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DAIL. A. RŪKŠTELĖS PARODA
Minint jo 50 m. amžiaus jubilėjų 

JUOZAS PRUNSKIS

locks departamentinėje krautu
vėje. Daugiausia laiko visdėlto 
pašventė tapybai. Iš viso trem
tyje turėjo šešias savo kūrinių 
individualias parodas ir 12 — 
bendrai su kitais dailininkais. 

Sukūrė 600 paveikslų

Iš viso dail. A. Rūkštelė yra 
nupiešęs apie 600 paveikslų. 
Dalis jų liko Lietuvoje, dalis Vo 
kietijoje, dalis Australijoje. 
Daugelis tremtinių atsivežė juos 
į Ameriką. Dailininkas yra pa
mėgęs kurti Lietuvos peisažus, 
gyvai vis savo sąmonėje laiky
damas tėvynės vaizdus. Yra kū
ręs ir religinėmis temomis, pvz. 
Dillingine seserų koplyčiai nuta
pė Snieginę Dievo Motiną, Aust
ralijoje Krikščioniškų brolių mo 
kyklai nupiešė Fatimos Dievo 
Motiną, švytinčią virš Adelai
dės. Darbas buvo atliktag spe
cialiai Marijos kongresui. 
Peisažų nuotaika ir koloritas

Šioje dabar Chicagoje atida
romoje parodoje vyrauja peisa- 
žai. Jie sudarys daugiau, kaip 
pusę išstatytų kūrinių. Peisažų

Lietuvių auditorijoje šian
dien, gruodžio 1 d. 7 vai. v. ati
daroma dail. A. Rūkštelės tapy
bos paroda. Bus išstatyta 40 pa
veikslų, pieštų aliejumi ir akva
rele. Paroda tęsis iki gruodžio 
mėn. 9 d.

šią parodą suorganizavo A- 
merikos Lietuvių Dailininkų są
junga, pagerbdama dail. Antano 
Rūkštelės 50 m. amžiaus sukak
tį. Mūsų dailininkas yra gimęs 
1906 m. lapkričio mėn. 1 d. De
gučiuose, Zarasų apskrityje. Ma 
žažemiui tėvui gavug darbą Pet 
rapily, tenai išvyko ir Antanas 
su kitais jų šeimos nariais. Pra
džios mokslą ir baigė Petrapily
je.

Su pirmais ešalonais į 
Lietuvą

Po revoliucijos Rūkštelės šei
ma su pirmais ešalonais grįžo 
į Lietuvą. Antanas, slaptai per
ėjęs sieną, pradėjo gimnaziją 
Vilniuje, bet lenkams ėmus per
sekioti, vengdamas arešto, per
ėjo į Zarasų, vėliau Utenos gim
naziją ir pagaliau Kaune gavo 
brandos atestatą, išlaikęs eks
ternu, belankydamas meno mo
kyklą.

Meno mokyklą baigė 1929 me 
tais. Jo profesoriai buvo J. Ši
leika, VI. Didžiokas, Just. Vieno 
žinskis, Ad. Varnas, Ad. Galdi
kas. Baigęs meno kursą, įstojo 
į Vyt. Didžiojo universitetą, gi
lintis į istorijos studijas, kurias 
baigė Vilniaus universitete, kaip 
pirmas meno istorikas, išleistas 
iš Vilniaus universiteto, perimto 
Lietuvos švietimo vadovybės ži
nion.
Muzėjaus etnografinio skyriaus 

vedėjas

Jau nuo 1925 metų dirbo, 
kaip konservatorius Čiurlionio 
Meno galerijoje, o nuo 1936 me
tų buvo Vytauto Didžiojo Kul
tūros muzėjaus etnografinio sky 
riaus vedėjas, darydavo ekspe
dicijas po Lietuvą liaudies me
džiaginei ir dvasinei kultūrai 
tirti, eksponatams rinkti. Įstei
gė muzėjuje etnografijos skyrių, 
suorganizavo pirmą etnografinę 
parodą ir ėmėsi stambaus dar
bo — organizuoti Tėviškės mu- 
zėjų atvirame ore, Basanavi
čiaus parke. Panemunėje, kur 
tam reikalui pradžiai buvo gau
ta 14 hektarų plotas.

Jau buvo užpirkti žemaičių 
“numai”, visa eilė klėčių, augš- 
taičių gyvenami namai. Eilė tro 
besiu buvo užpirkta bevažinė
jant su ekspedicijomis po kai
mus. Deja, bolševikai dalį tų 
pastatų Kauno Parodos aikštėje 
sudegino. Mat, ten buvo suvežti 
nupirkti trobesiai ir tūkstančiai 
eksponatų. Toje aikštėje buvo 
apgyvendinti rusų kariai ir jie 
neįleido nei vieno lietuvio įeiti, 
o patys pradėjo deginti ekspo
natus. Buvo išplėštos durys klė
čių. Daug eksponatų sudeginta, 
o nuo kitų nuimtos visos gele
žinės dalys ir išvežtos j Mask
vą. Svirskio gamybos kryžių bol 
ševikai norėjo suskaldyti; buvo 
privarę kylių, tačiau ąžuolo ne
įstengė perskelti, tai taip ir pa
liko; parodė daug barbarizmo. 

18-je parodų tremtyje

Tremtyje dail. Rūkštelė visą 
laiką atsidavęs tapybai. Vokie
tijoje gyveno Dillingene. Jau 
1945 m. su kitais dailininkais 
suruošė pirmą liet. dail. paro
dą Augsburge, nesant reikiamo 
susisiekimo, pėsčias nešdamas 
mylias kelio savo paveikslus. Iš 
Vokietijos persikėlęs į Australi
ją ten išgyveno 6 metus. JAV 
atvyko tik pernai, apsistodamas 
Los Angeles mieste. Ten duoną 
pelnė inžineriniu braižytoju ir 
kaip dailininkas dirbdamas Bul-

dauguma Lietuvos, bet yra ir iš 
Vokietijos, Australijos, Ameri
kos. Piešdamas peisažus daili
ninkas jieško nuotaikos gamto
je ir stengiasi tai perduoti. Dai
lininkas nekuria peisažo, kad 
tik būtų vaizdas padarytas. Jam 
svarbiausioji problema — per
duoti tą jausmą, kurį tas vaiz
das sukelia. Koloritas įvairus, 
kas išplaukia iš dailininko pa
mėgtojo tikslo — perteikti vaiz
do nuotaiką. Ypač mūsų daili
ninkas mėgsta pajusti ir per
duoti šviesą. Kaikurie darbai 
baigti natūroje, kitų — padary
ti etiudai, ir užbaigti studijoje. 

Portretai ir natiurmortai

Parodoje matysime ir eilę 
portretų, kuriuos piešti dailinin
kas taipgi pamėgęs. Dailininkas 
yra realistas, ir tai stipriai jau
čiama jo portretuose. Mūsų dai
lininkas čia rūpinasi, kad port
rete atsispindėtų žmogaus vidi
nis gyvenimas. Dail. Rūkštelė 
nemėgsta portrete daryti tik 
galvą; jo portretai pilnesnį, nes 
pvz. rankos — būtinos portre
to palydovės.

Dailininkas savo tapybai taip
gi pasirenka natiurmortus. “Gė
les piešti tai jau mane priver
čia žmona, ir sulaukusi jai pa
tinkančių tos rūšies paveikslų, 
dar daugiau skatina jų daryti”
— pasakojasi dailininkas. Na
tiurmortai dailininką vilioja sa
vo kolorito platumu. Natiurmor
tas dailininkui yra tikras atsi
kvėpimas — nesi niekuo suvar
žytas, galima naudoti savo pa
sirinkta koloritą, kai tuo tarpu 
nėra tokios laisvės peisaže.

Koloritas ir kompozicijos

Kolorito atžvilgiu dail. A. 
Rūkštelės skalė yra labai plati
— nuo liūdnos, lengvos pilkos 
iki stipriausių fortissimo. Mūsų 
dailininko kompozicijos — la 
bai didelio formato, ir jų nebu 
v0 galima į šią parodą atgaben

Albertas Martinavičius

NAMELIS ANT NEMUNO KRANTO
Namelis ant Nemuno kranto, —
Apkerpėjęs stogas šiaudų.
Kažinkas taip paprasto, švento,
Taip artimo širdžiai — graudu. —
Namelis ant Nemuno kranto.

A. Rūkštelė Aktorius P. K.

Kai pirmosios snaigės šia krenta 
Slaptingai vakarė j tyloj.
Tarytum baltutę legendą 
Iš sutemų šviečia vėlai —
Namelis ant Nemuno kranto.

Pavasario pranašas skrenda -— 
Laukinė žąsis iš pietų, —
Ir, kelio neklausus, suranda 
Ir suka aplinkui ratu —
Virš bundančio Nemuno kranto.

Kiek sykių čia vasara brendo 
It varpa auksinė laukų, —
Ir vėšlūs vijokliai verandą 
Dabino žaliu vainiku, —
Kiek sykių ant Nemuno kranto!

Kiek sykiu čia rudenio gando 
Klauseis tu lyg skundo širdies 
Savosios! Tik amžių legenda 
Jis švietė mum, šviečia ir švies — 
Namelis ant Nemuno kranto!

VILTIS
Taip paprasta, ir žodžiai nerinktiniai: 
Buitis pilka, ir mes, draugai, pilki. 
Paukštytę — širdį, plastančią krūtinėj 
Nešies ir nedalią velki. —

O pakelėj, po amžinuoju skliautu, 
Vidudienis žydryne'pražydės,
Kad vėl viltis mažos širdies 
Didžiojoj karalystėj karaliautų!

ti. Figūrinės kompozicijos rei
kalauja didesnio formato, kad 
pati kompozicija turėtų reikia
mą įspūdį, bet tie techniški da
lykai kliudo kaikuriuos darbus 
atgabenti tolimesnėmis distanci
jomis.

Dailininkas šiuo metu yra pa
čiame kūrybos pajėgume ir pa
siryžęs daug dirbti. Anot jo — 
kuriant, tai kaip ir valgant — 
apetitas savaime atsiranda. 
Dail. Rūkštelė yra parašęs eilę 
studijų, kaip: Lietuvių tauto
dailė (išleido Lietuvių Dailės 
draugija), Vilr/ius kryžiai (iš 
leido žurnalas Mūsų Vilnius), 
Lietuvių liaudies raižiniai (išlei
do Gimtasis Kraštas); stambi

Jimenez geriausia knyga
Naujasis Nobelio literatūros laureatas

P. GAUČYS, Chicago, BĮ.

1956 metų Nobelio literatūros gavo bei išleido keletą poezijos
premija nelauktai buvo paskir
ta ispanų senosios kartos poe
tui Juan Ramon Jimenez (skai
tyk Chuan Ramon Chimenes). 
Kadangi mums lietuviams, gali
ma sakyti, jis visiškai nežino
mas, tariuos būsiant pravartu, 
nors ir labai trumpais bruožais, 
susipažinti su jo gyvenimu bei 
kūryba.

Vedė Tagorės raštų vertėją

J. R. J., vienas žymiųjų ispa
nų poetų, gimė 1881 m. Mogue- 
ro miestelyje, pietinėje Ispani
joje, pasiturinčioje šeimoje. Vi
durinį mokslą išėjo jėzuitų kole
gijoje, kurią baigęs įstojo į Se
vilijos universitetą ir studijavo 
teises. 1916 m. vedė Zenobiją 
Camprubi, JAV-se išsimokslinu
sią merginą, Rabindranato Ta
gorės raštų vertėją, kuri turėjo 
įtakos jo kūrybai. Daug keliavo 
po Ispaniją, Prancūziją ir Šiau
rės Ameriką. Nuo 1909 ligi 1916 
m. gyveno Madride, kur įsteigė 
ir redagavo keletą literatūros 
žurnalų, ugdydamas jaunus, vos 
pradedančius poetus.

Suliepsnojus ispanų pilieti
niam karui, J. R. J. išvyko į Ku
bą, o kiek vėliau į Puerto Rico, 
kur laikė paskaitas ir sureda-

studija apie lietuvių liaudies sta 
tybą buvo išspausdinta Vyt.
Didž. Kultūros muzėjaus metraš 
tyje. Rankraštyje karo metu žu 
vo studijos: 1) Lietuvių dumi- nio. 
nės pirkios ir 2) Lietuvių liau
dies kryžiai. Dailininkas, lanky
damasis po Lietuvą, beveik ana 
tomiškai ištyrė kryžius ir įsiti
kino, kad jie yra išaugę iš krikš 
čionybės. Jis juose neranda tos 
stabmeldiškosios lietuvių tiky
bos įtakos, apie kurią kaikurie 
mažiau šį dalyką ištyrę rašo. 
Pažymėtina, kad ir naujai per
spausdintoje P. Galaunės studi
joje apie lietuvių liaudies meną 
iliustracijos yra paruoštos dau
giausiai mūsų dailininko — A. 
Rūkštelės.

“Palšis ir aš’*— poemėlių pro 
za rinkinys, kuriame J. R. J. su 
pranciškonišku švelnumu iške
lia simpatišką figūrą Andalūzi
jos asiliuko, vadinamo Palšiu. 
Šitoje knygoje Palšis yra vy
riausias veikėjas, o Mugueras 
(poeto gimtinė) su savo puikia 
žydria padange priešais Atlanto 
krantą, savo baltais namais, vy
nuogynais, apelsinų ir granatų 
sodais, pušimis ir riešutmedžiais
— scenovaizdis, kuriuo vaikšto 
poetas su savo asiliuku.'

"Palšis ir aš” priklauso tam 
laikotarpiui, kada poetas norė
jo išsivaduoti iš ankstybesnios 
prancūzų įtakos ir savo kelio 
jieškojo pasaulio ir ispanų ge
nijų lyrikoje.

Džiaugsmas ir skausmas
Iš “Palšio ir aš” dvelkia švel

nus, gilus liūdesys ir mūsų sielą 
skatina būti “kaskartą vis ge
resne, vis ramesne ir vis tyres
ne”. Džiaugsmas ir skausmas
— kaip poetas sako — yra dvy-

rikos kraštus. Toks yra labai niai, kaip asiliuko ausys”. Džiau 
glaustai atpasakotas poeto gy- gsmas ir skausmas glūdi visuo- 
venimas. Tačiau tikras jo gy- 8e tos knygos puslapiuose, iš jų 
venimas yra jo kūryba. ! trykšta tyriausia poezija.

i Šalia švelnios meilės ir skaus-

antologijų. Trumpai pabuvojęs 
Floridoje galutinai apsigyveno 
Washingtone. Retkarčiais su 
paskaitom aplanko Pietų Ame-

40 knygų autorius

Visoje J. R. J. kūryboje (per 
40 knygų) giliai atsispindi įta
ka jo gimtojo krašto — Anda
lūzijos, kuri būdinga savo švie- 
singumu, juslingumu, išmonin
gumu ir muzikaliniu liūdesiu.

J. R. J. yra vienas tų retų 
ispanų poetų, gausiai apdova
notų formaliniu kūrybingumu, 
besijungiančiu su didžiausiu 
jautrumu, švelniausia intuicija, 
rafinuotu skoniu parenkant me
džiagą ir tobulu muzikalumu. 
Kad šis nuostabus sąlygų jun
ginys būtų davęs didžiausią is
panų poetą, jam trūko stipraus 
ir gilaus žmogiškumo atramos. 
J. R. J. nebuvo svarbus žmo
gus. Todėl jam stigo vienos 
svarbios sąlygos būti didžiuoju 
poetu, kurią Ortega y Gasset 
nurodo rašydamas: “Reikia, 
kad mūsų asmenybės paskutinis 
branduolys savaime būtų kaip

TOSS
ir neasmeninis, bet vis tik su- 
darytag iš trascendentinės me
džiagos”.-

J. R. J. gražiausioji poezija 
sukurta, kad patiktų kaip gra
žus dalykas, bet žmogus, netu
rįs jaudinančių žodžių, jos pa
galba negali išreikšti savo mei
lės, skausmo, entuziazmo ar il
gesio. O tai, galutinoje sąskai
toje, ir yra didžiosios poezijos 
paskirtis ir jos didumo mastas. 
Kaip kaikurie kritikai sako, J. 
R. J. kūryboje stinga to pustu
zinio eilėraščių, nepaprastų ei
lėraščių, kurie suteikia poetui 
amžinumo požymį“, o jautrųjį 
žmogų verčia jais gėrėtis. Ta
čiau, to nepaisant, J. R. J. reikš 
mė ispanų poezijai yra milžiniš
ka. Žinomas amerikiečių kriti
kas, Waldo Frank, vienas di
džiausių jo gerbėjų, tvirtina, 
kad “Jimenez priklauso Gongo- 
ros ir šv. Jono nuo Kryžiaus 
rasei, nemarių poetų rasei”.

Jo kūrybos tema
Bendroji J. R. J. kūrybos te

ma — išoriniai elementai: van
duo, jūra, gėlės, aušros — susi
pina su jausminiais ir aistrin-' 
gaiš elementais, ir tada jo iš- 
raiškumas pasiekia savo augštu 
mos. Vienuma, liūdesys yra jo 
leitmotyvas, o Andalūzijos kraš 
tovaizdis jo peisažas. Tasai švel 
nūs, esmingas ir senovinis pei
sažas, kurio joks Andalūzijos 
poetas anksčiau nebuvo apdai
navęs, J. R. J. buvo atskleistas 
jauniems poetams. Ta3 -pats pei 
sažas pasireiškia ir jo geriausio
je knygoje, toje, kurios vertė 
šiandieną neginčijama: elegijo
je proza PLATERO Y YO 
1907-16) — Palšis ir aš — ku
ria modernioji ispanų proza pa
siekia augščiausio tyrumo, pap
rastumo ir jausmingumo laips-

mingo jausmo, neatskiriami jos 
palydovai yra vaikai, kurie iš 
jos puslapių semiasi savo džiaug 
smą, panašiai “vyturėlio čireni-

A. Unkštai*

Kultūrinė kronika
• Prof. Pr. Dovydaičiui 70 m. 

Jeigu dar yra kur gyvas Sibiro 
tremtyje prof. Pranas Dovydai
tis, jam gruodžio 2 d. sukanka 
70 m. amžiaus. Tas mūsų moks
lininkas — enciklopedistas bu
vo gimęs 1886 m. gruodžio 2 d. 
Marijampolės apskr., Višakio 
Rūdos par., Runkių kaime. Jau
natvėje ilgokai dirbęs ūkyje, 
1908 m. eksternu išlaikė egza- 
minus Marijampolėje ir įstojo 
į Maskvos universiteto teisių 
skyrių, pasirinkdamas jį su vil
timi, kad ^alės grįžti dirbti į 
Lietuvą. Drauge klausė paskai
tas istorijos-filosofijos fakulte
te bei gamtos fakultete laisva
laikius praleisdamas biblioteko
je ir gausiai skaitydamas. Jau į 
studentaudamas rašė Vilčiai, 
Draugijai, šaltiniui, Aušrinei.! 
1911 m. išleido Draugijos prie
dą Ateitį, kur pirmame numery
je išdėstė ateitininkų ideologi
jos pagrindus ir pradėjo tą didį 
sąjūdį. Lietuvoje dalyvaudavo 
slaptose ateitininkų konferenci
jose. Kaikurį laiką dirbo Vil
ties redakcijoje Vilniuje. Buvo 
pakviestas direktoriauti pirmo
je lietuvių gimnazijoje Kaune.

Vilniaus konferencijoje buvo 
išrinktas Lietuvos tarybos nariu 
ir pasirašė Nepriklausomybės 
paskelbimo aktą. Buvo UI Mi- 
nisterių kabineto pirmininkas. 
Įsikūrus Kaune Augštiesiems 
kursams, buvo pakviestas lekto 
riumi, o paskiau — universite
to profesoriumi, kur dėstė pe
dagogikos istoriją, lyginamąją 
religijų istoriją, filosofiją. Už 
kalbą 1932 m. pavasarininkų 
kongrese totalitarinio tautinin
kų režimo buvo uždarytas į ka
lėjimą, o už dalyvavimą moks
leivių ateitininkų veikloje, pa
šalintas iš universiteto, bet vė
liau priimtas su griežtu drau
dimu ateitininkų veikloje neda
lyvauti.

Nepaprasto kruopštumo mok 
slininkas,. redagavęs žurnalus 
Kosmos (gamtamokslio), Logos 
(filosofijos)-, Soter (religijos 
mokslų), Lietuvos Mokyklą (pe 
dagogikos), Naująją Vaidilutę 
(ateitinir/.ų moksleivių; vėliau 
— moterų inteligenčių), Gamtos 
Draugą; daug talkino Ateičiai, 
Darbininkui ir kt. Atskirai iš
leistos jo studijos: Biblija ir 
Babelis, Kristaus problema, 
Žmogaus išsirutuliojimas ir pa- 
lentologija, Kultūra, religija ir 
mokykla. Yra parašęs apie 100 
stambių mokslinių straipsnių 
iš religijos, tikybų istorijos, ha
giografijos, filosofijos ir jos is
torijos, kultūros istorijos, vi
suomeninai mokslų, pedagogi
kos, geografijos, biologijos, pa-

mui baltoje aušros saulėje”. Po
etas neparašė savo elegijos spe
cialiai vaikams. Tai gili knyga 
suaugusiems. Bet drauge ir to
kia paprasta, kad ją paduodant 
į mažųjų skaitytojų rankas, ne
reikia n i y o pridėti ar atimti. 
Iš “Palšio ir aš” — suaugusiųjų 
knygos — vaikai išmoksta my
lėti ir pasišvęsti.
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lentologijos, geologijos, davęs 
eilės mokslininkų biografijas, 
daug rašęs visuomeniniais klau
simais.

Labai lauktina yra šio mūsų 
didžio mokslininko ir visuome
nininko biografija. Suglaustą 
jo gyvenimo apybraižą galima 
rasti Lietuvių enciklopedijos V 
tomo, 141-144 pusi.

• Andriaus Kuprevičiaus kon

cprttts develandeį įvykęs šio 
miesto Music School Settlement 
rūmuose, gausiai sutraukė mu
zikos meno mylėtojų, daugiau
sia amerikiečių.

Apie koncertą Cleveland Plain 
Dealer rašo:

“Andrius Kuprevičius užsitar 
nauja susižavėjimo ir pagarbos. 
Jo vakarykštis koncertas su
traukė pilną salę publikos ir su
silaukė pilnai užtarnautų ova
cijų.

“Andrius Kuprevičius pasirin 
ko programai Chopin Sonatą 
b-minor, op. 58, Kabalevskio so
natą Nr. 3, op. 45 ir Prokofjevo 
Sonatą Nr. 7, op. 83... Jo tech
nika užtikrinta ir atitinka augš- 
čiausius reikalavimus. Ypatin
gai išskirtinas yra jo stiprus 
ir tuo pačiu metu elastingas 
ritmo pajautimas, kurio pasi
reiškimai, pajungti stipriai kont 
rolei, įgauna jaudinančios ga
lios. Chopino Sonatos “Largo” 
dalyje, kupinoje poetinio susi
mąstymo, Andrius Kuprevičius 
pasiekė žavingų pianissimo efek 
tų. Jo skambinimas pilnas rim
ties ir nuoširdumo, dvelkia sa
vita šiaurietiškosios rudens 
saulės spindulių šiluma.

Kabalevskio ir Prokofjevo So 
natos buvo atliktos taip pat spal 
vingai ir su tokiu supratimu bei 
įsijautimu, kad beveik įtikino 
mus, jog abu vienodai yra ge
resni, negu jie ištikrųjų yra”.

(A. J.)
• Pulk. O. Urbonas, begyven

damas Švedijoje laisvu nuo dar
bo laiku nagrinėja ten esamus 
istorinius dokumentus, turinčius 
ryšio su senąja Lietuva. Perei
tais metais jisai parašė apie “Se 
novės Lietuvos vėliavas, esan
čias Švedijoje”. Šį rašinį atspaus 
dino “Karys” su vėliavų foto
nuotraukomis. Šiais metais pa
rašė apie “Karą lietuvių su šve
dais 1601-1611 m. Livonijoje”. 
Šio karo parašymui autorius pa
naudojo dokumentus, esančius 
Stockholme, švedų archyvuose. 
Studija yra plati, apima 57 ma
šinėle rašytus puslapius, jau pa
siųsta “Kariui”. Prie rašinio 
pridėti braižiniai. Aprašyta vien 
karo veiksmai, politinė situaci
ja paliesta labai mažai. Jonas 
Karolis Katkevičius buvo genia
lus karo vadas. Jisai turėdamas 
mažesnę kariuomenę, sprendžia
moje vietoje sugebėdavo sutelk
ti daugiau jėgų ir laimėti kauty 
nes.

• Romualdas švedrys iš Ko
lumbijos sostinės Bogotos išly
dėtas chemijos studijoms į JAV. 
Iš Kolumbijos mūsų dienraščio 
korespondentė rašo, kad Romu
aldas dar vaiku būdamas su di
džiąja lietuvių grupe 1948 me
tais į Kolumbiją atvykęs, bai
gė ten kolegiją; su kitu savo 
draugu Algiu Bekeriu per lietu
viškas pamaldas kunigui patal
kindavo prie altoriaus. Romu
aldas pasižymi stipriais gabu
mais, yra pamėgęg knygą, lietu
višką laikrašti ar žurnalą, yra 
nuoširdus idealistas.

• Dail. R. Viesulas dalyvauja 
9-toje metinėje Bostono grafikų 
parodoje, kuri vyksta Bostono 
Meno muzėjuje iki gruodžio 20 
d. Dailininko išstatyta litogra
fija “Laiškas*’’, ši paroda bus 
transliuojama per televiziją: 
Stotis WGBH TV. CHannel n.

• Dr. M. Gimbutienė parašė 
anglų kalba studiją apie lietu
vių kryžius. Veikalą išleisti pa
deda Kultūros fondas.

S
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IX Lietuvių encikl. tomas
4

FROF STEPONAS.KOLUPAILA, Notre Dame

Tik ką gautas devintasis to- nes ribos buvo pakeistos, į ry
mas apima žodžius nuo Instru- tug nuo Baltojo Lakajo ežero, 
mentalizmo ligi Jungtavainikių, Redaktorius rpčgsta humorą, 
t. y. dalį raidž/j I, Y ir J. Lietu-' dėl to negalima pykti. Pažiūrė- 
vių kalbos žodynuose tas tar-i kit, kokią iliustraciją jis idėjo
pas atitinka 3-3,4% viso žody
no. Į šį tomą pateko keli ypa
tingai išsamūs straipsniai, kaip 
Italija, 35 psl., Ispanija, 22 psl., 
Japonija, 12 psl., Izraelis, 8 psl., 
Jėzus Kristus, 7 psl., Jogaila, 11 
psl., Jadvyga, 5 psl. Ypatingai 
daug pateko Jonų: 22 šventieji, 
23 popiežiai, 27 karaliai bei im
peratoriai, 9 carai ir kunigaikš
čiai, 15 kurfiurstų ir kitų valdo
vų: visų Jonų nurodyta net 101. 
Jų tarpe Krikštytojas. Apašta
las, Kantietis, Nepomukas, Be
žemis, Romėnas, Jonas Albrech
tas, Jonas Kazimieras, Jonas 
Didysis, Jonas Žiaurusis...

Iš žymesnių lietuvių atvaiz
duoti Ivanauskai, Ivas, Ivinskiai, 
Jablonskiai, Jackevičaitė, Jac
kus, Jagomastas. Jakaitis, Ja- 
kavičiai, Jakimavičius, Jaks-Ty- 
ris, Jakševičius, Jakštas, Jaku- 
bėnai, Jameikis, Janavičius, Jan 
kauskai, Jankevičius, Jankai, Ja 
nonis. Janulaičiai, Janulionis, Ja 
nulis, Janusas, Januševičius, Ja- 
nuškevičiai, Januškis, Jarašius, 
Jaroševičius, Jerulaitis, Jasai
čiai, Jasėnas, Jasienskis, Jasins
kis, Jaskevičius. Jaščenka, Ja
tulis, Jaunius, Jazbutienė, Jer- 
molajevas, Jesaičiai, Jočys, Jo-

KRONIKA
• Jonas Borevičius-Bariūnas, 

kunigas-jėzuitas visuomeninin
kas ir laikraštininkas, gruodžio ’/****^ V\ “-““'“y
6 d. sulaukia 50 amžiaus. Yra plr°da: balnų' pakU,ktų ,r W 
gimęs Alytuje, ten ėjo ir pra
džios mokyklą, bei lankė gim
naziją. Filosofijos ir teologijos 
mokslus baigė Valkenburge, O- 

mus! Ji pavadinta “Įstątymų landijoje; socialines studijassaugotojai”. Ironijai pavaizduo-, dar gilina Muensterio (Voku- 1632)- Baln* ir musų

ti jis panaudojo Goyos paveiks-Į tijoje) ir Louvaino (Belgijoje’ 
lą “Už tai, kad žemė sukasi” —

‘ • Lietuviškas balnas švedų 

parodoje. Švedijoje šiais metais 
įvyko arklių tarptautinės žaidy
nės. Ryšium su šiomis žaidynė
mis Stockholme buvo suruošta

Parodoje buvo išstatyta ir se
novės lietuviškų balnų. Vienas 
lietuviškas balnas buvo XVII a.

• Kultūros fondas susitaręs
su Kanados LB Kultūros fondu 
skelbia specialų tautinės miste
rijos konkursą, kuriuo bus pa
minima 1958 m. sueinanti 40 m. 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo sukaktis. Misterijos idė 
ja atskleidžiama žodžiu (tekstu) 
melodija (muzika, giesme), ju-

Oflso tolef. LAfayette 2-8210. Jei 
utittUHllep tu, lutu kilę KEiline 3-2869

< IcMILY V. KRUKA5-
-A'DYTOJA IR CHIRURGĄ

414tfVs. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 1Z-2:SU v 
'•» pirm., antr, ketvlrt. 6-8:»» »

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St, 
Ofiso tel. Klliunce 5-4410 

Rezid. telef. GHovehUl 6-0617 
valandos: 1—8 p. m. 6—8 p. m.

Penktad. tik po pietų 
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

į rimtą straipsnį apie įstaty- pradžios; ant jo jodė švedų ka- dėsiu (šokiu, žaidimu), 
ralius Gustavas Adolfas (1594-

kariuomenės art. pulk. O. Urbo-'
... ~ i nas. Kaip jis rašo, balnas yrauniversitetuose. Po to — Taline i - A-, į ištemptas ant griaučių briedžio (Estijoje) trejus metus vado- > , ......*V . ..... . x. kaulų, su sparneliais užpakaly-yavo Jaunimo Auklėjimo mat.- jc Sėdynž jr rau<Jona pa.

u n ir es e i ūsų gimnazijoje, aigkinimus parodoje davė švedų 
va.au ketvertą metų kapel.ona- dr T LenkJ atvaizd ,
vo Prekybos institute Siauliuo- „ su lietuviskuoju balnu
se. Tremtyje buvo Sve.car.joje, įsidėjo Sved žurnalaL 
lietuvių komiteto pirmininkas,
tarptautinės tremtinių švietimo. • Juozo Grušo romano “Kar- 
komisijos narys. Jau 10 m. kaip jeristai” antroji dalis jau pasie- 
yra atvykęs į JAV. Steigėjas kė Chicagą. Šią antrąją laidą 
jėzuitų namų Chicagoje. Uoliai parūpino londoniškė leidykla Ni 
talkina ateitininkų studentų ir da. J. Grušas yra talentingas 
sendraugių veikime. Estiškai y- beletristas, o taipgi ir drama-

Kun. Jonas Rorevičius, S. J.

grandinėmis surakintas Galilė
jus. Daug žiauresnė ironija šau
kia iš kito Goyos paveikslo (psl. 
106), kuris vaizduoja moterį, 
prirakintą prie gėdos stulpo, 
“nes ji buvo liberalė”. Apskri-j 
tai, paveikslai paęinkti su sko
niu. Negaliu to pasakyti apie 
V. K. Jonyno kūrybos atvaiz-

ra parašęs vaidinimą Kalėdų 
garsai. Jo raštai yra tilpę Ry
te, XX Amžiuj, Drauge, Misijo
se, žvaigždėje, Ateityje, Laiš
kuose Lietuviams.
•
• Vysk. K. Paltarokas, gy

vendamas Vilniuje, rašo veika
lą apie Šv. Kazimierą. Numa
toma, kad veikalas bus apie 
100 pusi.

r?

Tcl. ofiso HE 4-«<199, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniuip nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
\ Išskyrusi ketvirtad. Ir aekmad.

DR IRENA KURAS
(Gydytoja tr ChlrurgA) 

B.CDLK.1V IR VAIRŲ LIGŲ
SPECIALISTO

TUO South W e steni Arenau
(MKDICAL BUILDING)

Zlrmad., antrad., ketv. Ir penktai 
įuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nut 
It. — 8 vai. vakare Trečlad. nut 
H vai. ryto — Iv. p. p. Šeštad 1 
ral. ryto Iki i vai. poj 'et

Ofloe tel. KL. 7-il68
Ree (ei WAlbroolt 6-376Z

Ofiso tel. CUffside 4-281»e 
Rezidencijos: LAfayette 3-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS

1724 VVest 471 h Street 
(Hnntpua 47tb Ir Hermi toge, 

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

turgas. Jo keturių veiksmų dra
ma Tėvas buvo statyta ir JAV-1 
se. Beletristinėje kūryboje yra i 
pasukęs psichologinio romano j 

keliu. įžvelgdamas savo perso
nažų sielon. Romanas Karjeris
tai vaizduoja karjerizmo ir ide- 
alizmo grumtynes nepriklauso
moj Lietuvoj, ši antroji dalis 

■ turi 160. pusi.

Tel. OLynipio 2-4276
DR. ATKOČIŪNAS

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

Vai. antr. Ir ketvlrt. 10 r. Iki 9 vak. 
Penkt. 7—9 vak. ir šešt. 10—12 v. d. 

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

Tel. CAlumet 3-0270
Vai.: pirmad., treč. Ir Sešt. nuo 3—8 
vai. vak. Penkt. nuo 10 v. ryto Iki 
2 vai. p. p. .

DR. ANNaTaUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Aveoue
vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: l’It 8-3229 
Res telef. YVAlbrook 5-5076

CeL ofiso VA. 7-5557. res. RE. 7-lM>
DR. FRANK C. KWINN

(KYIECIN8KAH) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1651 Wwt 47th Street
LIGONIUS "PRIIMA: Kasdien nuo j 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki S:l<
f'C.-ū i-4.q Jt.ną 1- v<lr

DR. FL TAI1AT-KELPSA
Ofisai: 20 North Waeker Orlve 

(Civlo Opera House, kam b. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntrul 6-2294 
6002 West 16th Str., Cicero 

Vai kasd. 5—8, šeštad. I—3 
Tel. TOwnliaU 3-0959 

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

dele, Jokantas, Jokubauskiai, Jo į . . . ,fc„, ...... ’ ! riaus paslėpta ironija?kubynas, Jonikaitis, Jonikas, i XT • x , ,T • T . , .. ... T Naujo tomo sutvarkymas irJonynai, Jonušas, Jovaisaite, Ju x . , , . „T , ... . T ... . i turinys rodo, kad Enciklopedijacaitis, Jukneviciai. Jundilai... . “. , ..... 1! eina tinkamu keliu ir jos pasi- 
Reikia sutikti, kad visas to- sekimas garantuotas, 

mas yra labai įvairus ir turinin
gas: kiekvienas skaitytojas ras 
šį tą iš jam įdomiausios srities, i 
Galima knygą skaityti ištisai ir j 
sužinoti daug nežinomų ar už-l 
mirštu dalykų. Gerai reprezen-i 
tuota geografija, istorija, meno! 
istorija, archeologija, kalbos., 
menas, liaudies išmintis, trem
tis ir emigracija. Yra ir liūdnų 
žinių: daugelyje biografijų nu
rodyta Sibiro katorga, kalėji
mai, sušaudymai Tragiška L J BEMOKAMAI ĮRENGIAME, 
Jucevičiaus biografija. Daug ak-!
tualių žinių iš naujų laikų isto- Pagaminami pagal užsakymą 
rijos, pvz. gėdinga Jaltos konfe- mūsų nuosavioje dirbtuvėje, 
uncija KILIMAI...

Chlcagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUČO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND

PICNIC GROVE
83rd and WiIIow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

DRAPERIJA...

Šis toftias yra pirmas, kuris, 
nieko negavo iš kauniškės En-! 
ciklopedijos ir atrodo gerokai 
tobulesnis. Bendradarbių skai
čius vis auga, nors nebematyti 
dalies pasitraukusių iš talkos: 
svarbu, kad prisideda jaunos 
pajėgos. Redaktorius stengėsi 
suteikti savo tomui dailesnę iš
vaizdą, rūpestingai parinko ilius 
tracijas, kurias, kaip žinome, 
nelengva gauti. Matyti pastan
gos išlaikyti lygį ir pusiausvy
rą.

Korektūra pagerėjo, mažiau 
paliko klaidų. Buvo stengtasi 
tvarkyti ir derinti rašybą, 'ypač 
vietovardžių, tačiau dar liko ne
tikslumų. Pvz., 379 psl. aprašy
tas Jenisiejus, o psl. 66 rašoma 
Janisiejo, psl. 503 Jovaišytė, o 
greta po portretu Jovaišaitė. 
Pasitaiko kitų, nelabai reikš
mingų netikslumų: Inturkė yra' 
ne prie Geluono ež., bet prie gre 
timo Geluočio ež., o tiltas pasta-

PAGARSftJLSIŲ FIRMŲ

Kainos pagal susitarifną. Ne
mokamai apkainuojame jūsų 
namuose. Atvykstame su pa
vyzdžiais dieną ar vakare.
Visų plač. reklamuojamų firmų

BALDAI- LEMPOS
— LOVOS IB MATRACAI.

Pagaminami baldai pagal už
sakymą už fabriko kainas.

STAN LE Y’S 
FURNITURE

(Lietuvių Krautuvė)

“Kur klientas atsiunčia savoi 
draugą”.

7026 So. Western Avė. i 
Telef. PRospect 6-2254

Savininkas Stanley C. Tranas

ATDARA SEKMAD. NUO 12

IKI 4 VAL. IKI KALĖDŲ

tylas per Važuokos upę. ne per' Kitom dicnoin 9:30—5:30. Pirmad. 

ežerą. Dailus šaukštuko ežere- įr ketvirt. 9:30—9:30 v. v. ' 
lis (psl. 71) yra ne Šiaulių aps., Penktad. 9:30-*« v. v.
bet Utenos, tiksliau Švenčionių,

CRANE SAVINGS AND LOAN 
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1083
B. R. Pletkieuicz, prez.; E. R. Pietkiewlcz, sekr. ir advokatai 

Mokame augštus divkiendua. Kėši uo jam e čekius. Parduodame ir 
išperkama valstybės bouua. Tau pyto j amu patarnavimai veltui
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtai nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt, nuo 9 iki vidurdienio.

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

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

Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir 
pristatymas garantuojamas 

REIKALAUKITE KATALOGŲ 
Taip pat siunčiame daiktus užsakomus Anglijoje. 

Siuntiniai pristatomi gavėjui 5—6 savaičių bėgyje.

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

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

2646 W. 69th St. RE. 7-1941
TIKTAI MCSŲ FIRMA ŠVEDIJOJE GALI TAIP PIGIAI 

PASiŲSTI PAKILTUS. PALYGINKITE TIK

KELETU SIUNTINIŲ:

Siuntiniai garantuotai pasieks adresatus Lietuvoje per 5—6 savaites
Nf. 1. 20 svarų tauku ............................................................................. $23.00
Xr. 2. 20 ” ryžių ......................................................................... $17.50
Nr. 3. 20 ” cukraus ........................................................... '.... $13.00
Nr. 5 ] n svarų cukraus

16 " taukų ..................................................................................... $20.50
Nr. 6 5 jrvar. cukraus

“ taukų 
“ ryžių
“ jautienos ........................................................................... .. $23.00

MES TAIP PAT SIUNČIAME JCSŲ PARUOŠTUS SIUNTINIUS 
UŽ PIGESNES KAINAS NEGU KITUR

Galite atvykti asmeniškai arba užsakymus pasiųsti paštu:

ATLANTIC GIFT SERVICE CO.
1824 H'EST CHICAGO AVĖ., CHICAGO 22, ILL. 

Telef. EVerglade 4-5220

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS
Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 

motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 .......................... $8.25Murcery 49-51 .................... $8.95
Chev. Ali 1937-53 .......... 8.25Olds, 6 cyl. 41-50 ............. 8.20
Chevrolet 54-55 ................ 9.95Plymouth 42-56 .................. 9.95
Chrysler 6, 42-52 ............ 9.91 Pontiae 37-54 ....................... 8.95
Dodge 6, 42-56 ................. 9.95 Buick 87-52 ...........................  12.00

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

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

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

IŠ TOU IR ARTI

NAUJI OIMU TNOKN-NAUJAUSI KNAUSTn'IO VMNMAI 
UBU MKTU AATr/HMAS-MUS INSĄtlNINBAS AATANNAW9A^

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tel. V/AIUoek 5-9209

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 l.So 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. Ir 
Š6Št.£ld

Res. tel. CRovehlU 0-5603

Tel. ofiso PRospect 6-2240
PKospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BPEO. CHIRURGIJOS LIGOM 
5700 S. Wood Street

Priėmimo vai. pirmad ir penktad nuo 
2—4 ir 6—8; antrad., ketvirt., šešt. 
2—4; treč. ir sekmad. uždaryta.

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IB CHIBDBS1 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hllla 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v. 
išsklrus trečlad. Šeštadieniais nuo 
Iki 4 vai. popiet.

Tek: Ofiso — Priimąs 5-676S 
Buto — BEverly 8-3946

DR. VYT. TAURAS 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA EB

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

t Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-6577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri, 

Trefiiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak U
šeštadieniais 2-4 v».i popiet

rel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-848«

6R. V. P. TUMASOMS
CHIRURGAS

8250 South Western

VA.L kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 va* 
Trečiadieniais, šeštadieniais Ir

sekmadieniais uždaryta 
T1“* nfiso- nAniib» « nu

DR. VL BLAŽYS
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 LAfuyctte 3-6048
Rez.: YVAlbrook 5-3048

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

DR. PETER T: BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Weste m Avenue 
Clilcago 29, lll

pasimatymai pagal sutarties 
telefonus REpublie 7-4900 

Rcztdenda: GItmekili 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. V Irgi n in 7-0036. 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Ofiso HEmlock 4-5815
Rez. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
JLAUČ)IŲ IR VIDAUS LIGO9 

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

' Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

(253 S. Wlxipple Strw»
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12: ?—8; 7—9 
šeštad 10—12. Trečiad. uždaryta

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7 786

Tel. Ofico PA 5-1717
Rez. PA 5-1718

DR. J. J. PLIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6318 VV. Irving Pk. Road
VAL.: Pirmad., antrad., ketv., penkt. 
2-5 ir 7-8:30. .šešt. 2-4 p. p.

0R. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJA, 

3267 South Halsted Street

1 lkl 4 v. p. p. 
šeštadieniais ’ —

ir 6—8 v 
-4 v n n

OL ofiso Pltospeet 6-9400
Rezid. PKospect 8-»4»

OR. ONA VAŠKEVIČIŲ*
(Vaškevičiūtfi)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p.p. ir nuo 6-8 v* 
yak. šeštad. 1-4 p. p Trs£la<lUa1«< 
Ir kitu laiku tik susitarus.

Tel ofiso Vieton 2-1581
Rez. VIctory »-«74»

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRUIV't, 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted tr 81-moe gatvių. 

Prišmlmo valandos kasdien: 1-4 p.y 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad 1-4 vai ponis*

Tel. ofiso VI 7-0000, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kumpas Archer ir California Avė. 

VAI..: 2—4 ir 6—8 v. p. p.
šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. YArils 7—1166 
. Rezidencijos — STevvart 3-4511,

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.
Tel. H Albrook 5-2070

Res. Illlltop 5-1560

Dr. Alezander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso I’R. 6-3838. rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street

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

Telefonas GRovehlll D-169b
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 Ir 7—t v v. piign

susitarimą Išskyrus trečiadienius 
«422 Marqnette Bd

Tel. REliance 5-1811

OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 Weet 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:10—6:26 vak
Trečlad pagal sutarti

re» Ofiso ir buto OLrmpte 2-41M
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURO*
4938 W. 15th SU Cicero 

Kasdien 1—S v. Ir 6—8 ▼. vakar..
Išskyrus trečiadienius 

BntM 1626 So. 48th Ava 
■eštadleulals 12 Iki 4 popiet

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted 8t

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

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St.. tel. RepubUo 7-8818.

Ofiso telefonas — Blsbop 7-8895

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Aveime
(Kampan Kedzie Ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 lkl 9 vai. 

Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublie 7-2290
BPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:o0—8:00. 
Sešt. nuo 2:00 — 4:05. Trečlad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis; pritaiko akinlua, 

keičia stiklus ir ršmua.
4450 So. California Avė., Ohicagt 

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

10 vai. ryto iki 4; trečlad. ir sekmad
tik susitarus

Tei. ofiso YA 7-4787, rez. PR 6>1M>

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 B. Ashland Avė. (kamb. 811)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8: trečlad., šeš 
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti, 

fetgu neatsilieps viršui i nčtl telefoną'
šaukite Mldwar 3-0001

V
P. ŠILEIKIS, 0. P.

Orthop^aa - FTotezialas 
Aparatal-Protezal, Msd. ban
dažai. Spee. pagalba kojom

(Areli Supports) tr LL
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 6-1. 
.BTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 

2860 W. 63rd SU Chicago 2*. III 
Tel. PRoepect 6-6084.

Tel. ofiso PIt. 6-6440, rez. HE. 4-3154

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR •-•65>

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

TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6658 
Rezid. 6600 S. Artesian Ava.

VAL. 11 v. r. lkl 8 p. p.; 6—» v. »

DR. G. SERNER
IdlLTUVlS AKIU GYDYTOJAS 

Virš 16 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1826 
Pr Įtaiko akiniu* 
Kreivas akla 

ištaisa.
Ofisas ir akinių dlrbtuvš 
756 West 35th Street

| Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 lkl S, tta-
i čiad. nuo 10-12, penktadieni 16-1 ii 
.eštadieuiaia 19-2 vai. popiet.

virs za

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų {tempimą, kurt* 

yra priežastis galvos akaudSjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys 
tę. Prirenku teisingai akinius Vis) 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus Speciali atyda kreipiama 
1 mokyklos valkus.

4712 South Ashland Aveniu 
Tel. YArds 7-1878 

Vai. 10:80 lkl 7 v. vak. Šeštad. 10:6t 
Iki A vai. 8ekm. Ir treč uždara.

ttemkite dien. Draugą!
DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
'.884 8. Oakley Avė., Chicago 8, 11L Tel. Tlrglale

■ntorsd ee Isoond-Class Matter Marcb 81, 1916, at Cktoage 
Under tha Aot of llaroh S, 1879.

tfenaber of the Catbollo Press Asą’n 
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PRUNUMERATA: 
Chicago) ir Cloero) 
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8UBBCRIPTIOK1 RATU 
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Šeštadienis gruodžio 1, 1956

Psichoanalize-ir logoterapija
t

J. GOBIS, Los Angeles, Calif.

Šiemet sueina 100 metų ne elgesio laisvė (plg. jo “Pa- 
nuo Sigmundo Freud gimimo, thologie dės Zeitgeistes, 176 
Galima su daugeliu jo pareis- pusi.). Badaujančių gyvulių el- 
kimų nesutikti, bet reikia gesio skirtumai išnyksta, bet ne 
pripažinti, kad jo įtaka mo- žmonių.
domiojoje psichiatrijoje yra, 
didelė. Šios sukakties proga
ir norime tas problemas pa-i JAV-se freudizmas yra pla- 
nagrinėti. Jos nemažai rišasi čiai žinomas: augštųjų mokyk-

Freudizmas Amerikoje

su religija. Jeigu Freudo kai- 
kurie aiškinimai ir posakiai 
buvo nukreipti prieš religiją, 
tai vėlybesnieji psichiatrai 
stipriai artėjo prie religijos. 
Paskutiniame JAV psichiat
rų kongrese Chicagoje prof. 
dr. Finley Gayle įdomių min
čių pareiškė paskaitoje: “Con 
flict and Cooperation between 
psychiatry and Religion”. Jis 
pabrėžė, kad tarp psichiatri
jos ir religijos iš taikaus ko
egzistavimo laikotarpio perei
nama prie aktyvaus koopera- 
vimo.

Amerikos Psichologų drau
gijos iniciatyva prof. dr. Th. 
Newcomb sudarinėja bendrą 
psichologų ir teologų komite
tą artimiems klausimams 
spręsti. Jėzuitai teologai bu
vo pasikvietę psichoanalistą 
Gregory Zilboorg jiems Wood 
stock kolegijoje išdėstyti mo
derniosios psichiatrijos pa
grindus. šv. Jono universite
te Collegevillėje, Minn. buvo 
trijų savaičių seminaras pas
toralinės psichiatrijos pro
blemoms ryškinti, ir tai š. m. 
geg. mėnesį buvo aprašyta 
“Catholic Digest”.

New Yorko Medicinos aka
demijos rūmuose sudaryta 
Nacionalinė Religijos ir Psi
chiatrinės Sveikatos akade
mija, kur stipriai atstovau
jami katalikų, protestantų ir 
žydų teologai. Ir ta akademi
ja iš JAV Psichinės Sveika
tos instituto gavo $435,893 
psichiatrinių problemų studi
joms. Ta suma padalinta tarp

lų studentai jį sutinka psicholo
gijos sociologijos, psichiatrijos 
ir net istorijos vadovėliuose. Sa 
vo textbook’e "American Sočiai 
and Economic History” prof.
Faulkner teigia, kad freudizmas 
prisidėjęs prie amerikiečių pa
laidumo, nes daug jaunimo pa
tikėjo S. Freudu, kad lytinior 
instinksto varžymas esąs žalin
gas psichinei sveikatai. JAV-se 
atsirado daug psichoanalistų, 
kurie gydo žmones klausydami 
jų išpažinties, kuri trunka nuo 
pusantrų iki 2 metų, tris kar
tus (valandas) kas savaitė. Tai 
kaštuoja tūkstančius dolerių, 
kas matyt iš John Knight’o kny 
gos “The Story of My Psychoa- 
nalisis”.

Chemijos daktarui John
Knight jo gydytojas patarė pa- Nauja mokslinė pajėga Europoj 
bandyti gydyti pavojingą skil- Europoje prieš 'freudistinę 
vio žaizdą pas žymiausią Ame-' psichoanalizę išėjo Vienos uni- 
rikos psichoanalistą dr. Max-į versiteto psichiatrijos profeso- 
well. J. Knight smulkmeniškai rius dr. Victor E. Frankl, Hitle-

DTENKA5TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLTNOTS

A Rūkštelė

a, šinti įtikino dr. V. Franklį, kad j ji simptomai gali turėti dvasi-sintetinimu (Isynthesizin, 
Drug).

g of

aprašo savo išpažintį trukusią 
apie 2 metus dr. Maxwello ka
binete. Jo išpažintis turi daug 
itin neskanios pornografijos, bet 
pagaliau J. Knight pasijunta 
sveikesnis kūnu ir siela. Per
skaičius J. Knight’o “Story” 
gaunasi įspūdis, kad katalikui 
būtų nesąmonė eiti išpažinties 
pas psichoanalistą, nes jis gali 
atgimti po gerai atliktos sak
ramentalinės išpažinties, kuri 
yra tokio pat senumo kaip Ka
talikų Bažnyčia. Atrodo vaikiš
kai naivu, kai J. Knight pažvel
gia į S. Freudo paveikslą dr. 
Maxwell kabinete ir galvoja, 
kad S. Freudas esąs didžiausias 
žmonijos geradarys. Kad išpa-

rio režimo metu kalintas trijuo
se kacetuose parašęs knygą 
“Ein Psycholog erlebt das Kon- 
zentrationslager”. Kacetuose jis 
pastebėjo, kad tie kaliniai išlai
kė dvasios sveikatą ir pusiaus
vyrą, kurie turėjo intensyvų 
veržlumą į paskutiniuosius gy
venimo tikslus ir vertybes. Jieš- 
kodami visur augštesnio gyveni 
mo tikslo, religingi kaliniai jį 
surasdavo savo kančiose, išmo
ko artėti prie Gyvojo Dievo ir 
rasdavo savyje nepalaužiamą 
dvasinę jėgą. Kacetų baisenybės 
ir žmogaus galia joms pasiprie-

Prieplauka

psichiatrija turi išplėsti savo ri- j nį išeities bei atramos tašką, 
bas, savo horizontą ir nesikon- į štai, pvz., ligonis dreba. Tas jo
centruoti vien žemesnės ar vi-, 
dūrinės žmogaus prigimties ty
rinėjime.

V. Frankl perėjo iš freudisti- 
nio posąmonio (Unterbevvusst- 
sein) arba iš sielos “pogrindžio” 
į žmogaus sielos dangaus augš- 
tybes.

V. Frankl ir jo mokykla ne 
tik galvoja, bet ir įrodo, kad 
bent trečdalis mentalinių ligų 
bei sutrikimų kyla iš to, kad 
žmogus praranda savo gyveni
mo tikslą bei prasmę, ir todėl 
negalima tų ligų sėkmingai gy
dyti, jei nesuprantama pacien
to dvasinės prigimties, jo dvasi
nės būklės. Net patys paprastie-

katalikų, protestantų, žydų žintis palengvina žmogaus sąži-
mokslinių-teologinių įstaigų. 
Lojolos universitetas Chica
goje (jėzuitų) gavo $151,470. 
Taigi — problema darosi ak
tuali. Čia mes duodame Juozo

nę, tai katalikams gerai žinoma 
nuo Kristaus Apaštalų laikų. 
Sakramentalinės išpažinties 
įsteigėjas yra Kristus; Jis yra 
didžiausias psichoanalistas ir

ELECTRIC

TELEVIZIJA:
• Nepaprasto ryškumo paveikslas
• Naujas lengvas būdas stotims 

pasirinkti
• Valdymas iš tolo
• 90° aliuminizuotas paveikslo 

vamzdis

ULTRA-VISION

Gobio straipsnį, o greitu lai-1 didžiausias žmonijos geradarys, 
ku jį papildydami įdėsime
tuo klausimu prof. A. Liaug- 
mino studiją.

— Kult. priedo red.

Sigmund Freudo psichoanali
zė praūžė per pasaulį kaip koks 
didelis išradimas psichologijos 
srityje. S. Freud yra pasakęs: 
“Žmonės žinojo, kad jie turi sie
las, bet aš turiu jiems parody
ti, kad jie turi ir instinktus”, 
šitame pasigyrime nėra daug 
išminties, nes ir iki Freudo žmo 
nės žinojo, kad turi instinktus, 
kad nematomajame pasąmoni
nio pasaulyje yra aistros, sąži
nės paslaptys, kad žmogaus sie
los gelmėse grumiasi gėrio ir 
blogio, sveikatos ir ligos jėgos.

S. Freudo teorija originali 
tuo, kad jis yra atradęs lyg ir 
pasąmoninį psichinį gyvenimą

Freudizmo skeptikai

l
GENERAL ELECTRIC

Kaip sunkiai žmogus besirgtų, nų ir anglų k.), bet ir savo min- 
sveika jo asmenybės pusė, joj tis, savo teoriją skelbia per ra- 
laisvoji valia gali ir turi būti di ją. Neseniai viena 85 metų 
mobilizuota kovai su liguista jos moteris parašė jam laišką, ku-
puse. Ligos, karai, mentaliniai 
pakrikimai, senatvė, materiali
niai sunkumai, persekiojimai, 
priespauda — viską žmogus ga
li pergyventi, jei jis įsisąmoni
na ir pajunta savyje augštesnią- 
sias vertybes, pajunta savyje 
dvasini pasaulį.

Dr. Frankl ne vien rašo (da
lis jo raštų išversta į italų, ispa-

drebėjimas gali turėti eilę prie
žasčių — nuo fizinių iki gilių 
dvasinių. Žmogus gali drebėti 
nuo raumenų nusilpimo kopiant 
į kalną. Šiuo atveju jis gydomas 
paprastu poilsiu. Jis gali drebė
ti iš baimės, — tada reikia jį 
nuraminti. Jis gali drebėti dėl 
to, kad girdi savo sąžinės bal
są, kuris prikiša jam nusikalti
mą. šiuo atveju galima jį gydy
ti tik dvasinėmis priemonėmis. 
Psichiatrai turi skaitytis su dva1 
sine žmogaus prigimtimi, kitaip1 
ne visi jų pacientai bus pagydo
mi.

Logoterapija
Dr. Frankl savo teoriją pa

vadino logoterapija. Logoterapi
ja kreipiasi ne į liguistą, o svei
ką žmogaus prigimties pusę.

riame dėkoja už jo pasakymų, 
kad Dievo jieškojimas nėra nei 
nemoksliškas, nei pasenęs gy
venimo reiškinys. "Dabar pa
galiau”, — rašo ta persenusi ir 
liguista moteris, — "aš matau 
prasmę ir savo gyvenimui, nors 
nebegaliu dirbti, nebeturiu ar
timųjų giminių ir draugų, ku- 

(Nukei.; t 4 psl.)

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

Reguliari $7.50 vertė vilnonė 
eilutėms medžiaga tik

$3.95 už jardą

PUIKI RINKKINfi IMPORTUO
TA VILNONE MEDŽIAGA 
eilutėms

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

$4,95 jardas

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

$4,95 ui jardą
VERTINGOS NEMOKAMOS 

DOVANOS UŽ KIEKVIENA 
PIRKINĮ.

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

HELFAND’S TEXTILE 
FA B R I C S

1210 $0. 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

DABAR JAU METAS 

PAGALVOTI APIE

JUSI!
SANTAUPŲ
SAUGUMĄ

Pastaruoju laiku ir Ameriko
je atsirado skeptikų freudizmo 
atžvilgiu: antai, Illinois univer
siteto neurochirurgijos profeso
rius dr. Percival Bailey JAV 
psichiatrų konvencijoje (Chica
goje, 1956 m. gegužės m.) pa
sakė, kad psichoanalizė, kaip
mentalinių ligų gydymo meto-' J 
das, pasirodė nesėkminga, kad' • TranuiHtoriniat 
S. Freudo raštai — tai ne moks 
lo traktatai, o svaičiojimai, kad 
mokslas negali būti pagrįstas 
vizijomis. Dr. P. Bailey pabrėžė, 
kad S. Freudas neįvertino so
cialinės žmogaus prigimties, ne
sukūrė jokios vertybių sistemos, 
neįvertino žmonių smalsumo in
stinkto ir pervertino pasąmonę 
(unconscious mind).

Bailey vertina S. Freudą tik

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

GE RADIJO APARATAI:
• Bet kuriam kambariui

GE ELEKTR. LAIKRODŽIAI
• Virtuviniai
• Žadintuvai

GE ELEKTR. NAMŲ 
APYVOKOS REIKMENYS:

• Dulkiasiurbliai
• Ei. virduliai
• Mtxmasteriai
• jv. laidynes (prosai)
• Tosteriai ir kt.

— NUOLAIDOS — 
GARANTIJA — 1SSIMOKGJTMAI 

PARDUODAMA — TAISOMA

ir jį parėmęs tikėjimu, kad žmo kaip “fanatišką žinojimo jieš- 
kotoją”. Savo paskaitos išvado
je prof. Bailey pareiškė, kad 
pozityviai gydyti mentalines li
gas galima ne psichoterapijos 
(psichoanalizės) būdu, o vaistų

gaus gyvenimo motoru esąs jo 
“Wille zur Lust” (gašlumo no
ras). Adler pripažinęs S. Freu
do psichoanalizę, teigė, kad ne 
“Wille zur Lust”, o “Wille zur 
Macht” (noras valdyti, noras 
pasireikšti) sudarąs žmogaus 
pasąmonio centrą.

S. Freud pasakė, kad jei skir
tingų žmonių grupė būtų privers 
ta badauti, tad juo tie žmonės 
būtų labiau išbadėję, juo labiau 
supanašėtų jų charakteriai, juo 
labiau nyktų jų asmeniniai skir
tumai.

Prof. Victor Frankl iš savo 
praktiško patyrimo Ausschwit.zo 
ir Dachau stovyklose pastebė
jo, kad badas toli gražu nesu
niveliuoja asmeninių jausmų ir 
skirtumų: kacetuose buvo žmo
nių, kurie nuo savo išbadėjusios 
burnos atitraukdavo duonos kąs 
nelį ir atiduodavo jį silpnesniam 
draugui. Vadinasi, kacetuose ir 
karo belaisvių stovyklose vis
kas žmogui buvo atimta, bet tik

iidDflinfl.
OKLCVĮSĮOn

Csatles- serviče)
Sav. Ini. A. SEMfiNAS 

SS21 S. Halsted — CLlflsldo 4-5605

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo $23.00 
pas

Roosevelt Fumiture 
Company

(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Road 

Tel. SEeley 8-4711 
Nellle Bertulis ir Fellz Raudonis, 

savininkai
Krautuve atidaryta kasdien Iki 6 
vai. vak. Plrniad. Ir Ketvlrtad. Iki 
9 vai. vak. Ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto Iki 4:30 vai. po pietų.

KODĖL MOKĖTI DAUGIAU?
Pas JIM FOSTER CLOTHES 

jūs pirkaite GERIAUSIUS Už MAŽIAUSIO KAINA
Kostiumai vyrams ir moterims $27 .50 ir augščiau
Rūbai gaminami pagal užsakymą nuo $35 iki

Mes jums sutaupysime pinigų — FABRIKO KAINOS.
Taip pat Sport Coats — Kelnės — Tpp Coats — Zip Jaekets 

— Suburban Coats.

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

PAKANKAMAI VIETOS AUTOMOBILIAMS PASISTATYTI

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

šeštadieniais iki 2-trna valandos popiet

INSURED

Žemiau išvardintieji dalykai padaro STANDARD 

FEDERAL stipriausia ir labiausiai pasižymėjusia 

Chicagos taupymo bendrove:

2.

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

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

3* Nuo 1909 metų visada išmokėjome pagal pareikalavimą.

5.

Federal Savings and Ix)an Insurance Corporation bei 
Federal Home Loan 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 GOVT.

JUSTIN M«CKIEWICH, Prezidentas

Standard Federal Savings
niiiii

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

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

PHONE: Vlrginia 7-1141
IMI!
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PSICHOANALIZĖ IR 
LOGOTERAPIJA

(Atkelta iš 3 pusi.)
riuos mylėčiau ir jiems padė
čiau. Aš matau, kad mano už- j 
davinys — tai branginti kiekvie 
ną dieną ir valandą tam, kad, 
daryčiaus savo gyvenimo gale | 
vis geresnė ir geresnė.

* Augštesnės prigimties
V. Frankl sako, kad žmogus 

psichiškai suserga ne vien dėl 
lyties instinkto slopinimo (Freu 
do teorija) ar dėl garbėtroškos 
slopinimo (Adlerso teorija), bet 
ir dėl savo augštesnės prigim
ties, minties apie Dievą slopini
mo csavyjq. Netikintieji arba 
silpno tikėjimo žmonės turi liau 
tis galvoję, kad Dievo pažini
mas, religinis jausmas nesą 
jiems reikalingi, nes kaip tik to 
reikia pilnutiniam žmogaus są- 
monybės atidengimui.

Tikėjimas į Dievą yra giliau
sias mūsų jausmas. Mes galime 
tą jausmą slėpti nuo kitų, bet 
jei mes jį slepiame nuo savęs, 
r.uo savo sąmonės, mes sukelia
me konfliktą savo sieloje. 
“Neigti savo prigimties dvasinė 
pusę reiškia save prievartauti., 
Man teko matyti daug pacientų, 
kurie be jokios gėdos pasakoda
vo savo lytinio gyvenimo deta
les, bet droviai nutildavo, kai 
aš juos paklausdavau apie jų 
dvasinį gyvenimą”. “Slopinti sa 
vyje mintis apie Dievą yra labai 
paplitęs reiškinys", sako V. 
Frankl.

Jis spėja, kad 3/4 Europos1 
gyventojų serga šia yda, kuri į 
yra ne kas kita, kaip išvidinis i 
savęs išjungimas iš dvasinio gy j 
venimo ir vienokia ar kitokia 
forma minties apie Dievą slopini 
mas savyje. Frankl šią ydą va
dina tikrąja mūsų laikų patolo
gija.

Tragizmo ir krizės amžius

Daug naujų psichinių pakriki; 
mų galima aiškinti šios patologi 
jos šviesoje. Savo dvasinės lai
mės galimumą žmonės ardo šio
mis klaidomis: 1. jausmu, kad 
tai, ką jie dabar daro, tesąs 
laikinis dalykas, neturįs tikro 
svarbumo. Tai didelė psicholo
ginė klaida, nes kiekvienu mo
mentu mūsų atliktas veiksmas 
susiklosto mūsų sieloje ir orga-1 
niškai įeina į ją, be atodairos 
į tai, ar tas veiksmas yra geras 
ar blogas, todėl į bėgančio, gy
venimo procesą reikia žiūrėti su 
dideliu atsakingumu.

Airijos Marija

Šve. Mergelės apsirieškimas Cnoe 
Mliuirr. V. Jonyno vitražas Kast Si. 
Louis lietuvių bažnyčioje.

1

2. Patekimas į bandiškumo 
būklę; žmogus perduoda save 
miniai ir jos vadams, priimda
mas iš jų gatavus gyvenimo 
tikslus ir pažiūras.

3. Fanatizavimasis, netoleran
cijos reiškimas kitų žmonių nuo 
monėms, jausmams ir savitu
mams. Frankl mano, kad Freu- 
do ir Adlerio psichoanalizai vi
sai neatitinka žmogaus realy
bės. “Mūsų laikai — tai intelek
tualinio suirimo ir perversyvaus 
vertybių supratimo laikai, dėl 
to mūsų amžius yra gilaus tra
gizmo ir krizės amžius”. “Epo
cha be religinės sąmonės žmo
gaus sielai yra nepakeliama, nes 
ji įveda į jo sąmonę sukrėtimus, 
krizes, karus ir karų laukimą.

Nežalokime savęs žemais 
idealais

Vokiečių psichiatras Victor 
E. von Gebsattel turėjo pagrin
dą sakyti, kad Vakarų žmogus 
XX amžiuje iš sielovados sri
ties pasuke į psichiatriją; užuot 
ėjęs pas dvasios vadą nuėjo pas 
psichiatrą. “Ateistinė filosofija 
susilpnina ir užmuša žmogaus 
valią. Patikėjimas, kad žmonės

! tesą bejėgiškos savo žemesnių
jų instinktų ir materialinių in
teresų aukos ir savo paveldėji
mo ir aplinkumos produktai, mo 
rališkai užmuša žmogų”, sako 
V. Frankl. “Žmogus yra daug 
laisvesnė būtybė, negu jis mano. 
Kol mes sayo psichiatriniame 
moksle nepakankamai vertinsi
me savo vidines žmogiškas pa
jėgas bei galias, mes žalosime 
save žemais idealais”.

Įkvėpimo ir pakilimo, mora
linio gyvenimo pagerinimo vers
mė yra ne kokiame nors me
džiagos gabalėlyje ar elektrone, 
bet dvasinėje žmogaus prigim
tyje. Dievo sutvertas žmogus 
savo esmėje veržiasi į augštes- 
nį dvasinį gyvenimą ir laiko sa
vo vardu kažką augščiau už ša
be. Jei žmogus netiki į Gyvąjį 
Dievą, tad jo dvasinė prigimtis 
traukia jį į kitą, jau išgalvotą 
idealą bei absoliutą, dėl to žmo
gus savo idealizacijos galią nu
kreipia į kokį stabą ir savo apa
kime pats save ar savo sociali
nę aplinkumą daro gyvenimo 
centru. Jei Dievo Dvasia negy
vena žmoguje, tai jame įsikuria 
melagingos, piktosios dvasios, 
sako Evangelija (Mat. XII, 43- 
45). Pilnutinis dvasinis vacuum 
(tuštuma), pilnutinis ateizmas 
sielos gelmėse negalimas. Žmo
gui natūraliai yra įgimtas jaus-J 
mas priklausyt nuo Augštesnio 
Gyvenimo, b?t nuo paties žmo-1 
gaus pareina, katram gyveni- 

i mui nusilenkti, ką pripažinti 
, sau augštesniu gyvenimu.

Freudas, Adleris ir FranklI
į Frieš Freudo “Wille zur 
Lust” ir Adlerio “Wille zur 
Macht”, V. Frankl iškėlė “Wille 
zum Sinn”, -“Sinnwille”, o tai 
reiškia, kad žmogaus sielos “po 
grindyje” yra ne vien gašlumo 
ir garbėtroškos aistros, bet ir 
noras savo gyvenimui turėti 
augštesnį tikslą, noras jprasmin 
ti savo gyvenimą. Kai žmogus 
praranda savo gyvenimo augš- 
tesnįjį tikslą, tuokart jo vietoje 
įsigali “Wille zur Lust” ar “Wil 
le zur Macht”.

Sinnvville slopinimas gali su 
žaloti žmogaus psichinį gyveni
mą ir nuvesti jį pas psichiatrą.

S. Freud aiškina Dievą labai 
primityviai: Jis tesąs “Vater- 
imago”, t. y. kūniško tėvo at
vaizdas, kitaip sakant, Dievo 
idėja kylanti iš išplėstos lyties 
aistros, iš likimo; Dievas esąs 
lytinės aistros anstatas (Ueber- 
bau). Kaip K. Marksui dvasinis 
gyvenimas yra ekonominių san
tykių anstatas, taip S. Freudui

Kultūrinė kronika
• Grindžiamas kelias Archi

tektūros parodai. Jau antras mė 
nuo, kai Sao Paulo lietuvių ko
lonijos savaitraščiuose “Mūsų 
Lietuva ’ ir “Žinios” pasipylė 
visa eilė straipsnių apie Lietuvos1 
architektūrą ir įvairios ryšium 
su busimąja Lietuvos Architek
tūros paroda informacijos bei 
raginimai. Ir Brazilų spaudoje 
jau pasirodo tų straipsnių ver
timai. Visą šią pavyzdingą prieš 
parodinę propagandą veda pa
rodos organizatorius inž. dail. 
Mikalojus Ivanauskas. Be to, 
būsimajai pirmajai Apžvalginei 
Lietuvos Architektūros parodai 
atžymėti ir paremti, lapkričio 
4 d. suruoštas Sao Paulyje — 
Zelinoje, Literatūros vakaras,

dvasinis gyvenimas yra libido 
antstatas.

V. Frankl prapažįsta Unter- 
besonsstsein, pasąmonę, žmo
gaus sielos pogrindį, bet įrodo, 
kad tame “pogrindyje” esama 
ne vien libido (gašlumo) ir gar 
bėtroškos instinktas, bet ir ne
įsisąmonintas Dievas. V. Frankl 
parašė knygą “Der unbevvusste 
Gott”, apie kurią pr-of. Dr. E. 
Schneider pasakė: “Teologija 
priėmė Franklio dvasios-sąžinės 
mokslą kaipo esminį savo antro 
pologijos praturtinimą”.

kuriame su savo kūryba dalyva 
vo Brazilijoje gyvenantieji ra
šytojai: Venancijus Ališas, Pet
ras Babickas, Rachel Portella- 
Audėnienė (vertimas Babicko). 
Halina Didžiulytė-Mošinskienė, 
Magdalena Vinkšnaitienė ir Ka- 
rolė Pažėraitė. Programos pa
įvairinimui scenoje parodyti tau 
tiški šokiai, vadovaujant Mag
dalenai Vinkšnaitienei, pianu 
paskambino Irena Adomavičiū
tė, padainavo porą dainelių so
listas Kazimiera® Ambrazevi
čius ir pakankliavo kanklėmis 
Marija Kindurienė. O lapkričio 
5 dieną Sao Paulo Valstybinėje 
bibliotekoje prasidėjo Lietuvos 
Architektūros parodos trisavai- 
tinis triptikas, busimosios pa
rodos įžanga-anonsas. Pirmą sa 
vaitę pademonstruota Lietuviš
ka ornamentika, antrąją savaitę 
— Lietuvos kryžiai, trečiąją sa
vaitę — Lietuviškieji audiniai. 
Bus parodyti tipiškiausi būsimo 
sios didžiosios parodos, kuri 
įvyks ateinančių metų pradžio
je, pavyzdž:ai. Šio trisavaitinio 
anonso tikslas yra supažindinti 
Sao Paulo šviesuomenę ir stu
dijuojančią jaunuomenę (lankan 
čią biblioteką) su busimąja di
džiąja paroda.

• Leidinys upie pašalpas. Sū
duva išleido 8 puslapių knygelę, 
kurioje duodamos pagrindinės 
žinios apie nedarbingumo pašal- 
pas-pensijas pagal socialinio 
draudimo įstatymą, apie dirban 
čiųjų moterų pašalpas-pensijas 
ir apie pensininko žmonos pa- 
šalpą-pensiją. Čia patiekiami į 
lietuvių kalbą išversti naujausie
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ji minėtų sričių įstatymų pa
pildymai ir pakeitimai. Pride
damos ir lentelės, padedančios 
orientuotis apie pašalpos-pensi- 
jos didumą. Spaudai parengė 
Pr. Šulaitis. Gaunama Drauge, 
kaina 20 et.

STATYBAI 
(R NAMŲ 
PATAISYMU* 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUME3ER CO

STASYS LITVINAS, Pret
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Vpkainaviraą i; Prekių Pristato 

roą Teikiame Nemokamai
Raštini atidara kasdien nuo 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiisiiiiiiii’mii*

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

M O V I N G
A- BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075 arbs- 
PRospect 8-9842

Dėmesio, VYatikegano skaitytojai 
Užsisakykite untUia dabar

VVlicn Coali'd — You’rė VVarmJ 
Cavalier Stoker

Blue Boy Pocahontas 
Augšėiausios rūšies anglys tvarkingai 1

priruošiamos ir pristatomos. 
HAAKK COAI, CO. MA 3-113». !

m:\vie & ja.vs 
ITALIAN GARDENS 
l’izii Ir Itališki Valgiai

Vai. Nuo vidurienio iki 1 v. r. kas
dien. Įskaitant šeštad. ir sekmad. 
Pristatomu nuo 5 v. v. iki 1 v. r.

Atdara 7 dienas savaitėje 
Pasitarkite su mumis ruošiant pobū
vius ir banketus.
4945 S. Halsted AT 5-9837

l.Ml’Oltn OTI VOKIŠKI RADIO 
APARATAI

(AM-FM Visos įrangos Hi-Fi)
Niekas negali prilygti Hl Fidelity 

muzikai, sudarant ypatingi}, nuotai
ki}. labįausiai tinkančių žmogaus po
ilsiui. Kodėl gi neateiti pas mus ne
trukus ir apžiūrėti mūsų prekių, mo
derniose patalpose. Mes būsime lai
mingi aptarti su jumis ŲI^AUPUNKT 
RADIO aparatų geras ypatybes.

Malonus balsas, gražūs eabinetai 
šių HI I-’i radio aparatų yra tikrai 
verti jūsų atėjimo ir apžiūrėjimo.

l’FTFll P. RINKIS, INC. 
Urmo prekyba 
A UI a ra vlisems

2(101 \V. (13 St. VVAlbrook 5-2350-1

uiiiniiiiii ..........................................................................................................

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3416 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO. BLL.

.11

Telefonas — FRontier 8-1882 
oMioiiiiKMiMdiiiiniiMiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiH'
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Priklausykite
DROVERS

Kalėdiniam Klubui Dabar!
Turėkite pinigu kiek jums reikia sekančioms kalėdoms.

Nesirūpinkite piniginiais reikalais, džiau
kitės. šventėmis. Lengva. Priklausykite 
Drovers kalėdiniam taupymo klubui. 
Padėkite keletą dderių j savaitę ir tu
rėsite grynų pinigu pasipirkimui, kelia
vimui, pasilinksminimui ateinančioms 
kalėdoms.

A

ĮRAŠYKITE I vieną 
IŠ ŠITŲ KLASIŲ ŠIANDIEN
$1.00 į sav., už 50 sav... $50 
$2.00 j sav., už 50 sav.. $1.00 
$5.00 j sav., už 50 sav...$250 

$10.00 j sav., už 50 sav...$500
Itanka.s atdaras nuo pirmadienio 
iki iMmktadicnio nuo 0 vai. ryto 
iki 2 vai. po pietų. Kctvlrljullenio 
vakarais nuo 5 vai. ryto iki H vai. 
v akam.

A t

įuktyOĮ
• ■ niTiNi&itfĘ
f f orimi Dft»,ostT. iNsujtApa 

coRpdibploif

Lengva BENDRAUTI SU DROVERS

^Drovers Banks
47th Sfr»9t A Ashland Av«nv» YArds 7-7CC0

nuo 1883

■OCH

sav
SOPHIE BARČUS 

RADIO PROGRAMA
Iš WGES stoties—Banga 1390 

PIEMADI ENNIO vak. nuo 7—8 v 
NUO PIRMAI). IKI PENKTAD.

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

SEKMAD. 8:30 --0:30 v. r. iš stoties
VVOPA — 1400 kil.

7159 SO. MAPI.EVVOOD AVĖ. 
Cbicago 29, III. HEinlock 4-2413

Tunu naują didelį Hnnkvpžimj 
Ir apdraudaa

2313 W 81st St. Chicago, UI. 
Tel. PRescott 9-2781

IŠ ARTI IR TOLI RALI) (J
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimio su pilna ap 
drauda. Pigus Ir sąžiningą, 
pa tarnavimas.

R ŠERĖNAS
4516 H. Wood St., Cbicago 0,

UUnofe, tel. VI 7-2972

P.&d. JOKUBKA
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas ir Taisymas 
4577 £«i. Archer Avė.

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-861.

Yestuyiu nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Prccin Photo Studio
t incorporated)

El»VARDAS LILIS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-2481

JOliftS 6 RADI N S K A S
vokiški 
radijai

Dabai patobulintas trumpų bangų nustatymas; gerai girdėti Europa 
J. G. TELEVISION COMPANY

BLAUPUNKT

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

Visi lietuviai Chicagoje ir apylinkėje 

siunčia kalėdinius siuntus per didžiausią 

U.S.A. Firmą

JANIQUE TRADING CO.

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

J. KAMIENSKI
2314 W. Chicago Avė., Chicago 22, III., BR 8-6780

Įstaiga atdara: kasdien nuo 12 vai. popiet iki 8 vai. vak.

Pradeki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

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

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Ave.f į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Ptrmad., antrad., penktai. Ir 

0 vai ryto iki 4:16 p.p.
Trečlad. 8 ryto Ikt H ra!.. 
Ketvirta/! • v*L Iki I <*l. -uk.

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki SIQ.0Qn.00

Paskolos Duodamos Ramy įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, UI.

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

DISTRIOT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, IU

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

UNIVERSAL SAVINOS t LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, III.

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

Elektriški prietaisai, dovanoms prekės, plokštelės, fonografai, 
sveikinimų kortelės, foto aparatai, filmos, 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

S*7
VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.

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

Universal Šavings and Loan Assoclatlon užtikrina saugu
mą Ir gražų pelną.

Saugumą nžtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,(MM‘90 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Uol paskolų ir visais finansiniais reikalais krelpkltAa:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S, Halsted Street, Chicago 8, Illnois
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PALŠIS IR AŠ
Andalūziška elegija 

juan ramon jimenez

I. Palšis
Palšis yra mažytis, plaukuo

tas, švelnus; toks minkštas iš
viršiniai, kad sakytum visas iš 
vatos, k3d neturi kaulų. Tik jo 
akių juodgintario veidrodžiai y- 
ra kieti, kaip tamsaus krištolo 
vabalai.

Jį paleidžiu ir jis eina į pievą 
ir savo nasrais nerūpestingai, 
vos paliesdamas, glosto ruža- 
vas, žydrias ir geltonas gėlytes. 
Jį meiliai šaukiu: “Palši!” ir jis 
atstraksi pas mane linksma ris
tele, kuri, artodo, juokiasi kaž
kokiu idealiniu paikumu...

Edą ką jam paduodu. Jam 
patinka saldūs apelsinai ir vy
nuogės. visi gintariniai — mels
vai raudonos fygo3 su savo kris 
toliniu medaus lašeliu...

Jis švelnus ir lepus, kaip vai
kas, kaip mergaitė..., bet stip
rus ir sausas iš vidaus, kaip ak
muo. Kaip sekmadieniais joju 
ant jo nuošaliomis miestelio gat 
vėlėmis, šventadieniškai vilkį ir 
lėti ūkininkai sustoja į jį pažiū
rėti:

Jis kaip iš plieno...
Jis kaip plieninis. Plienas ir 

sidabras kartu.
XLIII. Draugystė

Mudu gerai sutariame. Aš 
jam leidžiu eiti pagal jo įgeidį 
ir jis visad mane neša kur aš 
noriu.

Palšis žino, kad prijojus prie 
Vainiko pušies man patinka pri
siartinti prie jos kamieno ir jį 
paglostyti ir žiūrėti į padangę 
per jos milžinišką ir šviesią vir
šūnę; žino, kad mane-žavi take
lis. per žolę vedąs į seną šaltinį 
kad man yra šventė matyti upę 
nuo pušų kalvos, savo augšta 
giraite primenančios klasines 
vietas.

Su Palšiu aš elgiuos kaip su 
vaiku. Jeigu kelias kyla įkalnėn 
ir jam darosi sunku, aš nusėdu, 
kad jam palengvėtų. Aš jį bu
čiuoju, apgaunu, įsiutinu... Jis 
gerai supranta, kad jį myliu ir 
neširsta ant manęs. Jis toks vie 
nodas man ir toks skirtingas 
kitiems, kad pradedu tikėti, jog 
svajoja mano paties svajones.

Palšis man ištikimas kaip įsi
mylėjusi jaunuolė. Su viskuo su 
tinka. Zu>u esąs jo laimė. Jis 
netgi vengia asilų ir žmonių...

X. Vakarinė malda
Žiūrėk, Palši, kaip rožės krin

ta iš visų pusių: mėlynos rožės, 
baltos rožės, bespalvės... Sakv- 
tum padangė pratrūko rožėmis, 
žiūrėk, kaip rožėmis aplimpa

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

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti | 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymų (Grand 
Opening, Įvyksiantį 1957 m. sausio mėnesĮ.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokins ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios (staigų prižiūrimos lr visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dan- 
gmr.as atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir
tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, rlaada Išmokėjo Ir Išmoka aukštesnius dividendui 
Ir teikia peiningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chieago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1024 m. per daugiam negu 82 metus, visada Išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui Įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chieago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, išudčiant čekius, apmokant Šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
Mas pinigines operacijas.

Chieago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtų daugiau negu iki $18,000,000 
Kviečiame visus pas mus Į musų pažangių, tvirtą finansmę įstaigų. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

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

ŪUBBKNTLY — 4LKŠCI ALSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT F AID LP LNVESTMMNTV SKYRIAU 8.

mano kakta, pečiai, rankos... Ką 
aš darysiu su tieka rožių?

Gal kartais tu žinai iš kur 
yra toji trapi gėlė?, nes aš ne
žinau, kuri kasdieną sušvelnina 
kraštovaizdį ir jį paverčia rnalo 
niai ružavu, baltu ir žydriu. Vėl 
ir vėl rožės — kaip 'paveiksle 
Fra Angelico, kuris klūpodamas 
tapė dangų.

Iš septynių Rojaus balkonų,j 
atrodo, rolės byra žemėn. Tar
si drungnam ir spalvotam snie
gui krentant, rožės leidžiasi ant 
bokšto, ant stogo, ant medžių, i 
Žiūrėk: visa kas stipru jų pa-l 
puošime patampa trapu. Vėl ir j 
vėl rožės, rožės....

Atrodo, Palši, kad beskam
bant vakarinės maldos varpui, 
šis mūsų gyvenimas netenka 
kasdieninės savo jėgos, ir kad 
kita jėga iš vidaus, augštesnė, 
pastovesnė ir tyresnė, tarsi ma
lonės fontanas, viską pakelia į 
žvaigždes, kurios jau pradeda 
užsidegti tarp rožių... Dar ir 
dar rožės. Tavo akys, kurių tu 
nematai, Palši, ir kurias romiai 
pakeli į padangę, yra dvi gra
žios rožės.

XXV. Pavasaris

Ai. koks švitėjimas ir kvapai!! 
Ai, kaip juokiasi pievos!
Ai, kokios girdisi aušros!

Ispanų liaudies daina

Mano rytmetiniam snauduly
je mane erzina velnioniškas vai-; 
kų spiegimas. Pagaliau, nebega-! 
'ėdamas daugiau užmigti, įsiu-! 
Lęs atsikeliu. Tada, bežiūrėda- 
nas per atdarą langą į laukus, 
sisąmc ūnu, kad čia triukšmam 
ja paukščiai.

Išeinu į sodą ir dainuoju pa ‘ 
dėka Dievui už žydrią dieną.1 
Laisvas genių koncertas, švie
žias ir begalinis! Kregždė įno
ringai išvedžioįa savo čirenimą 
luobeje; strazdas švilpauja ant 
nukritusio apelsino; nuo ąžuolo 
ant ąžuolo plepa švilpokas; eu-Į 
kalipto viršūnėje ilgai ir dažna’j 
juokiasi dagilis, o ant didžiosios' 
pušies įžūliai ginčijasi žvirbliai ]

Koks rytas! Saulė kloja ant! 
žemės auksiškai sidabrinį džiau. 

i gsmą; šimtaspalvės peteliškės 
visur žaidžia: tarp gėlių, namuoj 
se — tai viduje, tai lauke, —’ 
šaltinyje. Iš visų pusių laukai! 
prasiveria sproginėjimais, braš-i 
kėjimais, naujo ir sveiko gyve-: 
nimo virimu.

Atrodo, tarsi stovėtume vidų 
je didelio šviesos korio, kuriuo 
būtų milžiniška ir karštai de
ganti rožė.

DDENRAflTIS DRAUGAS rTRCAGO, ILLINOIS

XLV. Kiemo medis
Šis medis, Palši, ši akacija, 

kurią aš pats pasodinau, žalia 
liepsna, metai po metų beaugau 
ti ir dabar mus dengianti savo 
gražia ir dosnia lapija, besilei-Į 
džiančios saulės apšviesta, bu
vo, ligi gyvenau namuose, šian
dieną uždaruose, geriausia ma
no poezijos atrama. Kiekviena 
jos šaka, pavasarį išpuošta! 
smaragdu ar auksu rudenį, vien 
tik pažiūrėjus į ją, atšviežinda- į 
vo mano kaktą, nelyginant ty
riausia mūzos ranka. Kokia 
liauna, |kokia gracinga, kokia 
graži ji buvo!

Šiandieną, Palši, ji beveik vi
so kiemo savininkė. Kokia ne
mandagi ji patapo! Nežinau, ar 
ji beatsimena mane. Man ji atro 1 
do kita. Per visą tą laiką kai ją 
suformavo pagal savo įnorį, ne
paisydamas mano jausmo.

Šiandieną nieko man nebesa
ko, nepaisant kad ji medis ir 
mano pasodintas medis. Bet- 
koks medis, kurį pirmą kartą 
pa glamonė jome. mūsų širdį pri
pildo, Palši, įspūdžių. Medis, ku
rį taip mylėjome, kurį taip pa
žinome, vėl jį pamačius, Palši, 
nieko mum nebesako. Liūdna, 
tačiau veltui būtų ką daugiau 
besakyti. Ne, nebegaliu daugiau 
laikyti, šitam akacijos ir saulė
leidžio susiliejime, savo lyros. 
Gracingoji šaka nebesužadina 
manyje poetinės nuotaikos, nei 
išvidinis viršūnės apšvietimas 
nebesukelia minties. Ir čia. kur 
tiek kartų buvau atėjęs iš gy- i 
venimo su muzikinės vienumos 
iliuzija, šviežia ir kvapia, jau
čiuos prislėgtas ir drebu, ir no- j 
riu išeiti, Palši, kaip kad anuo- j 
met iš kazino, iš vaistinės ar iš j 
teatro. |

CXVIIL ŽiemaX į
Dievas dabar yra savo kriš

tolo rūmuose: noriu pasakyti, 
Palši, kad lyja. Lyja. Ir pasku
tinieji žiedai, kuriuos paliko ru 
duo atkakliai besilaikančius ant 
savo apmirusių šakų, pasipuošia 
deimantais. Kiekvienam deiman 
te dangus, krištolo rūmai, Die
vas. Pažiūrėk į šitą rožę: joje y- 
ra kita rožė, o ją pajudinus, ma 
tai?, nukrinta kitas švitįs žie
das, kaip jo siela, ir nuliūsta ir 
nusimena, panašiai kaip ir ma
noji.

Vanduo turėtų būti toks pat 
linksmas, kaip ir saulė. Žiūrėk,' 
kaip bėgioja po ji laimingi vai
kai, stiprūs ir raudoni, kilnoda
mi kojas į orą. Žiūrėk, Palši, 
kaip visi žvirbliai staigiu triukš

mingu būriu, sulekia į gebenę, į 
mokyklą, kaip sako Darbonas, 
tavo gydytojas.

Lyja. šiandieną neisime į lau
kus. Tai apmąstymų diena. Žiū
rėk, kaip bėga vanduo stogo 
vamdžiais, kaip valosi akacijos, 
jau juodos ir vis dar truputį 
a’ Ksinės; kaip vėl pradeda 
plaukti griovyje vaikų laivelis, 
vakar įstrigęs žolėse. Žiūrėk da
bar į šią akimirksnio ir silpną 
saulę. Kokia graži vaivorykštė 
iškyla virš bažnyčios ir miršta 
miglotai švitėdama šalia mūsų.

Išvertė P. Gaučys

Lietuvių Prekybos Namai
rus

Atominis submarinas Nauti- 
lus apkeliavo 50,000 mylių ir 
nereikėjo nei karto papildyti jo 
turimų atominio kuro atsargų ,

PIRKITE DABAR, MOKĖKITE SEKANČIAIS METAIS ! 
Prekės be brokų, kainos be užprašymy, išmokėjimai trims (3) 

metams - be Finansų Kompanijų.

NUO UŽSISENEJŪSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie. kurio kenčia nuo 'SENŲ 

ATVIRŲ IR SKARDŽIŲ ŽAIDU 
nag'ali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjusios žaizdos 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
ru ir skaudžių žaizdų uždėkite 
l.EGLT.O Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgi nuo skau
džių nudegintų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSOItlA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHI.KTE.S FOOT. su- 
stubdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džifistanėios suskilsios odos dedir- 
vinių, odos Išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš-
nrttmų odos ilgų. Ls 
rulo Ointment J r* 
parduodama po 7 
rt.. $1.25. Ir *8 50. 

Pirkite vaistinėse Chl 
sagoj Ir apylinkėse— 

11 wauk ee, Wlac., Qa 
ry. Ind.lr Detrolt, Ml- 
chigan arba rašyki
te Ir atalųsklts Mo
ti ey order J

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

luimiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiHiiiii' 
Tėtei. REpublic 7-bbų3 ' 

ADOMAS VAITKFVICIU8 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visą rūšių flamg apšildyme 
sistemos įvedimas, perdirbi 

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigu, 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atstovas

4919 So. Paulina St. 
PRosnect 6-7960

itllIlIilIllIlIlIlIlIlIllIlilllIllillilllliniKi'n
. . - ■ — — I

5 dalių valgomojo baldai, ąžuolo, riešuto ar Mahagony spalvos, pas mus tik . . $99-00
i dalių valgomojo setas su nedegamu Formica viršum, garsiausių Amerikos

fabrikų, tik ............................................................................. ...................................... ............ $149.00

8 dalių valgomojo setas, 57 metų .stiliaus, ypatingai puošnus 16 asmenų, tiktai $299-00

9 dalių valgomojo setas 16 asmenų, riešuto, ąžuolo, Brazilijos raudonmedžio,
parduodamas virš $500, pas mus be įmokėjimo šiais metais, pristatome tuo- 

. jaus tik už .................................................................................... .. ............... $395-00

■ - -V.?':-
V*-

<į/: "“i■ - * .;i’ . < * 4
'dČ ‘ " -1t-į , • . ' ■' - -

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

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

2641 West 71 st Str. (Kampas Tai man Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namu tel. WAJbrook 5-5934

8 dalių svečių kambario baldai, naujausio stiliaus, Nylon ar vilnos viršumi,
parduodami už $400, pas m u,3 šiais metais tik ................ .............................. $249-^

Kilimai įvairiausių dydžių, geriausių Amerikos fabrikų, 9X12, tik . .............. $59^0
Televizijos aparatai — Zemth, Dumont, RCA, Motorola, Westinghouse, Syl-

vania, Admiral ir kiti, nuo ........................................ .................................. $99 iki $250
Šaldytuvai 57 metų modelio, 8 kub. pėdų, 5--6 asmenų šeimai, garantuoti 5

metams, Westinghousc, Admiral, General Electric ir kitų, tiktai .............. $|75-^
Dulkių siurbliai, parduodami virš $100, prieš šventes tiktai nuo ... 39 M iki $J9 ^

5 dalių virtuvėms stalai su Formica viršais, visų spalvų tiktai.............................. $39-*k>
Linolcum 9x12, gražiausių špalvų, tik ........................................................................ $g-00
Stiklinėm durim knygų spintos, tik............ ..................... ............................................................ $29-^

Prosinimo, skalbimo mašinos, vaikams žaislai ir visa kita jūsų namams.

Už šiais metais pirktas prekes nereikia nieko įmokėti. Pinigus pasilaikykite 
šventėms. Pradėkite mokėti sekančiais metais be procentu.

Mums būtinai reikia vietos dėl kitų prekių — pagelbėkite mums; visas 
prekes pristatome prieš Kalėdas be jokio pinigo.

FURNITURE CENTER, Ine.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226 

Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPOMIS Sekretorius E. RUDAITIS

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die
nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.

Nuo gruodžio mėnesio 10-tos dienos krautuvė atidaryta kas vakaras iki 9:30.

1957 metų kalendorius siunčiamas dovanai visiems — pašaukus telefonu.

Į

t
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Jaunime, gelbėk senimą!
AK BARONAS, Cicero, 111.

Daug prikalbėjome apie reika- kaltas, kad jis mažai bemyli tą 
lą susirūpinti mūsų jaunimu, j tėvynę, kurios neatmena, bet 
daug kartų liejom patriotiškas, myli tą, kurioj gyvena, tačiau 
ašaras, daug kartų svarių žo-Į kalti vyresnieji, kurie pasinešė 
džių prisakėm, kol pagaliau pra posakio linkme: kur duona, ten 
dėjom nuo jaunimo atsilikinėti,' ir tėvynė.
kol pradėjom jaunimą pristato-, IIŽteUs Vlldintt „ ,
dinėti, kad jis nebūtų toks verž
lus, kol pagaliau, atsitiko, kad 
rūgs. 8 d. minėjime, Cicero, pro
gramą išpildė jaunimas ir pub
likoj buvo tik jaunimas, atmieš 
tas vienu kitu vyresniu.

Valdininkai ir skola
Jau kelinti metai, kaip veikia

Mėgstam gaminti ašaras ir 
vaidinti ligonį, nepagydomą ir 
amžinai dejuojantį. Priverkėm 
ašarų visokius fondus, tačiau 
dūsaudamas automobilio padan
gų nepripūsi ir bolševiko iš Lie
tuvos neišvarysi. Vyresnieji de
juoja ir barasi, o jaunieji dirba.

eilė jaunimo organizacijų ir vis Ir tas jaunimas turėtų kreiptis 
verkiame, kad jų tuoj nebus, o į vyresniuosius, kad šie jų jau
jos yra ir veikla nesilpnėja. Vei nesniesiems broliams netrukdy- 
kia Studentų sąjunga, laukėme, tų lankyti lituanistinių mokyk -
kad nustos veikti, gi jos nariai 
pasieks tuoj tūkstančio, susi
rinkimuose jie tebekalba lietu
viškai, vis dar randame jų pa
vardžių laikraščių skiltyse, vis 
dar jų akademinės organizaci
jos tarpusavy pasibara. Malo
nus dalykas buvo ir jaunimo 
suorganizuota peticija ir akty
vus reagavimas Vengrijos su
kilimo metu. Jaunimas dalyvau
ja įvairiose eisenose, paraduo
se, jaunimas šoka televizijoj tau 
tinius šokius, jaunimas leidžia 
Lituanug žurnalą, jaunimas su
rengia kelis metus iš eilės spor
to žaidynes, jaunimas sportuo
damas garsina lietuvių vardą 
futbolo aikštėse, prie šachmatų 
lentų, krepšinio salėse. Jauni
mas, atsimenant, kad jis yra 
svetimam miške, yra veiklus, ir 
lietuvių tauta jo dar nėra nusto
jusi, kaip ne vienas “pramatė- 
me”. Tačiau blogiau su senimu. 
Kai vaikų neleidžia į Lituanis
tines mokyklas nemokyti žmo
nės, nors tokių mažiausia, tai 
dar nieko. Tačiau kai tūkstantį 
litų per mėnesį iš Lietuvos iž
do ėmęs ponelis šiandien pa
klaustas, kodėl vaikas neleidžia
mas į Lituanistinę mokyklą, at
sako, kad tai visai betikslis rei
kalas, nebegalima suprasti. Tie, 
kurie Lietuvoje skriaudė savo 
brolį ūkininką ir darbininką, te
uždirbusį tokią sumą tik per me 
tu s, turėtų bent truputį, kai tą 
tėvynė nebegali pilti į jo kiše- 
nius litų, jai atsidėkoti nors sa
vo vaikų nenutautindami.

Vaikai nekalti

lų, netrukdytų veikti ansamb
liuose ir visur, kur reikia, duo
tų konkrečią paramą, kadangi 
tai reikalauja ne. tik skola tė
vynei, už tai, kad ji tave išmo
kė, bet ir tai, kad nutautinda
mas jos vaikus naikini ją fiziš
kai. Jaunimas nenori dejavimo, 
jaunimui nereikia nešiotis aša- 
ruvių, jaunimui tik reikia duoti 
darbo, kurį jis moka dirbti.

Jaunimas iš savo pusės turi 
reikalauti, kad vyresnieji vieton

jo pareigą tąrnauti tiesai ir lais 
vei bei rašyti pagal sąžinę, tar
naujant tikrovei; pagaliau nu
sakomas žurnalisto santykis su 
viešąja opinija.

Kaip įžangoje pasisakoma, au 
torius siekė ugdyti humanišku
mą lietuviškoje spaudoje, taigi 
ir pačiame leidinyje daugiau fi
losofinio požvilgio, daugiau eti
nių minčių, kaip praktiškųjų pa 
tarimų. Žurnalisto prasilenki
mą su sąžine autorius vadina 
“juodoji inteligencijos ir kultū
ros birža” ir perspėja: “Blogio 
paskleidimas yra proporcingai 
didėjantis nusikaltimas, atsižvel 
giant į r>~ašomą medžiagą, į 
jos apimtį ir daromą įtaką skai
tytojams”.

Pabaigoje autorius laikrašti
ninkui primena vengti sunkių 
terminų, vengti iškelti savąjį 
“aš”, rašyti suglaustai, gerbti 
tiesą ir nekiršinti, saugotis ap
kartinti moralistą bei papiktin
ti jaunimą. z

• Dar viena Anykščių šilelio 
laida. Valstybinė Grožinės Lite
ratūros leidykla Vilniuje šiemet 
išleido vaikams dalį A. Bara
nausko “Anykščių šilelio”, pa
vadintą “šilas nubunda”. Pra
dedama nuo posmo “E. kai jau 
dienai brėkštant rytai šviesa 
tvinksta”. Leidinys skirtas vai
kams, labai gausiai keliomis

kams: Tekiniukai (V. Sutejevo, 
versta A. Paraščiako) ir Lekian 
tysis laivas (lietuvių liaudies 
pasaka, redaguota A. Liobytės, 
iliustracijos N. Petrulio).

• Stasys Šalkauskas, mūsų 
gilusis filosofas, pedagogas ir 
daugelio veikalų autorius, yra 
miręs 1941 m. gruodžio 4 d., 
taigi šiemet sueina 15 metų 
kaip jo netekome. Dėl savo am
žiaus jis dar būtų galėjęs gy
venti ir šiemet būtų sulaukęs 
70 m. amžiaus sukakties. Jo at
minimas bus vertingai pagerb
tas prof. Juozo Ereto baigiama 
monografija apie jį. Mus pasie
kiančiomis žiniomis, prof. Ere- 
tas labai rūpestingai tą leidiny 
spaudai ruošia.

• Jonas Klemas ir Ona Gab- 
riūnaltė lanko Bogotos (Kolum 
bijos sostinės) universitetą. Iš 
lietuvių tik jiedu Bogotoje te- 
studijuoja. Greitu laiku studen
tų skaičius padidės, nes šiemet 
gaus brandos atestatus Vygis 
Grinius, Algis Bekeris ir Viole- 
la Miliūnaitė.

Ligos nuo paukštelių
Dr. Ralph H. Heeren ištyręs 

eilę atsitikimų tvirtina, kad nar 
vėliuose laikomi parakitai bū
na kaikurių ligų perdavėjai žmo 
nėms.

ašaroję remtų jį materialiai ir spalvomis iliustruotas E. Jatu- 
moraliai. Jaunimas turi pradėti ,1^ Kiekviename puslapyje 
gelbėti senimą, kurių ne vienasmargaspalvis paveikslas. Leidi-
visą savo gyvenimo esmę suve
dė į steiką, dolerį, porčių ir nuo 
latinį namų dažymą.

Jei yra tokių studentų, kurie 
bijo universitete pasisakyti, kad 
jis yra lietuvis, jei jis per uni 
versitetą eina į kišenę įsikišęs 
Sun Times, lyg tai būtų jo ame- 
rikoniškumo liudymas ir lietu 
viškai užkalbintas parausta, tai 
dažniausiai kalti tėvai. Tėvai tie, 
kurie nekalbėjo su juo lietūviš 
kai, tėvai tie, kurie norėjo, kad 
jis kuo greičiau atsikratytų tos 
nereikalingos “foreign” etike
tės, tėvai tie, kurie dar ir dabar 
savo mažesniems vaikams bijo 
užprenumeruoti Eglutę. Vaikai 
nekalti, kad tėvai nenori jų leis- 
ti į šeštadienines mokyklas, vai
kai nekalti, kad tėvai nenuper- 
ka ir nepamoko paskaityti lie
tuviškos knygos, vaikai nekalti, 
kad pats tėvas nori paaukoti 10 
savo gyvenimo metų už tai, kad 
tik galėtų pasivadinti ameriko
nu, lyg tada ir steikaą bus ska
nesnis, ir banke procentai augs 
kaip vasarojus. Jaunimas ne-

KRONIKA
• Barnabas Ignas Mikalaus

kas paruošė spaudai knygelę 
Kelios mintys žurnalistui. Išlei
do Lietuvių Žurnalistų sąjungos 
New Yorko skyrius. Leidinys 
turi 16 pusi. ir jame suglaustai 
nusakomas laikraščių atsiradi
mas, suminint, kad jau 1822 me 
tais Vilniuje buvo kilusi mintis 
leisti lietuvišką laikraštį. Jau 
1829 metais pasirodė “Litews- 
ka”, redaguojama Poškos, Va
liūno ir Zabičio. Beveik po 30 
metų (1857) L. Ivinskis pasi
rodė su “Aitvaru”, ir tais pat 
metais Petrapilio lietuviai stu
dentai išleido “Kalvį Melagį”, o 
jau 1879 m. Klaipėdoje pradėjo 
eiti “Lietuviška Ceitunga”, o 
New Yorke — “Lietuviška Ga- 
zieta”. Tai buvo mūsų ‘A'ušros” 
pirmtakai.

Po istorinės dalies autorius 
aptaria žurnalisto sąvoką, laik
raščio struktūrą ir plotmę, žur
nalisto priva.umus ir požymius,

nio redaktorius J. Žemaitis. Kny 
gutės susidaro 24 stambūs pus
lapiai. šis leidinys jau pasiekė 
Chicagą drauge su tos pat lei
dyklos išleistomis gausiai pa
veiksluotomis knygutėmis vai-

BY OAVN'ER, POR SALE 
SHRI.MP & CHICKEN CARRY-OUT 
Money Maker for Young Oouple. YVUI 
sacrifice, leavlng town. Mušt see to 
appreciate. Oood S. W. Locatlon. 
Closed Mondays — Open Daily at

4 p. m.
REpubUc 7-0117

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS |
K. GINEITIS 

6402 S. Falrfleld Avė., Chicago 20
Tek HEmlock 4-8037

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

1 dol. 25 et. vai. — privačios, 
(l-člss augštas, durys po kairei, arti 
68-člos gatves ir Callfoinla Avė.)

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantas

1805 West 40 Street 
Chicago 9, UI.

Telef: LAfayeCte 8-808* 
Gamina Juostas, takelius, Juosteles, 
pagalves
prosu

vardinių, 
dovanom*.

gimimo Ir kitą

Sr

Ar jieškote saugios vietos dėl savo sunkiai 
sutaupytų pinigų?

... ta vieta yra St. Anthony Bendrove!
Ar jieškote daugiau uždarbio?

... ta vieta yra St. Anthony Bendrove!

DYKAI DOVANOS SU SĄSKAITOMS 
KAKLO PAPUOŠALAI

su auskarais su $1,000.00 depositu

CHICAGO C0.RAVIOLI
INC.

2380 S. Blue Island Avė. 
Vlrginia 7-646G

For raal Italian made Ravioli 
and Meat Sauce. 

Specialios Vaišės Šventėms — 
Ravioli Pietūs!

CHICAGO RAVIOLI BRAND
"MAMA MADE

at tde.
crfz- (DfenEcl

Complete Chicken, Ducks, 
or Turke y dinner .... $1.50 

Lunches 85c, coffee tncluded.

J. BODY A FENDER SHOP 
4500 8. Pulaskl Rd.

IA 3-5645 BI 7-082$
Specialistai Body A Fender Patal- 

aymama Visas darbas garantuoja
mas. Visą laiką dirba ekspertai me
chanikai. Atliekame mechanllkus 
darbus visų modelių automobiliams. 
Atvykite pas mus "tune-up" arba 
kitiems sutvarkymams Jūsų, automo
bilio. M(Įsų kainos prieinamos.

Sąskaitos Federaliniai apdraustos iki $16,000.00 
Pradėkite sąskaitą šiandien pas mus.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 South 49th Court, Cicero 50, Illinois
Telefonai: TOwnhalI 8-8181 ir BIshop 2-1397 

Atidarą kasdien iki 5:00 vai.; pirmadieniais iki 8:00 vai. vak. 
JUOZAS GRIBAUSKAS, Sekretorius

j

Nedeganti apranga
Minnesota Mining &Manufac- 

turing Co, St. Paul mieste, išra
do tokius aliuminijaus drabu
žius. kurie atlaiko labai augštą 
temperatūrą. Demonstruojant 
tų drabužių atsparumą karščiui, 
žmogus jais apsivilkęs, nešinas 
glėbį malkų į ėjo į krosnį, tu
rinčią 1200 laipsnių Fahrenhei- 
to. Malkos tuojau suliepsnojo 
ir sudegė jam tenai bestovint. 
Kitu kartu — tais drabužiais

apsirengęs asmuo rankose įsine
šė mėsos gabalą (steiką), kuris 
per porą minučių iškepė, tačiau 
žmogaus, tokiais drabužiais ap-

k v

sivilkusio, karštis nei kiek ne
palietė. Tie drabužiai bus nau
dingi plieno liejyklų darbinin
kams, ugniagesiams ir kitiems.

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

DfiMESlO AITOMOBILIV SAVI
NINKAI IR Al'TOMOBILIV PRE

KYBININKAI
RICH'S AUTO RADIATOR 

RF.PAIR8
Taisome Ir valome radiatorius. Dar
bas garantuotas.

1338 Dugdale. AVaukegan III.
OJf. 2-6880

ARTHRITIS & RHEUMATISM
Nauji vaistai skaudantiems raume

nims, sustyrusiems 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 7Oc. Viskas tik už 
$2.20, pas Jūsų vaistininką.

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

[feaily ® cSivttt cPolli,

ADAMS RESTAURANT & COFFEE HOUSE
3125 Lincoln Avė. Hours: 8 AM to 8 PM; Mon. & Thurs. to 10 PM

Clearing Building Mateliai & Coal Company
rnxii f. ALYVA IR ANGLYS
JTyPirkite pirmiau negu užsnigs! Pristatome 

AK W 9 J J W KHr visame mieste ir priemiesčiuose..
5627 W. 65th St. Skambinkite bet kuriuo 

laiku: POrtsmouth 7-6746; G Lobe 8-4400.

PAGELBEKITE ARTIMIESIEMS UŽ 

GELEŽINES UŽDANGOS

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

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

UNITED OVERSEAS PARCEL SERVICE 
1263 N. Paulina St., Chicago 22, III. Tel. HŲ 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- 
tenj kostiumams ir kitokiems rūbams. Taippat yra didelis pasirinki
mas įvairių medžiagų liekanų, kurios tinka ir pasiuntimui į užsienį 
ir savam naudojimui namuose.

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

HA VE YOUR GAR WINTERIZED NOW BEFORE THE OOLD 
VVEATHER COMES AROUND!

ROAD & SHOP SERVICE
FACTORY TRAINED MECHANICS 0N
• Automatic Transmisslons • Clutohes
• Brakes • Complete Motor Rebuilding
• Igmition • Front Eodg • Wash & Grease

L E H W a S S SERVICE
Arnold Neyer and Len Wasa, factory trained experts 
N. W. Corner Archer and California, LA 3-8855 
Open 7 days a week including Sunday till midnigbt

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 47tti St., Tol. LA 3-9670

VARPIUTAS
ACCORDION SCHOOL

W 73 East 103rd St. Tel. CO 4-1115
• NEMOKAMAI pasinaudosite akordeonu jūsų namuose!
• Visos pamokos privačiai • $2 už painoką (10 savaičių)
• Užbaigę kursus galite išsinuomuoti akordeoną.

Mes taipgi perkame vartuotus pianinus ir visokius muzikos 
instrumentus — bet kokiame stovy.

£ Padekime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
Lftikns susirūpinti, kad mūsų artimieji turėtų sotų kalėdinį stalą ir 

tinkama aprangą. Pasinaudokite mūsų lietuvišku, sąžiningu ir pigiu 
patarnavimu, užsakydami maistą, vaistus, avalynę ir angliškas medžia
gas, ir pasiųsdami savo supakuotus siuntinius iki 19 svarų neto. Išsi
rinkite patinkamus siuntinius, kartu su adresais ir money orderiu pa
siųskite mums, ir Jūsiškiai su dėkingumu minės Jus. (J Azijos Sibirą 
$1.40 daugiau). Garantuojame 100%.
No. 8 ................. $13.34
20 sv. cukraus
No. 9 ................. $23.00
20 sv. k. taukų
No. 22 ............... $29.61
2 sv. gr. pupelių kavos
1 sv. 2 ozs. šokolado
2 sv. sviesto
4 sv. 7 ozs. ryžių 
2 sv. 3 ozs. bec. lašinių 
4 sv. 7 ozs. K. taukų 
1 sv. kumpio 
1 sv. arbatos 
1 sv. 2 ozs. Sk. muilo

No. 30 ............ 314.66
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. lašinti}
5 sv. Salami dešros

PATRIA GIFT PARCEL COMPANY Tel. CR 7-2126 
3741 W 26th St., Chicago 23, III. Dirbame kasdien nuo 

9 iki 6 vai.

^<><><><><XXXX><>CH><M>0-0 ' • *>O<XXX><><XXXX><X)-O<X><XXKX><XXXXKX><XKXX>O

SIUVĖJAS

MOTERŲ RŪBŲ
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami limo- 
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

6715 SOUTH MARSHFIELD AVENUE
T Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329 0
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-O

K. G ASIŪN A S

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

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 
AMERICAN BONDINO COMPANY 
AMERICAN INDEMNITY COMPANY

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 
MASSACHUŠETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL ASSURANCE COMPANY 

RELIANCE INSURANCE COMPANY
UN1VERSAL INSURANCE COMPANY

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY
WESTERN CASUALTY & SURETY COMPANY 

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters’’

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

Telefonas CEntral 6-5206

%

SS

SVARBUS PRANEŠIMAS 
MŪSŲ TAUPYTOJAMS

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

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

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road
Chicago 8, Illinois Tol.: Vlrginia 7 - 6430
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PAS BUDFHKĄ
ATVAŽIUOKITE

Sportininkas pensijoj
PULGIS ANDRIUŠIS, Australija’

— Sportavau visur, pusfina- 
Jūsų laukia graži dovanėlė liuos ir net finaluos, kartą mū

sų komanda tik-tik nenunešė 
taurės, bet dabar jau nebega- 

' liu toliau sportuoti, išeinu į pen
siją.

— Susipykai su valdyba?
— Rado gi ant ko pykti, —

Dykai

Chnstmas

Seo the JACKIE GLEASON 
Sho’w —CBS-TV every 
Saturdciy įį night!

MISS AMERICA
17 |ewels, 

unbreakable 
mainspring, 

Mpanslon bracelet
$3575

"pRESIDENT
17 |ewels,

' unbreakable mainspring,
thock resistant 

$4950.
(also available witk 

charcoal dial)

AMERICAN GIRL
Bracelet and watch 

comblned In one 
glamort- s ensemble,

17 jewels, i 
unbreakable mainspring.

$4950

! pricei 5ncl. fed. tox ' 
Ir

PAY AS 
UTTLE * I

AS [qwd

Geriausia vieta pirkti Kalėdų dova
nas. I’as Budrikų Deimantai, lirili- 
jantai, Žiodai, Auksinės Plunksnos, 
manieuro Ketai, Sidabro Kryželiai, 
Kankinės Perlai, lavalierai, Auks- 
liarai, Gintaro išdirliystės, Armoni
kos, Rašomos mašinėlės, Blanketai. 
Kaldros Kirvyzai, Toastertai, Itadios 
F. M., A. M., Hi-Fi, Automatiški 
Patefonai, g ažus mažutis Itadio už 
619.95.

klubo valdyba tam ir yra, kad 
jai pamazgas piltum už kalnie- 
riaus!

— Tai gal su kapitonu turė
jai nuomonių skirtumų?

— Spjaut man ant kapitono! 
— Tai koją nirstelėjai?
— Ne, kojos abidvi savo vie

toj, jos dar mane patį pergy
vens.

— Porą šonkaulių išgvintavo? 
— Visi sveikutėliai, galima 

maršą išskambint.
— Žinau jau: negavai atlygi

nimo už rungtynes?
— Būtų pabandę man neuž

mokėtiNe iš tokių veislės!
— Hm, kaip gi čia dabar? 

Sveikas, gerai apmokėtas ir iš
eini pensijon ? '

— Skilvy atsirado skylė.
— Aha, įspyrė koks austra

las nuo karpatų kalnų?
— Ne, iš viršaus viskas lygu, 

niekur neįbrėžta, tiktai iš vi
daus ne viskas tvarkoje, dakta
ras peršvietęs rado kvoferio di
dumo skylę ir sako, kad nega
lima susiūti.

— A, tai čia kas kita, ne spor 
tas kaltas, nevaryk man arabų!

— Nešk muilą, jei sakai, kad 
ne sportas kaltas. Atvažiavęs iš 
Vok-jo3, tuojau susiradau cheb- 
rą ir prisirašiau prie klubo. Po 
to nedaug beprisimenu. Penke
rius metus buvau kaip dūmas: 
rytą fabrikan, po darbo tiesiai 
autobusu į miestą, kvorta po 
kvortos, žodis po žodžio, geri 
vyrai, apsigramdai kartais pa
ausius, paskui pasibučiuoji, pas
kui vėl kvorta po kvortos...

— Tatai mes, paprasti žmo
nės vadiname tiesiog gėrimu, o 
ne sportu.

— Ir dar koks sportas! Vie
nas draugas lošikas, centras, po 
dvidešimt keturių kvortų, rung
tynių aikštėje siautėdavo kaip 
audra, net spaudos reporteriai 
stebėdavos, vadindami jį žvaigž 
de, uraganu ir dar gražesniais 
žodžiais.

— Žvaigždės tikrai matosi, iš 
gerus dvidešimt keturias, čia 
ne arabai!

jau įsigalėjo mūsų klube nera
šytas statutas.

— O, tai ir statutą turit?
— Kaipgi, teisininkų draugi

ja dykai surašė, ir vis kas ant
ras mėnuo jį keičia iš naujo, 
nereikalaudami už tai atskiro at 
lyginimo, tik jų valdybos na
riams pastatom vieną kitą kvoi 
tą, jei ateina į mūsų klubą.

— Matai, ir savo klubą įsigy- 
jote, o kur gi jis, ir aš norėčiau 
kartais užsukt, labai domiuosi 
sportu.

— Centrinė gatvė, pirmas 
viešbutis po kairei.

— Iš kurios pusės einant?
— Kai išeini, geriau neklausk, 

kuri gatvės pusė, ba ir mes ta
da nežinom.

— Vadinasi, tame viešbuty i 
atliekat treningą, taip sakant, , 
Įgaunat gerą formą?

— Va, va.
— O ką dar darot tenai?
— Priimam ir išvarom klubo 

narius, keičiam statutus, ren
kam ir verčiam iš klumpių val
dybas.

— Suprantu, tame viešbuty 
įrengta jūsų raštinė.

— Protingai ėmei kalbėti! 
Pavyzdžiui, laimėjus rungtynes 
reikia ar nereikia atšvęst?

— O pralaimėjus?
— Dar labiau reikia! Susida

ro ant dugno visokių atrūgų, 
nuosėdų, ir čia po kelių kvortų 
pigvynio viskas išsilygina, kiek 
vienas blogai lošęs žaidikas gau 
na kas jam priklauso.

— O policijos nepakviečia?
— Apsitvarkom savybėje, vie 

šbutis jau pažįsta mūsų statu
tus. *

— Bet, turbūt, kartais nuei 
nat ir į aikštę pasitreniruot?

— Kaip gi, nuo gėrimo atlie
kamu laiku nueinam, jeigu pa
keliui nepasitaiko pinigingas na 
rys-rėmėjas.

— Na, o ką manai daryt da
bar, pasitraukęs į pensiją, tur
būt, daktaras įsakė griežtai su
silaikyti nuo getos formos?

— Aš dar iš Lietuvos atsime
nu tėvo pasakymą: nuo ko su
sirgai, tuo ir gydykis.

— Vadinasi, dar iš klubo ne
ėsto jai?

A. Rūkštelė Rugiapjūtė

— Pilnateisiu klubo nariu ne- gams, kurių skilviuose kol kas 
galėjau pasilikti, nes dabar vos dar neatsirado kvoterio didu-
dvi kvortas išmetęs, jau turiu 
bėgti už tvoros... Taigi palik', 
mane kaip narį rėmėją, vadina
si, turiu fundyti kitiems drau

mo skylės.
Autoriaus prierašas. Mūsų 

sportuojantis tremties jaunimas

SKIP’S llį/v.CE 

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — MfALBROOK 5-8202

Lapkričio-Nov. 29 ir 30, gruodžio-Dec. I

I1ENNESSY, 3 STAR COGNAC Fifth $5.09

BISQUIT, THREE STAR COGNAC Fifth $4.79

MARTELL or COURVOISIER. 1 Fifth $4-38

GRAIN ALCOHOL. 190 Proof
USP Fifth. $4.89

CINZANO VERMOUTH, Dry or Sweet, Fifth $1.29
KRON-BRANJ^VIN OR ANDERSON,

IMPORTED AQLAVIT Fifth $3-96
NEW YORK StATE CHAMPAGNE,

Pink Champagne, or Sparkling Burgundy, 5th $1.98

PEDRO DOMECQ, Imported Sherry
or Ideal Pale Sherry Fifth $1-49

IMPORTED CANADIAN YVHISKEY Fifth $3-98

i
!

ASSORTED LiųUEURS: Apricot, Kummel,
Curacoa, Black Berry Fifth $2-88

... ..B 1 B1 ' į ■■..— ■j.... .. i S

yra perdėm blaivus, kovingas] jų pavardžių, nei vietos pava- 
ir žengia vis į naujus laimėji- dinimų, nei gatvės, kur toksai 
mus. Tatai jau matyti vien iš toj neva viešbutis randasi. Kitaip
fakto, kad šio rašinio autorius 
net negalėjo nurodyti nei veikė

ir negalėjo būti, nes visa tai yra 
prasimanymas ir netiesa.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY mLT3 GMJNYCIA 

Vib- 1 Gerlansioe kčISb dgl vestuvių, bankeEik švilpt, smetonminke, tų> laidotuvių ir kitų pajuosimu, 
pabandytum patsai tiek supilti «44S wkst hsrd ktreet 
ir po to taip mikliai lošti! reL PRbepect h-osss ir pr r-or»^

— Sutinku, alkoholis laikinai

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVE

4038 Archer Avenue Tel. LA3-671P 

AUGUST SALDUKAS Prezidentą

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Vienai blokas nuo kalinių.

Didžiausias Paminklams Planą 
Pasirinkimas mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335

LIŪDESIO valandoj 
Šokit*

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westem Avė. Air Conditloned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurte gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų.

11» i

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

TOvvnhal! 3-2109

Gražus Automatiškas Patefonas 
Kailio vertCs 69.00, už . .

pakelia kovingumą.
— O vieną kartą mūsų cent-

ras ateina aikštėn visiškai blai
vus. Ir ką gi? Nepataikė į ka
muolį, šaudo tuščia’.-?. Turėjom! 
tuojau pašalint iš aikštės ir pa-į 
keist atsarginiu.

— Matyti sirgo pagiriom?
— Taigi. Iš kur būsi geroj 

'formoj, jeigu prieš tai nepatai-

'UUSj 
ALUMINUM

STORM WINDOW5 
$15.95

Combination Aluminum
STORM DOORS 

$39.95
Instalation Extra

NO MONEY DOWN
KRIDE COMPANY

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.

JOHN F. EUDEIKLS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenut

Tel. Yfl 74741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenu* 

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

.19.00. ! sai sveikatos? Po to uždraudėm ^OPEN ^SUNDAY^ 4 911

z-

2iSi2TJ

, ...... ... . . .. , OPEN SUNDAY
rodytis aikštėje, jei kuris losi- ; Lietuviai Savininkai
kas ateidavo ne formoje. Toks C3 r

zx

SUKANTIEJI ISA NARIAI UHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

vmbulansų patams- Mm turime koplyčia
anas dieną Ir nsk riaoao Chicagos

-t- Reikale laukite Roeelando dalyse

tuojau patamaujan

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV & RADIO, INC-
3240 So. Halsted St. CAIiimot 5-7252

Giuzus l’ortablt; Televizija • 89.00 
Ir augšiiiiu. Zenitli, Pliilio, General 
.TSeetrie, Adiniriil, K. A. Vletor, 
Travler, Butlrik l4ipe| T.v.

Pirkėjui T<’lrv izljų gaus dykai laik
rodėlį Dėl Televizijų Pataiayino i>a- I 
telefonuokite. CAluuut 5-7237. i
Nauji l.aikrodėdiui 17 akmenų ver
tes $39.O(i, už $14.50.

BUDRI K’S,
3241 So. Halsted St.

Krautuve aiidara ir si kmud. nuo 
10—6. Pirmadienio Ir Ketvirtadienio 
vakarais iki 9:30. nudriko Itadio 
Valanda 16 Stoties W.H.'F.C. 1150 
Ketvirtadieniais nuo C liti 7 vai. va
kare. Bu gyvais Talentais ir dideliu 
liauju Oi kęsti u.

SIUNTINIAM LIETUVĄ
106 W. 7th flve., Gaiy. Indiana, Tel. TU 5-9435

Įstaiga atdara kasdien nuo 11:00 iki 7:00 p. m.

2130 W. Cermak Rd., Chicago 8. IU. FR 6-0433
Įstaiga, atdara kasdien nuo 9:30 Iki 6:30. Pirmadieniais ir 

ketvirtadieniais Iki 8:30 p. m.

Forcign Parcel Service T. Jedrzejak & Company
Kunėinme dėvėtus Ir naujus drabužius, medžiagas, vaistus Ir 

maisto produktus. Senus ir naujus daiktus priimame ofise.
Visi siuntiniai siunėiami su Jau apmokėtu muitu ir pristatymas 

garantuojunius. REIKALAUKITE KATALOGŲ.
Kiekvtd'nus siunčiamas paketas yra pilnai apdrausluo. Kv oris riboja

mas iki 22 ■vari, paprastu paktu arba oro paktu. Pristatymo laikus oro 
pakili 2-3 savaltBs. Paprastu paktu — 2-3 mėn.

.irisų giminės Lietuvoje gaus siuntinius absoliuUAkal be Jokių 
primoksimų. GALIMA SIŲSTI TR PAftTU.
N«retkJe tarti-. <)či atvykimo. SEKMADIENIAIS tllDARlTA

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, Štai pavyzdys kainų:

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

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “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 užuolaidomn tik $1.09

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Sn kiek
vienu pirkiniu viri $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną. 1
Pas STEIN Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces“, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNIOH AVENUE

1 blokaM į rytus nuo Halsted St, 1% bloko į pietus nuo 
Kuoscvelt Rd. Atdaru. 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152.

PETRAS BIELIŪNAS
$348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-357

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUAN1CA AVĖ. TeL YArds 7-340

PETRAS P. GURSKIS
659 Weet 18th STREET TeL SEeley 3-571

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverelde, ūl. TeL OLympic 2-5384

POVILAS J. RIDIKAS
$354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-191

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. M1CH1GAN AVĖ. TeL COmmodore 4-222’

JURGIS F. RUOMIN
5319 S. LITUAN1CA AVĖ. TeL YArds 7-1138-113)

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, DL TeL OLympto 2-100)

ŽIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET TAnto 7-0781

STEPONAS U. LACKAWIC2
MM W. STREET BEpsbUs 7-1111

,•5514 K. ISrd PLACE YlrsteM 7-OTT



SPYGLIAI IR DYGLIAI
Redaguoja dr S. ALIGNAS

ORAS IR KRITULIAI

Dr. S. Aliūnas

JMNlUkAlfth ORAOOAA, CBftCAOO, flLLPKMh

Patrioto popiete

5e$tadienis, gruodžio 1, 1956

Artėjant žiemai žmogų pra
deda kankinti oras ir krituliai. 
Žiūrėk vieną dieną krinta snie
gas su lietumi, o kitą jau lietus 
su sniegu, o kartais lietus ir 
sniegas savarankiškai tau už kai 
nieriaus savo šilumą pila. Kala
kutų švenčių proga ne vienas 
buvo į krituli pavirtęs, visokie 
kalakutai aplaistymai į žemę 
traukė.

šiaip jau kritulių yra įvairios 
spalvos. Pvz. kai doleriai krin
ta į tavo kišenę, tada jie yra 
padorūs krituliai, gi kai į tavo 
pašto dėžutę krinta vokai su 
prašymais aukoti, tada jau tie 
krituliai nebelabai padorūs. Jei
gu pvz. gen. Raštikis/ užpilia 
per kailį kokiam kitam genero
lui, tai pačiam Raštikiui tie kri
timai nelabai blogi, gi kitam, ge
nerolui ar tautininkui — jie ne
kokie, gi šiaip pašalinei publikai 
jie kaip vasaros lietus gervei.

Jeigu pavyzdžiui tavo žmoną 
kas apkalba, tai jau tie visi ple
palai nekokie krituliai, bet jeigu 
tu kitą apkalbi, tai jau kritu-

ko, ruskis nedavė.
Kultūros fondo reikaluose Ta 

mulaitis vis reikalauja, kad do
leriniai krituliai mūsų dėdžių 
kristų kultūros reikalams, Bal 
fas balfiniams, o koks nors Ma- 
liorius, Lietuvių auditorijos šei
mininkas, nori, kad doleriniai 
krituliai kristų į jo parapiją, 
už tai jis temperatūrą pakels 
kokiuo nors “antifrezu” konjako 
pavidalo, kol į kritulį virtęs nu 
krisi.

Suvaldo Striką iŠ pusės jaučio,
Gerai užsrėbęs riebią kopūstų 
Ir tikrą meilę tėvynei jaučia, 
Daugiau nei Vlikas jos neįpūstą.

Paskui užtraukia storą cigarą — 
Kad nepagautų plaučiuose vėžio — 
Rimtai mintyse paskelbęs karą 
Draugui iš kupros diržą išrėžia:

Kad jis krikščionis arba fašistas,
Ar kad jo žmonai per storos kojos, 
Kad jisai Vliką nuversti ryžtas 
Ir kad išvydęs Balfą žegnojas,

Kad jis neskaito jokio žurnalo,
Kad jis gyvena vien makaronais, 
Kad jis dirbtuvėj du šiftus kala 
Ir dar nešioja Balfo ži-ponais...

Po to ekranan ilgai pažiūri,
Kaip koks kaubojus muša ir pjauna, 
Kaip koksai gumą kramtęs lyg sūrį, 
Ją per elektros vielas perspjauna.

O kai jau viskas labai pabosta,
Tai pagalvėlę ima šilkinę,
Ir taip laimingas suglaudęs bluostą, 
Narsiai užknarkia užu tėvynę.

ta,
Prasidėjo spiritizmas prie jaunavedžių stalo, laksto indai. Meilė karš- 

todėl ir karšta kava pilama už apikaklės.

Pastabos be komentarų
— Apsivedimas yra panašus 

į pelių sląstus: į juo3 nepakliu- 
vę nori Įeiti, o pakliuvę, sten
giasi išeiti.

— Jau perdaug atsirado vai
ruotojų keliuose, kurie važiuoja, 
lyg gyvenimas būtų išėjęs iš ma 
dos, — rašo Rotary Owl.

— Viena Kalifornijos bažny
čia kovai prieš lengvabūdišką 
vairavimą išstatė perspėjimo 
lentą su užrašu: “Važiuok at
sargiai. Neskubėk su užsispyri
mu į savo pakasynas”.

— Žiemai artinantis vairuo-

Parašiau aš laiškų jai be skaičiaus, ‘ 
Ir siuiu'iu jai gėles ir eiles,
O ji laškus sudrasko neskaičius 
Ir per langą išmėto gėles. .

liai visai pakenčiami. Jeigu tavo 
draugui biznelis taip sakant su
šlubavo, krito truputėlį, tai jau 
kritimas aiškiai nebepozityvus.

Kai bolševikų partijos presti
žas krito, tas kritimas būtų bu
vęs dar malonesnis, kad koks 
atomėlis ant Chruščevo galvos 
būtų nukritęs. Kalbant apie orą, 
tai jeigu pradeda pūsti vėjas 
iš dirbtuvės, kad pasibaigė virš
valandžiai, tai jau labai ne koks 
oras, gi jei nuomą pakelti nuo
mininkui, tai jau stačiai maloni 
šilumėlė dūšią glosto. Jeigu pa
skaitai, kad kokiam tai suva
žiavime buvo labai tvanku, tai 
čia visai nieko, nes pats neda
lyvauji, bet jei paskaitai, kad 
tie, kas nedalyvauja, yra tokie, 
kurie su vaikiška šoble joja tė
vynės vaduoti, tai jau šie kritu
liai labai blogai tave nuteikia. 
Tvankus oras pasijaučia ir ta
da, kai visokie ten Balfai ar ko
kie Tautos fondai pasigenda ta
vo devyniose aukso puodynėse 
užkeiktų dolerių.

B; Babrauską, Rašytojų dr- 
jos bosą, labai blogai nuteikė 
visiškas leidyklų kritimas. Vos 
viena kita nauja knyga per 
šiuos metus teiškrito. Atšalo vi
suomeninėse sferose oras, tai 
ir meilės nebėra tam drukui, ku 
rio seniau, anot vysk. Baranaus

Prieš jungtuves su sparnais,
Po jungtuvių gn ragais.

Patriotiškai, a la Dirmeikis, 
baigiant, žmogus negali žinoti, 
kaip žemėje seksis kritinėti. Ga 
Ii kartais savon žemėn irgi kritu 
lių pavidalu sugrįžti. Apie tai 
šitaip užgieda A. Gustaitis:
Tr jei tėvynė vėl kada pamiltų 
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- 

/dį ratą, —
Ak, ir nugers mane į jūs visų 

/sveikatą...

M. J.

SPAUDOS APŽIŪRĖJIMAS

— Ar tamsta nebandei sutai
kinti ar išskirti, kai šie tams
tos draugai susimušė kėdėmis? 
— klausia teisėjas.

— Ne, pone teisėjau, tai ne
buvo įmanoma, nes niekur nera
dau trečios kėdės.

Piku čiku su žirklutėm, 
čiku greit ir pamažu,
Vėl plaukučiai bus trumpučiai, 
Vėl bus gera ir gražu.

____________________________  1-
Spaudžiame

Jonas Vaičiūnas Naujienose 
Nr. 277 parašė straipsnį Spaus- 
kime ranką. Tame straipsnyje 
kalba: Tuo laiku kūno kultū
rą (sportą) dėstė J. Augustai- 
tytė-Vaičiūnienė, kuri sutiko 
brangų svečią su jos pačios pa
ruoštais ir stilizuotais tauti
niais šokiais. Pulk. Grand Suite 
buvo taip nustebintas ir suža
vėtas, kad net pasakė: “Verta 
perplaukti vandenyną vien tik 
tokių dalykų pamatyti...” To
liau sūnus rašo, kad J. Vaičiū
nienės vadovaujama šokių gru
pė gavo pirmąją premiją, o “vy 
riausybės tarnyboje kaikurie 
pradėjo šluostytis ašaras”. To
liau apie savo mamą vaikas taip 
sako: “Mes turime Chicagoje 
pirmąją taut. šokių organizato
rių ir stilistę — J. Aug. Vaičiū
nienę, kuri, tikėkimės, prisidės 
prie didesnio įvykstančios šven
tės pasisekimo”. Mes ir spau
džiame ranką gero sūnaus, ku
ris ir nuopelnus motinos surašo, 
ir darbo stengiasi parūpinti.

— Naujienos Nr. 275 skun
džiasi: “Kun. J. Prunskis ma
rijonų Laive rašė apie Padėkos 
dieną. Bet kun. Prunskis nepa
minėjo kada ta šventė švenčia
ma”. Apgailime, kad Naujienų 
bendradarbis šįmet kalakuto ne 
valgė, kadangi kun. Prunskis 
jam nepasakė kada kalakuto 
diena. Kitais metais kviečiame 
kreiptis į Spyglius, mes mielai 
patarnausime, kad naujientata- 
kai nepaliktų be kalakuto.

— Pilietis Yla, Naujienų lap
kričio 21 d. numery cituoja dr. 
Celiešiaus straipsnį, kuriame 
sakoma: “Ateistų gyvenimas y- 
ra dviveidiškas: žmonėms kalba 
vienaip, o sau — kitaip”. Pas
kui tautietis Yla prideda: “Te
gu tas rašeiva savo žiūronus 
nuo ateistų pasuka į saviškių 
pusę”. Tas mintis perskaitęs 
dr. Celiešius mūsų bendradar
biui patikslino, kad jis į ateis
tus žiūrėjo be žiūronų, nes ir 
be jų matyti, kad Yla labai no
ri badytis.

— Sandaros Nr. 44 skaitome:

&

Ir pasitaiko kartais netyčia, 
Ir įsmeigia širdin vilyčią.

tojams reikia stabdžių, kurie 
jų greitvežimį sulaikytų užpa
kaly jų pačių.

— Blogiausias dalykas, kaip

/CA
Neverkiau ašen .jokių tėvynių,

Taip kaip šių kailių karakulinių.

Ant Fondo ir Tamulaičio 
malūno

St. Tamuiaitis vis šaukia, kad 
savo vaikams reikia kailį skalb
ti, o pinigus Kultūros fondui ati 
• uoti, nes vaikai vistiek prager- 
sią tą, ko tėvai nespėjo. Pana
šiai sako Naujienose Nr. 277 
pensininkas K. B. Kraučiūnas. 
Esą: “Teko senatvėje pagyventi 
su vaikais. Visi žino, kad Ame
rikoje vaikai neatsilygina tė
vams už išauginimą ir išmoksli
nimą, kad jie daugiau laukia iŠ

Amžius tėvų, kad jiems paliktum it tą
Pag vieną panelę ėmė lanky- ką turi. Taigi ir aš pats juos ne

tis senas, rimtas kavalierius ir 
jaunas vyrukas. Vieną vakarą 
jie abu susitiko pas ją.

— Atsiprašau, kiek jums me* 
tų? — norėdamas įžeisti, klau
sia vyrukas.

— Negaliu dabar tiksliai pa
sakyti, bet galiu painformuoti, 
kad asilas sulaukęs 20 m. yra 
jau daug senesnis negu 60 m. 
amžiaus žmogus.

Neteisinga
Mergina klausia jaunuolį, ar 

šis vestų merginą tik dėl pini
gu

— Argi tu manai, kad būtų 
teisinga palikti merginą senmer 
ge vien už tai, kad ji turi daug 
Pinigų. , .

gyvenu dovanai. Aš prisidėjau 
prie jų ir dar už šviesą ir Šilimą 
prisidedu”. Galėtum Kriaučiū
nai persikraustyti gyventi paa 
Kultūros fondą, ar pas Stanislo
vą.

Gi Ant. Gustaitis Anapus tei
sybės knygoje sako:

“Ateis laikai,
Išnyk8 vaikai,
Išauš kita gadynė,
Liks advokatam palaikai 
Ir dolerių puodynė!”

Ar nebūtų galima prie tos 
puodynės Tamulaitį prileisti?

nė coca-cola neišgelbės. Kas dai
lininkus su coca-cola į tą purvą 
nugabeno, dail. Kolba nepaaiš
kino.

— Laisvojoj Lietuvoj Nr. 33,
K. Sakalas rašo: “Naujienos vol 
demarininkus muša užmerkto
mis akimis: kur duos, kur ne
duos, bet dažniausiai patys sau 
per nosį”. Atrodo, kad Sakalas
bus dr. P. Grigaičio giminė, kad gali moteriai pakenkti, yra 
šis taip rūpinasi daktaro nosim.; įvesti ją į kambarį, kuriame yra 

!1000 skrybėlaičių ir nė vieno 
veidrodžio.

— Mažas miestas tai yra 
toks miestas, kuriame visi žino 
kuris čekis yra geras ir kuris 
vyras blogas.

— Kai mergina šypsosi, tai 
ji su tavim sutinka, kai ji kva
tojasi ji tave išjuokia.

— Smegenys yra tuščias par- 
king lotas ateinančioms idėjoms.

— Storuliai su visais yra man 
dagūs todėl, kad jie negali nei 
muštis, nei pabėgti.Ši mergaitė iš Havajų, 

IJefria remti Balfo vajų.

— Amerikos liet. Dali. są
junga savo pareiškime LB. Chi- 

Daug ramiau būdavo, kai lie- cagOS Apygardos valdybai dėl 
tuviai skirstydavosi į žemaičius, Meno Klubo steigimo tarp kitko 
augštaičius, dzūkus^ ir zanavy- ^aJę0. “Kitame kambaryje būtų
kus. Dabar, kai mūsiškiai susi
skaldę į visokias partines gru
peles, tai vieni su kitais negali 
susikalbėti”. Atrodo, kad ir da
bar, kaip seniau, augštaičiai su 
suvalkiniais turėtų muštis. Ta
da susikalbėt nė nereikėjo.

Solistė Danutė Stankaitytė dai
nuoja parengime naujų dainų: “Kad 
aš solistė jau daug minėta, bet da
bar noriu dainuot duetų.”

šeštadiėnihiai meno kursai mū 
sų jungimui. Ten pat galėtų bū
to bendras modelis mūsų na
riams pasinaudoti”. Rašte nepa
aiškinta ar tas modelis ten tu
rėtų visada gyventi ir ar tuo 
modeliu būtinai turėtų būti kas 
nors iš šeštadieninių kursų ir, 
kaip tuo modeliu galės dailinin
kai naudotis, jei vienas norės 
piešti šokėją, o kitas šventąją, 
gi Spyglių dailininkas — kokią 
nors padorią žmoną, tvirtinan
čią vyrą naktį sugrįžėlį beisbolo 
lazda.

— Puronas L. Lietuvoj, lap
kričio 16 d., taip porina apie

rio kaimo Stasjzko, kaip jis sa
ve vadina, taut>i nuveikti didie
ji darbai, kur tas genijus, už ku 
rį galima būtų jį statyti mūsų 
tautos didžiųjų vyrų tarpan?” 

— Z. Kolba, ALD Sąjungos' Tikrai neverta statyti tarp dide- 
pirmininkas, dailininkų biulete-1lių tokio neaugšto ūgio žmogaus 
nyje spalio mėn. numery rašo: __gali prapulti.
“Kiti dailininkai pasidarė uni- _____________________________
versalūs specialistai ir po sveti- — Prašau palaistyti kiemo žo 
mu paveikslu pasirašo. Dailinta- ię> — taria šeimininkas, 
ko profesinė ambicija sulyginta — Bet, kad lyja, — atsako 
su coca-cola agentu: savo prekę tarnas.
giria, o kolegas niekina toje pa- — Na, tai užsivilk lietpaltį, 
čioje parodoje dalyvaudami.
Kur mes nuėjome kolegos? Su
stokime dėl Dievo meilės, susto
kime bristi į purvą, save laiky- _ , , ... ..
, . . r , ... , . nok panašų reikalą ir kiti ši-dami musų tautos kultūros ku- . K \
-ėiais reprezentantais” IUrp įpranta. Štai, žinomas
rejaia reprezentantam . (Televizijos violenistas, Florian

Mes pastebime, kad po sveti- Zabach, patiekdamas gabalėlį 
nais paveikslais pasirašo tik žodinių patarimų TV žiūrovams 

Spyglių iliustratorius, bet jis ir klausytojams, apie sunkų dar
tai viešai pripažįsta ir jo nebaus 
kitę. Su vienu prašymu nesutin
kame, kur šaukiama Dievo var-

Dramatiški skaičiai
Spaudos pranešimu, neseniai 

Amerikoje buvęs surengtas ban 
ketas pagerbti lenkų kilmės tra 
gikei artistei Modžeska. Vaišių 
metu jos gerbėjai prašė ką nors 
padeklamuoti. Artistė tai pada
rė lenkų kalba. Daug kas brau
kė ašaras, kai deklamavo. Vie
nam paklausus iš kokios trage
dijos tas jos deklamuotas ga
balas, artistė atsakė. Aš tik su
skaičiau lenkiškai iki šimto.

— Tyler, Tex,, policija jieš- 
kojo dingusio vaiko, po kiek lai 
ko paaiškėjo, kad jis mokyklo
je, nes motina buvo užmiršusi, 
kad jis pradėjo lankyti mokyk
lą .

t s?

Žymusis solistas laukia pakvieti
mo į kokių nors kolonija koncertui.

— Ką, tėti, sakė mama, kai
ją kvietei tekėti.

— Nieko. Ji apsikabino ant 
kaklo ir verkė.

Medaliai
Rygiškių Jonas nenorėjo iš 

prez. Smetonos priimti jokio 
medalio. Paklaustas kodėl spiria 
si atsakė:

— Kam man reikia, ar norite, 
kad žmonės kalbėtų, jog seniau 
latrus kabino prie kryžių, o da
bar kryžius prie latrų.

— Denver mieste po sprogi
mo policijos paklausta viena kai 
mynė moteris, kodėl ši tuoj po 
sprogimo nepašaukė policijos: 
“Aš maniau, kad tai ne mano 
biznis”.

Pasikorimas
Prancūzijos filmų direktorius, 

Jean Renoir, patardamas buvu
siam įsimylėjėliui, šitaip pasa-
kė:

Raštikį: “Bet kur gi to, vidų-i — Vyras, apturėjęs nelaimiu-
gą meilę, tegul nesikaria ant 
artimiausio medžio, tačiau tegul 
pasikaria ant sutiktos artimiau
sios moteries kaklo.

Ant. Gustaitis

Kur taip skubi, kaip velnias?
Aptaškei naujausias kelnes,

Gavau purvo ligi valios, 
Po šunais nuėjo balius.

Pietų Korėjoje vienas mirti 
nuteistas pilietis, pabėgęs iš ka
lėjimo, atsiuntė kalėjimo virši
ninkui laišką: “Aš nesijaučiau 

gerai, nes bijojau mirti, dabar 
aš jaučiuosi labai gerai. Ačiū.”

— Prancūzijoj vienas bur
mistras išleido įsakymą, kad 
salėse, kuriose vyksta politi
niai pasitarimai, kėdės būtų 
prirakintos.

— Daugybė šiais laikais mer-

Negali padaryti
Anglų rašytojas Oscar Wilde 

buvo paprašytas nurodyti 100 
geriausių skaitytinų knygų. Jis 
atsakė:

— Gaila, negaliu to padaryti, 
nes esu parašęs dar tik penkias 
knygas.

ugyt
įoriginų nenori tekėti.

— Iš kur žinai?
— Aš jas klausiau.

Vieną ar kitą
Viengungis pasidžiaugė, kad 

jis planuoja vesti ir būti laimin
gas. Į tai jam draugas atsakė:

— Taip, bet tu gali padaryti 
tik vieną arba kitą.

I
Atsarga gėdos nedaro

Tai lietuviškas priežodis. Vie-

bą šitaip išsireiškė:
— Sunkus dariaas dar nieko

nėra užmušęs. Tačiau kam gi j
lu nebebristi purvo. Jei nebrisi,'reikia rizikuoti ir spraustis prie 
lustosi, tai ir paliksi purve, o sunkaus darbo. Ar dėlto, kad 

paskui pavargęs dar atsisėsi tai taptumei pirmoji jo auka?

MUMS NETRŪKSTA IDEALŲ
Į sveikatą geriam alų,
Pilam čerką ant ligų, —
Mums netrūksta idealų,
Mums tik trūksta pinigų.

Idealiai mylim kitą 
Po idealios vienos,
Idealų apetitą 
Jaučiam vidury dienos.

Keliam tautišką idėją 
O idėja kelia mus,
Keldama pati didėja 
Ir pavirsta į namus.

0 namuos vėl — reikia stalo,
Prie to stalo ir draugų,
Vėl netrūksta idealo,
Vėl tik trūksta pinigų.

Ii rinkinio: Anapus teisybės

— Mano tėvas turi prez. Wa- 
ahingtono laikrodį.

— Tai nieko. Mano tėvas tu
ri Adomo obuolį.

— Katriute — sako šeiminin
kas namų tarnautojai — tavo 
numylėtinis laukia tavęs prie 
vartų.

— O iš kur tamsta žinai, kad 
tai mano numylėtinis?

— Nes jis rūko mano cigarą.

William F. 
KnowlandI

Willism Knowland sako: BolSevi- 
kui skalbki ionus, duok per skudu
rus raudonus.


