyktį greit užliejo nau
jas ašarų potvynis. — Kam aš 
nabagė ir pasiguosiu, net nuo
savas vyras išjuokia.

— Janute, dūšele, aš tik ty-

kaip tau pravažiuojančios maši
nos tiesiog maršus grojo.

Rankelienė šiek tiek atsileido,

bėlaitę, nusivilko apsiaustą ir 
taip ilgai tylėjo, kad vyras vėl 
drįso išsitiesti sofoje ir užlysti

Danutė Brazytė
Jos fcl.įetuiu) spausdinanie šios die
nos kultūriniame priede. Tai dar 
jauna, neseniai pradėjusi reikštis 
beletristė. Jos novelių buvo spaus
dinta Ateityje ir Drauge. Jaunoji 
autorė turi sodrų sakinį ir nemažų 
humoro dozę. Gyvena Chieagoje, bu
vo Chieagos Jaunimo Literatūros 
būrelio veikli narė, dažnai jo susi
rinkimuose ^skaitydama beletristi
kos. Atsižvelgiant j jaunų amžių ir 
talentų iš Danutės Blažytės laukti
na daug žadančios beletristės. Mūsų 
jaunoji kūrėja prieš kiek laiko sukū
rė šeimų su Vytautu Bindoku.

pašoko
vyras. — Jeigu būtinai užsispy
rei vairuoti mašiną, aš pats ta
ve išmokysiu, mokykloms pini
gų tai nemėtysiu! — pasakė lyg 
antspaudą užspaudė ir jokie 
žmonos maldavimai, kibirai aša
rų ir vežimai priekaištų neįsten
gė palaužti jo nusistatymo.

1
Kitą rytą, vos spėjo saulė sa-i 

vo raudona galva pradurti ho
rizontą, Jono Rankelės miegą 
perplėšė smarkus purtymas už 
peties. Šiaip taip prasikrapštęs; 
akis, išvydo savo žmoną šven
tadieniškais drabužiais ir labai 
kasdieniška veido išraiška.

— Jau ir miegi lyg prieš ga
lą, galėtų su lova išnešti ir tai 
nejustum, — vietoj labo ryto 
pragydo ji.

— Tegul neša. kad tik mie-

jo Rankelė vėl pasiduodamas 
minkštų pagalvių viliojimui.

— Kelk tik greičiau, slunki 
amžinas, lyg nežinai kokia šian
dien diena?

šį kartą žmonos balsas pa
siekė jį ir po dviem antklodėm. 
Rankelė strikt atsisėdo ir čiupt 
žmoną į glėbį.

— Deimantėli tu mano, kur 
aš užmirštu mūsų vedybų su
kaktuves. Tu man suteikei tiek 
laimingų dienelių...

— Tai jau net nežinai, kada 
ženijomės. — patempė lūpą Ran 
kelienė.

— Imsiu ir nežinosiu, — ne
jaukiai susijuokė vyras. —; Su- 
kysti visiems pasitaiko. Tačiau 
leisk tik pasveikinti tave gim
tadienio proga, mieloji.

Bet ir šį kartą ponios Janės 
veidas apsiniaukė lyg lapkričio 
dangus.

— Vardinės? — vos girdimai 
dar mėgino Rankelė, tačiau ir 
kažkaip laužydamas galvą ne

galėjo prisiminti, kuo ypatinga 
ši diena.

— Tu šiandien mane išmokysi 
važiuoti, — padaliau teikėsi pa
aiškinti žmona, o jis tik bump- 
telėjo atgal į pagalvių krūvą.

— Tokiam darbui man reikia 
ypač daug poilsio, — suniurnėjo 
apsiversdamas ant šono. — Be 
to, ne vieną ir ne dvi dienas 
teks mokytis, nemanyk, kad 
taip lengvai eina.

— Tai manai aš kopūstą ant 
pečių nešioju! — visai susirūs
tino Rankelienė. — Mokykloj 
septintą valandą pradeda ir be 
jokių priekaištų.

— Gerai, jau gerai. — dėl 
šventos ramybės, murmėdamas 
lyg per anksti iš žiemos miego 
prikelta meška, ritosi iš lovos 
Rankelė.

Parke, kurį jie pasirinko pra
tybų vieta, nebuvo nei gyvos 
dvasios. Net špokai tebemiegojo 
sultingų lapų pažastyse, o rasa 
blykčiojo ant apsnūdusių pie
vaičių tarsi, pamirštos užgesinti, 
elektros lemputės. Plona miglos 
antklodė virš mauruoto prūdų 
vandens pranašavo gražią die
ną.

Rankelė, ilgai nedelędamas, 
pradėjo žmonai aiškinti pirmą
ją pamoką.

— Mes sėdime automobilyje. 
Va čia yra raktas, be kurio ne
važiuosi, dėl to norėdama kur 
važiuoti jokiu oūdu nepamiršk' 
jį pasiimti. Dabar raktą pasuki 
šitaip. Ne! Va, pirma reikia ši
tą užminti, tą nulenkti, aną iš
minti ir tada brrr..., motoras 
purpuoja lyg patenkinta katy
tė.

Tačiau katytė motore mato
mai buvo nepatenkinta, nes ty
lėjo lyg neišgirdusi.

— Na, kas čia dabar pasida
rė? — susirūpino mokytojas. — 
Dar mašina sustreikuos.

■— Reikėjo raktą skylutėn įkiš 
ti — ramiai pastebėjo žmona.

— Raktą? Kokį raktą? O ži
noma, žinoma, tai mažas neap
sižiūrėjimas, — Rankelė greit

atitaisė klaidą ir mėgino aiškin
ti toliau, tačiau pakili nuotaika 
jau negrįžo.

— Ar dabar jau aš galiu va
žiuoti, — po dešimto rato ap
link parką išdrįso paprašyti 
žmona.

— Tu geriau stebėk, kaip aš 
darau, važiuoti dar prispėsi — 
nekantriai ją nukirto vyras.

— Tai kuris mūsų mokomės, 
tu ar aš? — dar po dešimties 
ratų kreipėsi ji.

— Tuoj galėsi ir tu pamėgin
ti, — užtikrino Rankelė.

Tačiau tik po poros valandų 
rūpestingo aiškinimo ir važinėji
mo, jis ryžosi perleisti vairą į 
nekantraujančios žmonos ran
kas.

Ji naujo darbo griebėsi visu 
rimtumu. Įsispraudusi už vairo, 
pirmiausia pasitaisė veidrodu
ką, kad jame matycų savo vei-

dą, įgrūdo raktą, pamynė, pa
spaudė, pasuko ir brrr..., moto
ras pakluso iš pat pirmo mėgi
nimo.

— Brangioji, — veidrodukas 
yra tam, kad matytum paskui 
atvažiuojančias mašinas.
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiit

— Nesąmonė, Jonai, — pa
purtė galvą ponia, — aš gi tu
riu matyti savo išraišką, kaip 
kitaip sužinosiu, ar vairavimas 
man prie veido tinka.

(Nukelta į 6 psl.)

čia, — susigriebė Rankelė. — goti netrugdytum, — suniurnė-
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Visi lietuviai Chieagoje ir apylinkėje 
siunčia kalėdinius siuntus per didžiausią 
U.S.A. Firmą

KAMIENSKI
JANIQUE TRADING CO.

2551 W. 63rd Ji., Chicago 29, III,, HE 4-2380 

2314 W. Chicago Avė., Chicago 22, III., BR 8-6780
Įstaiga atdara; kasdien nuo 12 vai. popiet iki 8 vai. vak.

Si i S3E

BALYS RADIO <& TELEVISION
SALES AND SERVICE

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

Auto radio ir elektriškų prietaisų taisymas.
Atdara: Kasdien 9—6, pirm. ir ketvlrt 9—9, sekm, 9—2

2646 West 7lst Street Tel. PRospect 8-5374
Chicago 29, Illinois Sav. B. & J. Brazdžionis

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniliiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimitiK

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų Ir 

tolimų distancijų, gaukite sekančiai:

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

Telefonas — FltonHer 6-1882
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniuiiiiiiiiiiimiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiimiiiNi

STATYBAI 
(R NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
/lsoklų Rūšių 
MEDŽIAGĄ

IMFORTLOTI VOKIŠKI KABIO 
APARATAI

(AM-PM Visos bangos HI-FI) 
Niekas negali prilygti HI Pidelity

muzikai. sudarant ypatingų nuotai- 
kjj. labiausiai tinkančių žmogaus po
ilsiui. Kodčl gi neateiti pas mus ne
trukus ir apžiūrėti mūsų prekių. Mo
derniose patalpose. Mes būsime lai
mingi aptarti su jumis BLAUPUNKT 
KAJHO aparatų geras ypatybes.

Malonus balsas, gražūs eabinetai 
šių HI Pi radio aparatų yra tikrai 
verti jūsų atėjimo ir apžiūrėjimo.

PETER P. RINKIS, INC. 
l'rmo prekyba 
Atdara viisems

2001 \V. (13 St. \VAIbrook 5-2350-1

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINaS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ij Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai 
Raštine atidara kasdien nuo 

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

iilllimiiniiiHiiiiiHiiiHinjiiiiuni.....nu

O
Vestuvių nuotraukos ir 

augštos rūšies fotografijos 
mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS UL1S, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-2481

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

Duon* ir (vairias skoningas 
bulkuter kepa

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

Chieagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUČO DARŽAS
WILL0W WEST INU AND 

PICNIC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. Lituanica Ava.

Tel. Oliffside 4-6376 
Pristatome Į visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat 1A- 
siunėla l visus artimuosius 

miestus.

i

P.AJ. JOKUBKA
Į TV. DEIM ANTAI llt LAIKRODŽIAI 

Vnrdmlmas ir Taisymas 

4077 Sti, Archer Avė.
Chicago 82. III. — Tel. LA 3-861

VAISTŲ PAKIETAI Į LIETUVĄ!
DRAUGO SKAITYTOJAI

Remkime Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sąuare, Worcester, Mass.

ūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu muitu į Lictu- 
į visus U.S.S.K. kraštus. Mes užlaikome visus vaistus, kurie 

yra reikalingi Lietuvoje, kaip Rimifon, streptomy- 
ein, validolo ir nuo reumatizmo antpuolių, vaistu 
dėl širdies ir augšto kraujo spaudimo. Per mūsų 
vaistinę vaistai pasiekia Lietuvą j 10 dienų, o į 
Sibirą ima 22 dienas oro paštu. Visi siuntėjai per 
mumis gauna garantiją iš rusų valdžios. Rašykite 
mums dėl informacijos.

VYTAUUTAS SKRINSKA
Ideal Pharmacy vaistinės' savininkas ir Notary Public

lllllllllllilllllllllllllillllllllllllllllllllllllli 
lėlei. c&Epublic 7-6&<i3 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visą rūšių namų apšildymo 
atstemoH (vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus

patarnavimas
ATLAS RJEL CO.

A t s t o v a s
4919 So. Paulina St 

PRoapect 6-7960
.............................................. ........

PIGIU IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE Ui Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
turiu naują diaeų gana vežinų 

b apdraudaa
8313 W. 91st St. Chicago, III. 

Tel. PKescott 9-2781

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo $28-0C 
pas

Roosevelt Furniture 
Company

(LIETUVIŲ KRAUTUME) 
2310 West. Roosevelt Road 

Tel. SEeley 3-4711 
Nellie Bertulis ir Pell.v Raudonis, 

savininkai
Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Pirmad. ir Ketvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po Dietų.

O|Z|D’O SE L F wl\ll W SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

tU PHONES — WALBROOK 5-8202

Lapkričio - November 8, 9 ir 10 dienoms

BISQUIT TURKE STAR COGNAC Fifth $4.-69

HENNESSY, 3 STAR COGNAC Fifth $5.09

MARTELL or COURVOISIER
THREE STAR COGNAC Fifth $4-98

GRAIN ALCOHOL. 190 Proof
USP , Fifth. $4-89

CINZANO VERMOUTM
Sweet or Dry Fifth $1-39

KIJAFA WINE Fifth $1-69

UANG’S 8 years Old IMPORTED
SCOTCII UTIISKEY Fifth $4.59

REESKA 80 Proof VODKA Fifth $3-19

MARIE BRIZARD Imported French
Blaekbcrry or Apry IJąueurt ’ Fifth $4.98

IMPORTED CANAIMAN WHISKEY Rfth $3-98
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MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS..

• Įsteigta Chic’-goje 1905 metais.

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

• AugštiiN 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 t

FEDERRL
SAVINGS

'Si:

6

Pradėki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškojo 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN i
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,900,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktom. Ir Trečlad. 8 ryto Iki 1« vai., 
teitad. i vai ryto lai p.p Ketvirtad. I vai. Iki I vai rak.

Cliarterad A Supervlaed 
by tlie D. S. Govcnunent

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 

Phone VI 7-7747
JOHN J. HAZAMAUSKA8, Prss.

Oharterod ir Bnparrised hy ths United States OoTSrnmsst
Įstaigos VALANDOS: Kasdien «no B-tos ryto iki 6 vai. po pietų. Ketrirtadieuiais ano B toe valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nuc 9 vsl. ryto iki 1 vai. po pietą. Trečiadieniais visai neatidaroma
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO. ILLINOIS

KAIP JIS Jft VAŽIUOTI 
MOKI

(Atkelta iš 5-to psl.)
Rankelė tik susiraukė lyg če

merių užkramtęs ir nieko neat
sakė. Ponios Janės batukas už
mynė pedalą ir mašina šoko 
pirmyn lyg naujoji vairuotoja 
jai stačiai ant skaudamos nuo
spaudos būtų užlipusi.

— Švelniai, Janute, palengva. 
Turim laiko, — vėl perspėjo vy
ras, tačiau Janutė tik sutraukė 
antakius.

— Nekritikuok! Tu man kliu
dai susikaupti.

Mašina šoko j vieną kelio pu
sę, metėsi į antrą, tarsi norėda
ma ištrūkti, o Rankelienė net 
spinduliavo iš džiaugsmo.

— Matai, Jonai, važiuoju! Da 
bar tokia Antosė turėtų mane 
regėti. ' '

Saulė palipo iki medžių viršū
nių ir pakibo pačiam dangaus 
vidury. Parke kaskart tankėjo 
judėjimas. Iš visų pusių pypino 
mašinos, šaudė vaikai apsižergę 
dviračius, landžiojo šunys. Ran
kelė baigė nusikramtyti paskuti 
nj nagą ir vogčiomis dirstelėjo 
veidrukan, ar dar liko nors vie
nas nežilas plaukus. Keliai ir 
rankos virpėjo lyg blogai sustin
gusios šaltienos drebučiai, o no
sies galu pliaupte pliaupė pra
kaito srovės. Tuo tarpu Ranke
lienė buvo visai nepaliesta. Ji 
suko vairą iš peties niūniuoda
ma naktį be mėnulio ir čigono 
smuiką, retkarčiais pritardama 
vienu kitu pyptelėjimu. Pasta
rasis darbas ją ypač džiugino. 
Triūbino ji dviratininkams, pra
eiviams, pravažiuojantiems, šu
nims, net žvirbliams, kai tie iš
drįsdavo per arti priskristi. Vy
ras keletą kartų mėgino ją įspė
ti, bet Rankelienė tik nusijuokė:

— Nebūk toks bailus, tegul 
visi mato, kad vairuoju. O ką ži
nai, kada koks pažįstamas eis 
pro šalį.

Net mašinai nusibodo beviltiš 
kai blaškytis iš vienos kelio pu
sės į kitą ir ji dabar pasitenki
no darydama gana taisyklingą 
zigzagą pačiu kelio viduriu. i

— Matai, kaip greit išmokau,
— ponia Jane triumfuojantį vei 
dą pasuko vyro pusėn. — Galė
tum nors pagirti nesėdėjęs lyg 
stuobris.

— Tu man liepei netrukdyti 
tuščiais plepalais.

— Tuščiais plepalais’. — šo
kosi Rankelienė. — Tau tik gė
da prisipažinti, kad klydai. Tu
rėtum šokinėti iš džiaugsmo to
kią gabią žmoną gavęs.

— Jane, žiūrėk kelio! — ne
savu balsu suriko Rankelė, o 
mašina, lyg muštynėm pasiruo
šęs avinas, visu smarkumu lei
dosi prie šalikelėj pastatyto au
tomobilio. Rankelenė griebėsi 
vairo: tik per plauką pralindo 
nesutraiškiusi margą šunytį, 
kažkokiu stebuklu prasilenkė su 
kita mašina ir nėrė pirmam pa
sitaikiusiam lempos stulpui tie
siai į glėbį. Piktai suspiegė stab 
džiai, sukliko kažkokia moteriš
kė ir Rankelė pajuto, kaip kaž
kas sučiupo jį ir sviedė ant ma
šinos grindų lyg pelų maHfą. 
Vargšas tik tvirtai užsimerkė 
laukdamas pribaigiamojo smū
gio.

— Jonai, ko tu ten pasuoles 
šluostai, — lyg per vandenį iš
girdo žmonos balsą. — Tai tau 
ir vyras, aš dirbu sušilus, o jis 
sau vartaliojasi ant grindų.

— Janute, ar tu neužsigavai?
— visas virpėdamas vos išspau
dė Rankelė.

— Aš per mylią sustojau nuo 
stulpo, o jis jaudinasi. Na, ne
visai per mylią, — truputį nu-
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CHICAGO RAVIOLI C0.
INC.

2380 S. Bhie Island Avė. 
Vlrglnla 7-6458

For real Italian made 
Ravioli & Meat sauce

CHICAOO RAVIOLI BRAND
“MAMA MADE"

Toronto Varpo choras koncerto metu; diriguoja St. Gailevičiua

Baigtas Der Grosse Herdei! Washingtono, Tokyo, Venecijos 
ir Vienos miestų planai. Trum-

sileido ji, — bet per pora cen
timetrų tai tikrai.

— Mažiausiai šimtą kartų sa 
kiau, kad kelįo žiūrėtum varnas 
negaudžius, — kartu su vėl pra
dedančiu tekėti krauju, vyrui 
grįžo drąsa.

— Kad nebūtum prieštaravęs 
man, nieko nebūtų atsitikę, — 
nenusileido ir žmona.

— Pati ir pradėjai purkštauti 
kaip katė!

— Gerai sakė mokykloj, kad 
vyras prastas mokytojas, tik rė 
kia, tik kritikuoja, o pagyrimo 
nei už centą, — ponios Janės 
apatinė lūpa ėmė trūkčioti.

— Tik nepradėk žlumpti, — 
truputį atsileido Rankelė. — 
Nieko blogo dar tuo tarpu ne
atsitiko.

— Še savo raktus, važiuok 
pats! — Vėl sučirškė ji. — Kam 
užsimanai mokyti, jei neturi 
kantrybės ?

Rankelė prikando besiveržian
čius žodžius. Dar vis tebevirpė
damas išlipo iš mašinos, rūška
nu žvilgsniu apdovanojo puska
pį išsišiepusių žiūrovų, porą kar 
tų rūpestingai apėjo automobi
lį, ir, įsitikinęs, kad žalos tik
rai nepadaryta, movė tekinas 
per parką tiesiai į artimiausią 
smuklę. Rankelienė taip ir liko 
išsižiojusi iš nepaprasto nuste
bimo. Prunkštaujančių stebėto
jų dėliai ji vaizdavo baisiai su
sidomėjusią nuosavo rankinuko 
turiniu, bet širdyj kunkuliavo 
lyg verdančiame katile:

— Na tik tegul jie namo par
važiuoja, tai pagiedos tam lai
dokui, visa amželį prisimins. Tik 
ir akiplėšiška drąsa šitaip pa
likti ją vieną akis kaitinti, ka
da jis maukia degtinę lyg ver
šis buizą. Tai pasakys pamoks
lėlį, tai pasakys! — nuo tokios 
minties truputį geriau pasidarė, 
o tuo tarpu Rankelė Vėl išniro 
pro parko medžius, taip pat te
kinas atskubėjo prie mašinos ir 
atkišo žmonai keletą dešimtinių 
pirma negu ji spėjo burną pra
verti. Rankelienė buvo baisiai 
perpykusi, bet ne tiek, kad siū
lomų pinigų atsisakytų.

— Dūšia, aš negėriau nei la
šo, — skubinosi aiškinti vyras, 
pasinaudodamas kol žmona skai 
čiuodama pinigus tylėjo. — Aš 
tik jų telefonu pasinaudojau. 
Ji tik dirstelėjo visa žinančiu | 
žvilgsniu.

— Kaip mane gyvą matai, Ja
nute, aš tik pašaukiau taksi, 
kad tave vairavimo mokyklon 
nuvežtų. Grįždama dar porą suk 
nelių nusipirk, aš su pinigais 
nesiskaitau.

Rankelienė šiek tiek atsileido, 
net teikėsi vyrą apdovanoti pu
se šypsnio, bet greit vėl susi
griebė:

— O pats kur nešdinsiesi?
— Ar aš, brangioji? -— pa

klausė Rankelė, nuoširdžiai nu
stebęs, kad žmona nežino tokio 
paprasto atsakymo. — Aš sku- 
binsiuosi pas pirmą pasitaikiusį 
nervų ligų specialistą.

KRONIKA
• Lietuva kaimynų spaudoje.

Vis dažniau Lietuvos ir lietuvių 
vardą galime užtikti kaimyninė
je spaudoje. Pvz. “Kazačii Vest- 
nik” deda P. Poliakovo eilėraštį, 
kuriame suminima Lietuva. Uk 
rainiečių laikraštis “Amerika” 
rašo apie lietuvius katalikus. 
Lenkų laikraštis “Przewodnik 
Katolicki”, rašydamas apie ka
talikybę Sovietų Sąjungoje, pri
mena, kad Lietuva yra katalikų 
šalis. Laikraštis “Jednosc”, ap
rašydamas protesto mitingą 
New Yorke prieš teisimą suki
lusių darbininkų Poznaniuje, su 
mini, kad mitinge buvo ir lietu
vių atstovai. NCWC žinių biu
leteny Harry Ham ir Ad. Schalk 
davė straipsnį apie Lietuvą.
• Amerikos Dailininkų-Grafi- 

kų sąjunga (The Society of A- 
merica Graphic Artists) atrin
ko 100 grafikos darbų kilnoja
mai parodai. Į šią atranką yra 
priimta ir dail. R. Viesulo dide
lio formato litografija “Nuda
vė dukrelė”. Ši kilnojama pa
roda šiomis dienomis bus atida
ryta Pittsburghe, Carnegie in
stitute. Ta pati paroda gruodžio 
mėnesiui bus perkelta į Cincin- 
nati Meno muzėjų.

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

•402 8. Fairflcld Avė., Chicago 29 
Tel. HEmlock 4-8037

Vertimai — Pilietybė — Laiškai 
duoda pamokas. I’rleft karą baigęs 
Čikagos universitetą.

1 dol. 25 et. vai. — privačios, 
(l-člas augfttas, durys po kairei, arti 
Cl-čioa gatvės Ir Callfotnla Avė.)

• Edvardas Kubaitis, gyve
nąs Willow Springs. III., yra re
daktorius Detroite, Mich., išei
nančio katalikų žurnalo Leaves, 
kuris turi apie 200,000 tiražą. 
E. Kubaitis prieš II Pasaulinį 
karą dirbo ir Draugo redakcijo
je,'buvo talkininku-vertėju Lie
tuvių Kultūros institute. Šiuo 
metu rašo straipsnius, beletris
tikos kūrinėlius, apžvalgas dau
geliui JAV katalikų žurnalų an
glų kalba.

ARTHRJTIS & RHKVMATISM
Nauji vaistai skaudantlems raume

nims, sustirusiems sąnariams. Sku
biai palengvina paraudusių, sustyru- 
si.ų bei sutinusių nugaros, kelių, ko
jų .kojų pirštų arba sprando rau
menų Ir sąnarių skaudėjimą.. Varto
kite naujus AMERPOL vaistus. Tab
letės $1.50, mostis 79c. Viskas tik už 
$2.29, pas Jūsų vaistininką.

Išėjus devintam tomui, “Der 
Grosse Herder” baigtas. Nors 
Herderio leidykla jau šeštą, kar
tą praturtina pasaulį savo en
ciklopedijomis ir labai prityru
si toje srityje, visdėlto pasku
tinės laidos darbas užėmė ket
verius metus (1952-1956). Ma
nau, kad Amerikos abonentai pa 
tenkinti. Ypač tenka girdėti, 
kad mokslininkai įvertina dešim
tą tomą — “Der Mensch in sei- 
ner Welt”, kur randamas atsa
kymas į visus uždavinius, kur 
nušviesti žmogaus santykiai su 
pasauliu, su visuomene, su Die
vu ir savimi.

Devintas tomas apima 1554 
skiltis, prasideda nuo žodžio 
Tęst ir baigiasi Zytozin.

Gausiai iliustruotas straipsnis 
“teatras” supažindina su teat
ro istorija, jo pastabų stiliumi 
įvairiais laikais ir įvairiuose 
kraštuose bei vaidinimo medžia
ga. Tiek dvasininkas, tiek pašau 
lietis ras išdėstytoje “teologijo
je” tikybų istoriją. Traktuoja
ma katalikų pravoslavų, pro
testantų ir žydų pagrindiniai ti
kybos įstatymai. Patiekiamos 
naujausios žinios ape termodina 
miką.
Natūraliomis spalvomis papuoš 

ti vandenynų gelmėse gyvenan
tieji gyvūnai. Vaizdais parody
ta, kaip globotini gyvuliai. Gy
vulių formavimosi laipsniai at
vaizduoti keliose lentelėse. Yra

pai aprašymas Triesto sinodas 
(1541-63). Yra viso pasaulio 
kiaurakalnių sąrašas, parodytas 
jų ilgis. Vengrija, Čekija, Ame
rika ir Turkija išsamiai atvaiz
duotos. Straipsnyje “laikrodis” 
skaitytojay atras jo istoriją, jo 
rūšis ir mechanizmo dalis atski

rai atvaizduota. Yra viso pa
saulio žymiausių universitetų są 
rašas. Paminėti mūsų rašytojai 
Vaičiulaitis ir Tumas Vaižgan
tas su kūrybos charakteristika.

Dar galima įsigyti “Der Gros
se Herder” išsimokėtinai. Žinių 
suteikia dr. J. Januškevičius, 
213 Fairvievv str., Riverside, 
New Jersey.

MOVIMO

n’ IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI O)D£ll TROKAi- NAUJAUSI KRAUSTYMO ĮRANKIAI 

U&H METU PATYRIMAS-PINUS IRSĄ±ININ6A$ patarnavimas

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel VZAibmolc 5-9209

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

tinkamų aprangų. Pasinaudokite mūsų lietuvišku, sąžiningu 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 Jus. (Į Azijos Sibirą 
$1.40 daugiau). Garantuojame 100%.
No. 8 ................ 313.34
20 sv. cukraus
No. 9 ................ J23.00
20 sv. k. taukų
No. 22 .............. $29.61
2 sv. gr. pupelių kavos
1 sv. 2 ozs. šokolado
2 sv. sviesto
4 s v. 7 ozs. ryžių 
2 sv. 3 ozs. bec. lašinių 
4 sv. 7 ozs. K. taukų 
1 sv. kumpio 
1 sv. arbatos 
1 sv. 2 ozs. Sk. muilo

NO. 30 ............... S14.66
20 sv. pirmos rūšies 

kvietinių miltų.
No. »1 ............ $18.11
5 sv. kvietinių miltų
5 sv. cukraus
6 sv. ryžių
4 sv. 7 uncijos k. taukų
No. 36 .......... $31.95
2 sv. kumpio 
2 sv. Salami dešros 
2 sv. bec. lašinių 
2 sv. 3 ozs. K. taukų 
1 sv. Pupelių kavos

2 sv. sviesto 
1 sv. Cukraus 
1 sv. pieno miltelių 
1 sv. šokolado
14 ozs. kokavos
15 ozs. razinkų 
200 cigarečių

Chesterfield
No. 38 .............. $18.17
20 sv. ryžių

No. 40 .............. $26.00
15 sv. bec. lašinių 
5 sv. Salami dešros

PATRIA GIFT PARCEL COMPAHY Tel. CR 7-2126 
3741 W 261h St., Chicago 23, III. Dirbame kasdien nuo 

9 iki 6 vai.

CHRISTMAS CARUS v 
From the Holy I^md with beautiful 
photographic scenes and pressed 
flowers from BETHLEHEM AND 
JERUSALEM.

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

rurved mother-of-pearl jewelry and 
ollve wood ramels &• ramd caravans. 

A. M. F.L KHAIRY 
2742 N. Ilnmpden Court 

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

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantas

1805 West 46 Street 
Chicago 0, UI.

Telef: EAfayette B-SOM 
Gamina Juostas, takelius, Jnostelea 
pagalves vardinių, gimimo Ir kitų 
progų dovanoms.

STOP IN AND SEE THE NEW 1957 ELECTRO LUX 
VACIUM CLEANERS,

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

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

a t tfiz 
eNucLy cP z- zncz

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

Lunches 85c, coffee tneluded.

ADAM S RESTAURANT
Our beautiful Dlning Room is setbaok 
from the Street to provide an ideal 
setting for an enjoyable meal.

(jPaiLy ® <£wtzt cffolli,
ADAMS RESTAURANT & COFFEE HOUSE

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

DABAR... PASIGAMINK... DŽIAUKIS...

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

WORLD HERB CO., INC., Dept. N A, 

459 18th Avė., Newark 3, New Jersey

£0000<>00<XX><>0-0<XX)00<XX>0<X>0-0<KX><X)-0-0<KXHXKXK>-0<XXXXXXK>00

r?

PAGELB6KITE ARTIMIESIEMS UŽ 
GELEŽINES UŽDANGOS

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

Viską apmokate vietoje (muitą ir persiuntimo išlaidas) ir 
Jūsų artintiesiems 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., Chicaga 22, III. Tel. NU 6-3353
Asmenys, kurie gyvena toliau ir negali asmeniškai atvykti, ga
li pasiųsti siuntinius paštu su adresu, kam ir kur reikia pa
siųsti, mes apskaičiuosime, kiek kainuos muitas ir persiunti
mo išlaidos, ir jums pasiųsime sąskaitą. Siųskite augščiau nu
rodytu adresu.

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

PALATINE BARGAIN BASEMENT

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

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

J*

HAVE YOUR CAR WINTERIZED NOW BEFORE THE 00LD 
WEATHER COMES AROUND!

ROAD & SHOP SERVICE
FACTORY TRAINED MECHANICS 0R
• Automatic Transmissions • Clutchea
• Brakes • Complete Motor Rebuildlng
• Ignition • Front End» • Wash A Grease

LEN WASS SERVICE
Arnold Neyer and Len \Vass, factory trained experts 
N. W. Corner Archer and California, LA 3-8855 

Open 7 days a week including Sunday till midnigbt

6715

siuvėjas
MOTERŲ RŪBŲ

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

L GASIŪNAS

Chicago 36, Illinois . .. Tel. REpublic 7 - 6329
Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
l^-

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

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

AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDING COMPANT

AMERICAN INDEMNITT COMPANT
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANT 
FIREMAN’S INDEMNITT COMPANT

INDVSTRIAL INSURANCE COMPANT 
MASSAOHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT
PEARL ASSURANCE COMPANT 

RELIANCE INSURANCE COMPANT
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANT ’ 
WESTERN CASUALTT & SURETT COMPANT

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriters”

O’MALLEY and McKAV, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206
J?

SVARBUS PRANEŠIMAS 
MŪSŲ TAUPYTOJAMS

Du nuošimčiu mokėsime už taupymo indėlius 

(savings accounts) pradedant Liepos 1 d., 

1956 m.

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

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

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

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road
Chicago 8, Illinois Tel.: Vlrglnla 7 • 6430
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“Tėvų dovanėle”... ,
i

(Atkelta iš 4 puri.)

šio metodo technika. Ar ne rac-i 
tas daugiau sielotis tautos gy-i 
vybės išbikymu ir stiprinim".. I 
o ne grafemos palaikymu? 1

— šiuo metu kalkur’os Chi-1 
rages I* etinių parap’nės mokyk 
los turi įvedusiog lituanistinį dės I 
tymą į normalių pamokų tvar-Į 
karaštį ir tam dalykui dėstyti j 
įsileidusias pasauliečius moky-į 
tojus. Kaip Jūs manote sude-! 
rinti pasauliečių mokytojų mo
kymą, kuris vadovaujasi daugu
moje A. Rinkūno K r e g ž d u-! 
t ė m i s, ir seselių dėstymą iš 
Jūsų vadovėlio?

I

— Abu minimi vadovėliai tu-j 
ri skirtingus uždavinius. “Tėvų, 
dovanėlės” skaitymų vadovėliai j 
skirti Amerikos lietuviukams, 
tad te jie žadina juose didelę 
meilę protėvių bei tėvų per am
žius išsaugoti Dievo mums duo
tai dovanai — gražiajai lietu
vių kalbai, o ateivių vaikams 
“Kregždutės” tebūna darbštumo 
simbolis — tedirba, teišsaugoja 
jie savo tėvelių atsivežtą tauti
nį lobyną. Šia proga noriu vi

sų seselių mokytojų vardu pa
dėkoti ir paraginti pasauliečius 
mokytojus, dirbančius šeštadie
ninėse ar parapinėse mokyklo
se, kad budėtų ir ncpiilstų sun
kų lietuvybės išlaikymo darbą 
dirbdami. Nuoširdus ačiū Jums 
už didelę lituanistinę talką. Tik
rai įvertiname jūsų didelį pasi
šventimą dirbant mūsų tiesiogi
nį darbą. Dieve, jums padėk iš
tesėti lietuvybės išlaikymo sar
gyboje.

— Būtų įdomu sužinoti, ar 
yra visuomenės susidomėjimas 
Jūsų vadovėliu?

— Taip, ir nemažas. Visose 
parapinėse mokyklose, kur va
dovauja seselės Kazimierietės 
mokytojos, ten jis įvedamas, 
gautas užsakymas iš Brocktono 
(Nukryžiuotojo V. Jėz. vienuo
lyno) ir daugelis atskirų parei
kalavimų. Pastebėtina, kad dau
giausia užsisako šių vadovėlių 
iš tokių vietovių, kur nėra nei 
lietuviškos parapinės, nei šešta
dieninės lituanistinės mokyklos.

Sesuo M. Perpetua nėra nau
jokė mūsų pedagoginėje litera
tūroje. Ji anksčiau yra redaga
vusi “Pratimus” lietuvių kalbos

r*'

Žemė, nufotografuota iš 18 mylių augščio

pamokoms, parašė Katekizmą ir. Kursui kartoti vadovėlio pa 
kt. Dabar pasirodo su visiškai baigoje duota viena kita pasa-
rimtu ir vertu dėmesio savaran
kaus darbo vadovėliu. Sesuo M. 
Perpetua ateina į, lietuviškosios

kaitė bei apsakymėliai. Ir pa-Į 
sakaitės, apsakymėliai taip pat 
išdėstomi pasikalbėjimų forma.

pedagogikos raidą ne iš išskai- Charakteringa, kad šiose pasa- 
čiavimų, bet iš gilaus įsitikini- kaitėse nėra nė vierio žodžio, kū
mo. kad pagrindinė lietuvių tau-Į ris nebūtų mokomas šioje ir pir-

JT

BARGENAI B U D RI KO
JEVVELRY DEPARTMENTE

Rankiniai laikrodėliai, 17 akm., vertės $24.88, už ........ $9.88
Benrus, Bulovą, Longines, Wittnauer laikrodėliai, vertės

$49.50, su nuolaida už seną laikrodėlį $25.00 — už $24.50 
Benrus rankinis laikrodėlis su alarm clock, vertės $98.00,
ogulni nuolaida už seną laikrodėlį $49.00 — už .............. $49.00
14 k. gold rankiniai laikrodėliai, 17 akm., vert. $59.50— už $29.75 
17 akm. Self-Winding automatiški rankiniai laikrodėliai,
vertės 69.50 — už................................................................. ..... .. $34.75
Vyriški rankiniai jeueled laikrodėliai, vert. $10.95 — už $5.95 
Rankiniai laikrodėliai, vert. $100., 23 ir 25 akm. — už $49.88

Deimantiniai žiedai - Nuolaida 40%

£iW
' tA- 

W..__

TRU-F1T” 
bridal SETS

tos gyvybės arterija yra kalba. 
Tai kalbai ji skiria savo išsi
mokslinimą, savo supratimą, 
kruopštų ir rūpestingą darbą ir, 
kas svarbiausia, tyrą ir lietuviš
ką širdį. Ji gimusi, augusi ir 
mokslus ėjusi Amerikoje, bet 
išlikusi grynai lietuviško galvo
jimo. Nuostabiai ji išgyvena vi
sus lietuvybės išlaikymo išeivi? 
joje rūpesčius ir turi pilną lie
tuviškų reikalų supratimą.

Sesuo M. Perpetua niekuomet 
nebuvo nutolusi nuo lietuviškų 
reikalų. Baigusi Washingtone 
Katalikų universitetą bakalau- 
reatės laipsniu, 1936-1938 me
tais išvyko į Kauną gilintą litu
anistinių studijų Vytauto Di
džiojo universitete. Gyvendama 
Lietuvoje aplankė visą eilę Lie
tuvos vietovių, miestų miestelių, 
beveik skersai ir išilgai apvažia
vusi Lietuvą, gerai susipažinda- 
ma su lietuvių gyvenimu jų pap
ročiais ir būdu. Turi gerą su
pratimą apie lietuvių literatūrą, 
tautosaką. Ir dabar nenutolda- 
ma nuo šio darbo daro įvairias 
laikraščių iškarpas, kuriuose tik 
.randa autoritetingų pasisakymų 
įvairiais imūsų kalbos, literatū
ros ir tautosakos klausimais ir 
kolektuoja. Tad su pilnu pasiti
kėjimu imi į rankas Jjos vado
vėlį, skirtą lietuvių kalbai mo
kytis.

moję vadovėlio dalyje. Atseit, 
metodologiškai visiškai tiksliai 
ir giliai apgalvotai vadovėlis pa 
rašytas. Vienintelį trūkumą šis 
vadovėlis turi — būtent: rašy
tas mašinėle ir spav..'dintąs ro
tatoriumi. Ir rašmenys kaikurio 
neatitinka lietuvių klibos įpras- 
tiniems rašmenims, pvz. ė.

spausdinimo būdu, atsakė taip 
pat klausimu:

— Iš kur gauti tam leidiniui 
tiek lėšų?e

Iš tikrųjų verta susirūpinti 
parama šiam dideliam darbui 
Jei mes galvojame ir planuoja
me spausdinti įvairių knygų, 
tad nevertėtų iš dėmesio išleisti 
ir seselės M. Perpetuos darbo. 
Čia tikrai daroma lietuvybės iš
laikymui. Dėl autorės pasirink
tojo metodo ir vadovėlio paskir
ties galima turėti skirtingą nuo
monę, bet tenka pripažinti, kad 
darbas daromas be išskaičiavi
mų. su didele meile lietuvių kal
bai ir dideliu noru prisidėti prie 
lietuviškojo reikalo.

KRONIKA
i

c Lietiniai tar»> Amerikos 
mokslininkų. “American Men 
ef Science", neseniai išėjęs iš 
spaudos 3 tomas, tarp Amerikos 
socialinių ir tehaviorinių moks-' 
lų specialistų yra pažymėjęs ir 
du lietuvius ps.holojijos profe
sorius: <Ir. Vytautą Bieliauską 
ij Riehmond, Va., ir <!r. Justiną 
Pikūną iš Dctroit, Mieh„ Dr. 
Eiclieuskas yra Riehmond Pro- 
fesionalini' instituto Psicholo
gijos mokyklos direktorius, pa
sižymėjęs įvairiais moksliniais 
straipsniais anglų, vokiečių ir 
lietuvių k. Dr. J. Pikūnas, De- 
troit university profesorius yra 
sukūręs tęstą vad. “Pikunas 
Graphoscopic Scale” ir paruo
šęs spaudai straipsnį apie svar
besnius vaiko psichologijos bruo 
žus.

o Kazimieras Vidikauskas,
nepaisant savo senyvo amžiaus 
(turi 77 metus), sėkmingai ben
dradarbiauja kaimyninių tautų 
spaudoje. Jo eilėraštį išspausdi 
no karpato rusų laikraštis 
“Pravda”; kitą eilėraštį — apie 
lenkų priešinimąsi maskoliams 
— įsidėjo “Jedno3c"; jo apra
šymą apie kan. Kapočių (su jo

atvaizdu) įdėjo “Šliach”. Reikė
tų, kad daugiau atsirastų mūsų 
spaudos darbininkų, kurie palai
kytų ryšį su kaimyninių tautų 
spauda.

Patikslinimas
MŪ3ų laikraščio 56.11.3 šeš

tadienio priedo rašinyje “St. 
Raštikio Kovose dėl Lietuvos” 
išspausdinta: “Štai, pvz., J. Ci
cėnas iš atsiminimų būtų išme
tęs visą eilę pastraipų”. Turi 
būti: “Štai, pvz., J. Cicėnas sa
ko: Jei autorius būtų pozavęs 
gyvenime ir darbuos, iš atsimi
nimų būtų išmetęs visą eilę pa
straipų”.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA 
Geriausios gglfts <181 vestuvių, banke
tų. laidotuvių ir kitų paouofilmų.

244S WK8T 03UI) STREET 
rel. PKonpect M-OMSS Ir PR S-OSS4

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

Edward A. Ksiazek, R. Ph.
“Mes pristatome išpildytus recep
tus (prescriptions)”. Turime viską 
kūdikiams. Pirkite pas mus vais
tus siuntimui į užjūrį.

Cuckoo clock laikrodžių, vertės $29.00 — už ..............  $19.00
Kitchen clock, vertės- $9.50 — už ............. .........................$4.75
32 šmotų stainless steel šaukštų setas, vertės $10. — už $4 95 
32 šmotų silver plated Rogers, vertės $19.50 — už ....'.. $9.75 
53 šmotų silver plated Rogers 1847, vertės $84/75 — .... $47.50
6 stainless steel steak peiliai, vertės $5.00 — už . ..................$2.45
32 gabalų lėkščių setas, vertės $19.95 — už....................... $9.95
53 gabalų lėkščių setas, vertės $29.50 — už ........................ $19.95
100 gabalų lėkščių setas, vertės $59.50 — už ........ ...., $29.50
55 gabalų skirtingų lėkščių setas, vertės $25.00 — už .... $11.95 
8,000 pavienių lėkščių, įvairiausių formų, vertės po $1.00

viena — dabar no............. ..................j .. . . .............. 19c. ir po 29c.
Rašomų plunksnų setas, vertės $1.25 — už ...................69 centus
Bali point pen, vertės $1.25 — už .................................... 69 centus
Parker plunksnos po .................................................................. $1.95
Auksinės plunksnos setas — po ............................................ $1.95
Maži portable' radio, vertės $19.00, po ................... $11.00 vienas
Maži Electric Phonograpbai (3 speed), vert. $29.95, po . . $19.95 
Automat. nešiojami Hi-Fi phonographai, vert. $49.00 už $29.95 
Columhia Hi-Fi automatiški phonographai su deimanto

adatėle jr 5 metų garantija, vertės $119.00 — už .... $69.00 
Hallicrafters trumpų bangų radio, vert. $119.00 — už .... $69.00
Zeuith AM ir FM bangų — už ........................... .................... $49.50
Tapė Recorder, vertės $98.00 — už ............................... $59.50
Revere Tapė Recorder, vertės $250.00 — už .......... $149.00
Nauji angliški rekordai (classic Standard ir popular) Colum-

bia, Victor, Decea ir kit. komp., vert. 89c., po 19c. ir po 29c. 
Rathroom 2 gabalų cotton nigs, vertės $2.98 — po .. 98 centus 
72x84 Arctic Manketai, vilnos ir rayon, vert. $12.00 — už $5.95
27 colių pločio karpctukai .................................... po $2.95 jardas
24x48 vilnoniai karpetukai, vertės $10.00 — po .......... $6.50
Didelės mieros grynų \ilnų Manketai, vert. $16.00 — po $8.95
72x84 vatiniai Manketai, vertės $4.50 — už ....................... $2.25
Pagalvės lovoms ............................................ po $1.50 Ir aukščiau
Kaldros, didelės mieros, vertės $10.00 — po ................... $5.95
Kaldros prikimštos vilnų, vertės $15.95 — po . ... ?....... $7.95
Kaldros, Darrnn, geriausios rūšies, vertės $29.00 — po .. $14.95
Automatiški Toasteriai — po ................... ............................. $9.95
Elektriniai prosai, General Electric — po ......:............ $9.95
Elektriniai prosai — |K> ............................................................. $5.95
Deep Fryer, vertės $19.00 —- po ............................................. $8.95
Bed spread, vertės $3.00 — po ............................................ $1.75
Bed Spread, ehenniles, vertės $6.00 — po ...........................  $2.75
Bed Spread, vertės $15.00 — po ............................................. $6.95

LENGVI IŠMOKĖJIMAI — PALAIKOM IKI KALĖDŲ.

J. F. Budrik Furniture
( I N t O R P O K A T E D )

3241 So. Hal&ted Street Chicago 8, III.

Telef. - VIctory 2-9542
Atdara Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais vakarais. 
Atsinešęs šį apgarsinimą, gausi 50 kalėdinių kortelių 

su v okais v isiškai dykai, be pirkimo.

Autorę paklausus, kodėl vado 
vėlis nespausdintas normaliu

X

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.

kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

*
UniversaI Savings and Loan Association užtikrina sangu- 

mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,00<‘90 kiekvienam indėliui ir reiKaliugi 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 kreipkite*:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Ilinois

LIŪDESIO VALANDOJ 
&akit<

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

SMS So. Mestom Ava. Air Coadttioned 
7-860® — 7-8801 AutomobUlama 
k«rt« ryv.na ųitooo mleoto telyao,

koplyčią ardlaa Jftaų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehili 6-2345 arba
T0wnhall 3-2109

Pagal pasirink:ą metodą va-1 
dovėlis parašytas ’ nuostabiai I 
tiksliai. Pradedamas paprastais i 
žodžiais — MAMA. ONA, IMA 1 
ir t.t. paskui žodžiai nuosekliai , 
jungiami į sakinius ir išsivysto 
į pasikalbėjimus. Kiekvienam 
puslapiui skiriamas iš pradžių 
vienas, toliau du ir daugiau žo
džių, ir tie žodžiai kartojami iki, 
įkyrumo įvairiuose sakinių va
riantuose net kaikur per kelis 
puslapius. Mokančiam kalbą, at
rodo jau per daug ir beprasmiš
ka taip kartoti žodį sakiniuose, 
bet tam, kuris tik mokykloje j 
mokosi lietuvių kalbos — neiš
vengiamai reikalinga. Toks žo
džių kartojimas įvairiuose saki- į 
nių variantuose žymiai paleng
vina vaikui įsiminti ir pasisa
vinti patiekiamąjį žodį ir jį vė
liau panaudoti pasikalbėjimuo
se.

PIRKITE C i BAR TIF.SIOO KUO 
MR. KCLSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT co.
3914 West lllth Street g

Vienas b'.nkat rno kapinių.
Ofdžiansias Paminklams Planų 

Pasirinkimai mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Kermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AJMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

I Arubulanaų pataroa- turime koplyčia*
dmaa dieną ir nak- riaoae Chicagoe Ir

I ti. Reikale lauki ta Roaelando dalyse ir
‘ mus' tuojau patarnaujame

ORIGINALCS MAIJRICE MOORE 
PAMINKLAI nuo 1878 metų

.luini .1. Mooic,
saV.

Paminklui
Mauzolejal
Akmenys
Markeri,
Prieš fiv.
Hupulcli re 
kapines 

Ofisas
III Ir Aiistln" 

Avenue

BEverly R-OIM
Worth. 111.

Restdenco Tel. 
Hllltop 5-0271

Aklųjų akyse atrodė, kad jie įnirę, 
bet jie yru RAMYBT..1E.

NARIAI LIETUVIU T U!P. IR SKOLINIMO
zR-VTU LYGO8 KURIOS*

Kiekvieno Santaupos Atraustos IKI SI 9.000.00
S *

Pssfcotas 3uoa»mo* Karnų (gijimui 
Lengvomis Stygomis

PETRAS BIELIŪNAS
434N 8. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAlajette S-S572

: ANTANAS M. PHILLIPS
8307 8. UTUAN1CA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 Weet 18th STREET Te|. SEeley 3-5711,

———hfredašYanče
177 VVOODSIDE Rd., Riverside, DL Tel. OLympie 2-5245,

6234
CHICAGO' SAVINOS 8 LOAN ASSN.

S Westem Avė. Chicago 36, IH.

C94NE SAVINGS G LOAN ASSN.
2555 W 47th SU Chicago 32, III.

oistrictSaViNGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN~

1800 S. Halsted St Chicago 8, III

POVILAS I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel TArd. 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MIC11IOAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUOMIN
8319 S. L1TUAN1CA AVĖ. TeL TAnte 7-1133-1139;

VA$A|T|S _ |UTKUS :—
1446 S. «Hh AVĖ., CICERO. III. TeL OLympie 2-1003

jICMUMŪ (2UDYK) 2UDYGKI
1040 46th STREET YArda 1-0781

STEPONAS 0. LACKAWICZ 
2424 VS. tOtfa STREET REpnMlc 7-J113 i

'2514 H. J3jfd PLACE Vtrftahi 7-MT2
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Į gyvenimo ngšta vieną meilės 
jausmą greit parklupdo. Reikia 
pasijieškoti ir daugiau veiksnių, 

i kuriančių ir palaikančių šeimos 
laimę. Religija ir tautybe- kaip 
tik ir yra pastovūs ir stiprūs šei 
mos junginiai — p Taikantieji, 
stiprinantieji šeimos la:mę.

Religija ir tautybė turi savas 
tradicijas. Šeimoje tradicijų iš-

., x- - • • i j-, a- x a • ..a « gyvenimas. JU kartojimas pra-įsvengti žmonių priekaištų dėl muzejus, operą, teatrą ir t.t. Pa skaidrina šeimos padangę ir dva 
dažno draugo (-g^s) kitimosi. tartina keliauti, ekskursuoti. Ke; siškai stįprįai jungia šeimos na

rius. Prie šių juilginių reikia
Mergaites dvasinis kraitis

Z. JUŠKEVIČIENE, Cicero, III.

Margaitė, kuri siekia susikur-|gi yra stropesnė savo įsiparei- 
ti laimingą ateitį — laimingą gojimuose, turi geresnę atmintį,

Viena, ką\ mergaitė (-berniukas) lionės itin plečia žmogaus aki- 
visur ir visada privalo atsiminti, i ratį. Dvasinės kultūros pažan- 
tai dorovės principą ir savigar-'gos besiekiant, patartina jaunai

šeimą, privalo itin rūpestingai 
šiam gyvenimui rengtis.

Išorinis grožis yra problema
tiškas reikalas, o medžiaginiai 
turtai yra vieni iš nepastovių 
vertybių — greit įgyjami, greit 
prarandami. Tad gyvenimo lai
mės rūmams tenka pasirinkti 
pastovesnį, tvirtesnį pagrindą 
— dvasinį. Todėl mergaitė, sie
kianti kurti šeimą, privalo ve
dybinį reikalą apspręsti ne išo
rės grožiu, ne medžiagine nau
da, bet dvasiniu momentu. Šiuo 
tikslu ir pati mergaitė privalo 
visu atydumu bei kruopštumu 
krauti dvasinį kraiti — pasirū
pinti savo dvasiniais turtais.

pastovesnė savo įsitikinimuose.
» Įsigilinus į berniuko ir mer

gaitės psichinius, dvasinius skir 
tumus, atrodo, kad šie skirtingi

bos reikalą.
Platesnio mąsto sąlygas ben

drai draugystei sudaro mokyk
la ir jaunimo organizacijos, kur 
jaunimas organizacinių subuvi
mų metu turi sąlygas susitikti.

pasauliai negali suartėti ir su- pabendrauti, sveikai išgyventi 
kurti vieną bendrą gyvenimą-1 jaunystės džiaugsmus. Juo jau- 
selmą. Tačiau yra priešingai,! njmas išgyvens daugiau sveiko 
šie visi skirtumai: fiziniai, psi- j jaunystės džiaugsmo, įlies į sa-
chiniai, dvasiniai, kaip tik ir iš
šaukia norą pasipildyti savitus 
nepilnumus. Ir juo berniukas 
turi ryškesnių vyriškų būdo sa
vybių, juo jis mergaitę stipriau 
imponuoja — ją traukia į save. 
Tas pats yra ir su mergaite. 
Juo mergaitė yra turtingesnė 
moteriškomis būdo savybėmis: 
kukli, mandagi, švelni, juo ji 
labiau patinka berniukui. Tad,Berniuko bei mergaites fizine . . , .. , . . . . x- j x , • Jei kuri mergaite siekia pasisair dvasine prigimtis sudaro atski J,

rus du pasaulius, besiekiančius 
vienas kito, tikslu pasipildyti. 
Kad šie skirtingi pasauliai pa
jėgtų sukurti vieną bendrą dar- 
n" gyvenimą, jie privalo steng
tis pažinti patys save ir vienas 
antra, kad sėkmingiau rastų bū
dus Ir priemones taikingam su
gyvenimui.
Berniuko ir dvasiniai

skirtumai

mergaitei siekti bendravimo su 
augštos kultūros žmonėmis.i

Mergaitei, siekiančiai kultū
rinti savo charakterį, siūloma 
visų pirma išsiugdyti autokriti
ka, atremtą į didžiąsias žmo
gaus dvasios vertybes: meilę, 
gėrį, grožį, bei teisingumą. Pa
viršutinis mandagumas yra tik 
juoką iššaukiąs bezdžioniavimas. 
Mergaitės kultūringumas-man- 
dagumas privalo būti atremtas 
į išvardintas dvasines vertybes 
ir jautriu širdies jausmu 
gobtas.

Mergaitė privalo būtinai išsi
ugdyti kuo daugiausia gerų bū
do savybių, nes šeimos gyve
nimas iš moters, tikrai, daug 
reikalauja: altruizmo, pasiauko
jimo dvasios, didelio takto.

vinti berniuko būdo savybes: ju 
dėsius, laikyseną, berniukiškus 
polėkius, tokia mergaitė tartum 
siekia apvogti, nuskriausti ber
niuką. Kas, suprantama, nepa
tinka berniukui ir jis nuo tokios, 
mergaitės šalinasi.

J'unų žmonių troškimas pa
sipildyti suveda juos n draugys
tę, kuri dažniausia paž?dina ir 
pagimdo kilniausią žmogaus

Tautybė ir religija yra stiprūs 

dvasiniai šeimos junginiai

Meilė yra viena iš stipriųjų 
šeimos junginių, bet gyvenimo 
pavyzdžiai rodo, kad šeimos lai
mę išsaugoti vieno meilės jaus
mo nepakanka. Sunki šeimos garsį.

priskirti dar vieną itin stiprų 
vaidmenį, tai abipusę — vienas 
antram pagarbą, šeima, pagar
bos reikalo nepastebėjusi arba 
nepridavusi reikiamos reikšmės 
pagarbos momentui, dažnai at
siduria liūdnoj situacijoj.

Psichologai, šeimų gyvenimo 
tyrinėtojai sako, kad vedusių 
žmonių fizinei traukai ir meilės 
jausmui silpnėjant, ryškėja: 
dvasiniai, religiniai, tautiniai 
skirtumai, kurie skirtingų reli
gijų bei tautybių šeimas sugriau 
na. Todėl reikia vengti sudaryti 

ap.1 tokią mišrią šeimą.
Šeima, kurioje tautiniai, reli

giniai principai bus stipriai sau
gomi, o meilės jausmas jungs 
jų širdis, neabejotina tokia šei
ma bus laiminga. Ir da kas la
bai svarbu, kad tokia šeima bus 
pajėgi gimdyti ir ugdyti dvasios 
didvyrius — lietuvių tautos ga
lybę ir pasididžiavimą.

Reikia manyti, kad mergaitė 
pati būdama turtingos dvasios, 
inteligentiška, dora, žvalgysis 
tokio pat ir gyvenimo draugo, 
siekdama rasti sau dvasios at-

Štai ką psichologijos mokslas 
sako apie berniuko, mergaitės 
dvasios pasaulį. Visų pirma, mer į 
gaitė savo prigimtyje turi mo
tiniškumo pradą, tik jai vienai 
priklausenčią šią fizinę ir dva
sinę savybę. Iš šios mergaitės 
prigimties savybės išplaukia ir

Naujausioji skrybėlė
Paryžiaus Ixongchamps arklių lenk
tynėse, pagarsėjusiosavo madų 
paradavimais, ši skrybėlė išsiskyrė 
iš visų kitų. IJėvėtojos dalis plaukų 
išlenda per jos ekstravagantiškos 
kepurės skylėtų viršugalvį.

MOTERŲ VEIKLA
★ Dailininkė tapytoja Irena 

Jackevlėifltė-Petraitienė yra vie 
na iš pirmųjų lietuvių dailinin
kių tapytojų. šiu0 metu daug 
dirba tapyboje ir yra sukūrusi 
nemažą skaičių būdingų šiam 
kraštui tapybos darbų. Dailinin 
kė Lietuvos nepriklausomybės 
laikais veikliai reiškėsi meno sri 
tyje; vieną iš didesnių kūrinių 
— kompoziciją “Lietuva” buvo 
įsigijęs Vytauto Didžiojo muzė- 
jus. Dalyvaudavo Lietuvos me
no parodose, be to ilgus metus 
dėstė piešimą Kauno “Aušros” 
mergaičių gimnazijoje. Ameri
koje 4 metus dėstė piešimą Mon 
tanos Dailės institute (Monta
na Institute of Arts). Dailinin
kė yra baigusi Karališkąją Me
no akademiją (Regia Academia 
di Belle Arte di Roma) 1925 me 
tais.

★ Veronika Stančiūtė iš East 
St. Louis. UI., studijuoja Mary- 
ville kolegijoje, St. Louis, Mo. 
Pagrindiniu dalyku ji yra pasi
rinkusi chemiją.

»
V.- Stančiūtė baigė Šv. Tere

sės akedemiją, kurią lankė vie
nerius metus. Prieš tai trejus 
metus ji mokėsi Šv. Pranciškaus 
akademijoje, Pittsburghe, Pa., 
lietuvaičių seselių globoje.

Veronika, nors ir labai jau
nutė, rodo didelių talentų mene. 
Jos piešiniai aliejumi tiek reli
ginio turinio, tiek peisažai bei 
natiurmortai verti dėmesio. Stu 
dijavusi meną augštesnioje mo
kykloje tik metus laiko, atei
tyje mano dar šioje srityje to
bulintis. Šiuo metu piešimas yra 
įos mėgiamiausias užsiėmimas 
laisvalaikiu.

★ Dailininkė grafikė Birutė 
Vilkutaitytė-Gedvilienė yra bai
gusi Kauno Meno mokyklą gra
fikos skyrių (pas prof. dail. A. 
Galdiką) ir sukūrusi patrauk
lias lietuviškai dekoratyvias ke
liom spalvom kalėdines atviru
tes — sveikinimus.

Amerikoje dailininkė daug dir 
ba meno srityje ir daro didelę 
pažangą. Paskutinieji darbai y- 
ra beveik abstraktiniai — įdo
mūs ir originalūs. Ji dažnai da
lyvauja Amerikos lietuvių dai
lininkų parodose, kuria kny
goms viršelius, jas iliustruoja.

Lenkų motinos boikotuoja 
mokyklą

Pagal lenkų laikraščio “Dzie- 
nik Polski” pranešimą, vieno 
kaimo Krokuvoj apskrityje tė
vai privertė savo vaikus boiko
tuoti kaimo mokyklą, kol joje 
nebus pradėtos dėstyti religijos 
pamokos. Laikraštis teigia, kad 
mokyklinių metų pradžioje tik
tai 9 iš užsiregistravusių 119 
mokinių lankė mokyklą Lopon 
kaime, netoli Brzesko. Sekančio
mis dienomis lankančių mokyk
lą vaikų skaičius nukrito ligi 
3 ar keturių. Laikraštis citavo 
motinas, apeliuojančias į auto
ritetingus asmenis: “Tol, kol 
mūsų vaikai neturės religijos 
pamokų, mes nesiųsime jų į mo 
kyklą”. Žinios gautos per Reu- 
terį iš Vienos.

Kovoja su nepadorumu
Tarptautinė abolicionistų fe

deracija šiomis dienomis sušau
kė konferenciją Frankfurte 
(prie Maino), Vokietijoje, kreip 
damosi į įvairių kraštų vyriau
sybes, kad jos pastiprintų ko
vojimą prieš prostituciją ir bal
tąją vergiją.

Konferencija, kurioje buvo 
delegatų iš 15 kraštų, taipgi rei 
kalavo, kad visi viešieji namai 
būtų uždaryti ir kad nebūtų 
samdomos mergaitės bei mote
rys baruose, kurios skatintų gė
rimą.

Taipgi konferencijoje buvo 
pageidaujama, kad nupuolu
sioms mergaitėms būtų statomi 
perauklėjimo namai-.

Raudonieji ir moterys
Prancūzų komunistų partija 

šiomis dienomis pradėjo akciją 
mobilizuoti moteris kovoti “ide
ologinę kovą” partijos tikslams.

Partijos centro komitetas pas 
kyrė sekančių metų vasario 2 
ir 3 d. pravesti partijos dar
bams tarp moterų visoje pran
cūzų tautoje.

Raudonieji skelbia, kad tos 
tautinės dienos bus paskirtos 
padidinti moterų pastangas už
tikrinti taiką Alžire, išgauti dir
bančiųjų klasės geresnį atlygini

GRYBAI

vo širdis daugiau gėrio, grožio, 
juo kilniau pražy3 to jaunimo 
meilės jausmas, kuris stipriau 
suriš jaunas širdis.

Kokią mergaitę berniukas 

pasirenka sau už žmoną?

Mergaitei yra įgimtas noras 
patikti berniukui, traukti jo dė
mesį į save. Su mažomis išimti
mis mergaitės ir eina šiuo pri
gimties keliu, traukia berniuką 
į save: fiziniu grožiu, puošmeno 
mis, paviršutinėmis manieromis 
ir t.t. Tačiau ne kiekviena jų su
siranda gyvenimo draugą-vyrą. 
Dažnai tokia mergaite sugeba 
laimėti visą eilę “dienos garbin
toju”, bet dienai praėjus ji lieka 
ir vėl viena.

Šiuo atveju priežasties reikia 
jieškoti - mergaitės charaktery, 
dorovėj, jos turiny. Kada mer-

jausmą — meilę. Ir taip jauni I gaįtės išorinis grožis sudaro har 
žmonės, meilės jausmo vedini,, monįją su dvasiniu grožiu, tada 
sukuria šeimą — pirmąją na_ j mergaitė yra tikrai graži. To- 

į tūralią, socialinę instituciją, kios harmonijos privalėtų siekti 
kirtą tautos bei žmonijos pa- kiekviena jauna mergaitė.

Kol berniukas dar nesiruošia 
kurti šeimos, jis nerūpestingai 
leidžia laiką su mergaitėmis gra 
žios išvaizdos, daug “sau leidžian 
čiomis ir berniukams atleidžian
čiomis”. Tačiau, kai tik berniu
kas apsisprendžia vesti, jis pra
deda ‘žvalgytis mergaitės: stip
riai gerbiančios augštus princi
pus, inteligentiškos, grožio ryš- 
kintojos, gėrio siekėjos, sVel- 
naus charakterio, pajėgiančios 
vyrui kūrybinės galios, atsakin
gos šeimos židinio kūrėjos ir jo 
saugotojos.

laikymui ir tarpusavio: fizinei, 
dvasinei, bei medžiaginei pagal
bai.
Grupinė ar pavieni draugystė

Porelių draugystė patamsy.jos psichinės apraiškos. Mer- 
gaitė'dalykus apsprendžia įspū- “^uliaiuoae automobiliuose ne

jausmu. Ji visk, giliau iau, P?*“*“ Mnių 3ausm»_ >r
niausiai tokia draugyste baieia-džiu

čia, giliau išgyvena, nei berniu
kas. Mergaitės jausmo galia yra 
stipresnė už prot’nį pajėgumą, 
todėl gyvenime mergaitė-mote- 
rig vadovaujasi daugiau intuici
ja, nei protu. Gi tuo metu, ber
niukas viską sprendžia protu, ap 
juosia kritika. Mergaitė daug 
dėmesio kreipia į savo išorę, tas 
berniukui patinka, bet jis pats iš 
savęs to per daug nereikalauja. 
Berniukas-vyras siekia proto 
pranašumo, valdžios galios, 
savo galia siekia iššaukti 
baimės jausmą. Vyras yra'dau
giau aktyvus nei moteris. Ber
niukas siekia mergaitę užimpo
nuoti protu ir fizine jėga. Ir 
vengia mergaitės, kuri šioje sri
tyje 3tovi augščiau jo ar čia sie
kia su juo lenktyniauti.

Savo keliu mergaitė siekia vy 
rą sudominti: moterišku švelnu
mu, išorės grožiu, siekia būti 
mylima. Mergaitė-moteris savo 
sprendimuose bei įsitikmimuose 
yra pastovesnė už berniuką. Ji 
yra zirzlė, įkyri dažnai mažuo
se dalykuose (inteligentiška 
mergaitė čia privalėtų save kon
troliuoti, to vengti). Tačiau di
deliuose dalykuose, sakysime, 
kaip šeimos ar tautos nelaimės 
atveju, moteris daugiau pakelia 
nei vyras.

Vyrai moralines vertybes ap- 
įprendž’a daugiau praktišku pa 
grindų, kada moteris jas verti
na daugiau dvasiniu, žodžiu,1 
Ką mergaitė-moteris jausmu iš
gyvena, tą berniukas-vyras pro
tu pasveria ir dažnai medžiagi
ne nauda apskaičiuoja.
Psichiniai berniuko, mergaitės 

skirtumai

Psichologų teigimu, mergaitė 
stipriai išgyvena ją liečiančus 
įvykius ir šis stiprus išgyveni
mas iššai kia mergaitės pnsąmo--, 
nę daryti nutarimus, sprendi
mus, bei pasiry mus. Berniukas 
yra pajėgus giliau skverbtis į 
pasirinktą mokslo sritį, sugeba 
metodiškiau dirbti, siekia moks
linio išradingumo. O mergaitė Į

si nemaloniu išsiskyrimu, pa'liku 
si kartumo ir nemalonumo nuo
sėdas abiejų minty ir širdy. To
kia žema draugystė meta dėmę 
berniukui ir smarkiai pažeidžia 
mergaitės garbę.

Grupinė draugystė yra ta. ka
da jaunimas bendrauja grupėse, 
visi drauge. Grupinėj draugys
tėj susidaro sąlygos stebėti iš 
tolo daugelį, pažinti kits kitą: 
charakterį, būdo Savitumus, kas 
įgalina padaryti teisingesnį ap
sisprendimą, pasirinkimą.

Suprantama, vienas antram 
patikusieji jiešk0 progų pabu
voti vieni. Bet patartina bent 
iki sužieduotuvių laikytis kuo 
daugiausia grupėse, siekiant ge 
riau pažinti kits kitą iš tolo ir

Mergaites dvasinis pasiruošimas 

ateities gyvenimui

Kad mergaitė būtų pati lai
minga ir pateisintų berniuko a- 
teities lūkesčius, ji privalo įsigy 
ti kuo daugiausia dvasinių ver
tybių — susikrauti dvasinį krai
tį. Dvasines vertybes mergaitė 
gali įsigyti: mokslo keliu, kny
gų skaitymu, lankydama auklė
jimo bei bendro lavinimo paskai 
tas, meno galerijas, parodas,

E. St. Louia lietuvių parapijoj choru

STEFANIJA STASIENE, Cleveland, Ohio

Prie gausių rudens gėrybių gaiš. Pvz., kaikurie Sibiro gy- 
priklauso grybai. Miške jie lyg, ventojai musmires laiko delika

tesais, tuo tarpu mes tik muses 
jomis nuodydavome ir t. t.

Apskritai, grybai yra sveikas 
ir maistingas valgis. Jie ypač 
Įima įvairiausiai: jie tinka - ge
li kaikuriais atvejais net mėsą 
pakeisti. Daugiausia baltymų y- 
ra jų galvutėse, koteliuose ma
žiau. Paruošti valgiui juos ga
lima įvairiaiusiai: jie tinka ge
rai marinuoti, sūdyti ir džiovin
ti.

fantastiškos gėlės minkštam sa 
manų patale, o paruošti valgiui 
— skanūs, maistingi ir visų mė
giami. Ypač Lietuvoje tiek seni, 
tiek jauni mėgdavo grybauji. Ir 
dar šiandien, rodos, prieš akis 
stovi tie neišdildomi Lietuvos 
miško vaizdai, kur, anot Bara
nausko:

Minkštučiai samanų patalai iš
riesti,

Galvą į save traukia ir liula už- 
?F /liesti.

Ant žalio, rausvo, balkšvo dugno 
/taškai grybų

Tarp medžių mirguliuoja iš savų 
/sodybų.

O kiek romantikos ten randa 
Ad. Mickevičius aprašydamas 
grybavimą. Kitos tautos net įvai 
riausias legendas ir pasakojimus 
apie grybus sukūrusios. Štai ką 
legenda pasakoja apie grybų at
siradimą.

Kartą šv. Petras, keliauda
mas su Kristumi, išalko ir, už-1 skardos išdėstyti 6 riekes bal- 
ėjęs į užeigą, pasirūpino du ke- tos duonos, perteptas sviestu, 
palelius duonos. Tačiau vienas Grybų masę išdalinti ant visų 
jų buvo gerų miltų, o kitas pa- riekių. Pabarstyti tarkuotu sū- 
gamintas iš nesijotų, juodų mil-1 riu ir orkaitėje kepti iki sūris 
tų ir blogo skonio. Gerąją duo- lengvai paruduos. (Čia tinka bet 
ną Petras paliko sau. Kristus koks sūris). Tinka vaisių salo
tai pastebėjo. Kai abu susėdo’ tos.
valgyti ir Petras mėgindavo at-l _ . . .
kąsti savo duonos, Išganytojas Pa ,as

Štai keletas lengvai pagamina 
mų patiekalų:

Grybų apkepas

Imti: Vj sv. baltų šviežių gry
bų (gaunami maisto krautuvė
se); 1 valg. šaukštą sviesto, 1 
valg. šaukšt. miltų, ’/o puodelio 
rūgščios grietinės, druskos, pi
pirų. Grybus nuplauti, truputį 
nuplikyti, supjaustyti ruoželiais, 
sudėti į indą ir su sviestu pavi
rinti 15 minučių. Pagaliau su
tirštinti miltais, supilti grietinę, 
druską, pipirus. Pakaitinti. Ant

★ Eleonora Žumbakytė-Paš- 

keviėienė dirba brolių Šimaičių 
namų pardavimo kontoroje. E. 
Paškevičienė anksčiau dirbo sek 
retore Standard Federal Sa- 
vings bendrovėje.

ETIKETAS
Svečiai ir televizija

Kl. “Aš dažnai girdžiu savo 
draugus diskutuojant klausimą, 
ar reikėtų užsukti televiziją, kai 
atsilanko viešnia ar svečias”, 
rašo viena mūsų jauna skaity
toja. “Kaip pasielgti teisingai?”

Ats. Jei kas nors atsilanko 
mą ir pagelbėti “mūsų žmonių i namus kaip svečias, turėtų už- 
platesniam žygiavimui prie so- sukti televiziją. Gi tuo pačiu iš 
cializmo’.’ i atsilankiusiojo lauktinas pasiū-

Jymas, kad šeima ir toliau žiū- 
televizijos

jo vis ko nors klausdavo. Norė
damas atsakyti savo Viešpačiui 
į duotą klausimą. Petras nerado 
progos praryti kąsnio. Tad at
kandęs, buvo priverstas kiekvie 
ną kartą gabaliukus duonos iš
mesti. Taip pat ir Kristus at
kandęs duoną numesdavo. Ir 
štai kas atsitiko: iš Petro geros

Imti: 1/4 sv. baltų grybų, 1 
valg. šaukštą sviesto, 1 valg. 
šaukštą miltų, *4, stikl. rūgščios 
grietinės, st’kl. vandens, drus 
kės, pipirų ir svogūnų pagal sko 
nį. Grybus nuplauti, supjaustyti 
ruoželiais, nuplikyti ir inde su 
sviestu, vandeniu ir prieskoniais 
troškinti 15 min. Patirštinti mil-

to, gali su pilnu pasitikėjimu 
dėvėti ir vakare.

Tik keletas priedų ir eilutė 
tinkama vakarui.

Išeiginė palaidinukė (blusku- 
tė) — viena versija. Kailiais

rėtu televizijos programą. Jei 
atsilankęs svečias neparodo su- 
nratimo ir nepaprašo nenutrauk 
ti programos, iš namiškių pu
sės būtų nemandagu tęsti pro
gramos žiūrėjimą lygiai taip 
pat, kaip vartyti žurnalus ar

puošta palerina, uždėta ant vii- skaityti laikraščius atsilankius 
nonės eilutės ir štai turite rūbą, j svečiui.
tinkamą dėvėti po 5 vai. 
ro.

vaka-

duonos kąsnių išdygo blogieji, tais, supilti grietinę ir pakaitin-
nuodingi grybai, o iš Kristaus 

blogos duonos kąsnių išdygo ge- 
riejivalgomi grybai. Tai tokia 
legenda.

Tač’au tikrumoje grybai ir 
yra pridengti, lyg kokia paslap
tinga skraiste. Juk jų yra tiek 
daug rūšių ir dangumis taip pa
našūs, jog sunku atskirti, kurie 
iš jų valgomi, kurie ne. Be to 
vieni tinka valgiui vos išdygę, o 
paaugę jau nuodingi. Ir net taip 
yra, jog vienos tautos tam tik
rą rūšį su pasigardžiavimu val
go, o kitos laiko juos nuodin-

ti. Jei trūktų rūkšties, galima 
truputį citrinos išspausti.

Tinka su virtų bulvių blynais, 
taip pat užpilti ant pakepintos 
(toast) baltos duonos.

Švelnus popieris (tissue pa- 
per) puikiai žibina veidrodžius.

Eilutės, dėvimos vakare <
Dabar jau eilutės (kostiumai) ( 

nėra skiriamos vien tik dienos ( 
metu dėvėjimui, gatvėje ar tam 
panašiai. Šiais laikais jos dėvi- Į 
mos ilgiau. į

Jei eilutė yra paskutinės ma
dos, moteris, užsidėjusi ją iš ry-
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Vestuvės ir draugai
Kl. Viena vyresnių skaityto- 

ių atsiuntė mūsų skyriui laišką: 
“Turiu dukterį, kuri greit ište
kės ir viena jos būsimų pamer
gių rengia jai pagal amerikie
čių paprotį vadinamą “shower”. 
Ar pamergė turėtų paprašyti 
jaunojo motinos draugų bei gi
minių sąrašo iš jo pusės, nors 
kaikurie iš jų net nepažįsta jau
nosios?”

Ats. “Ne. Į vadinamą “show- 
er” turėtų būti sukviestos tiktai 
jaunosios artimiausios draugės 
ir giminės.”


