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Milžinas palmių paunksmėje
Sidabrinė kun. Armino-Ven. .Ališo sukaktis

KAROLE PAŽĖRAITĖ, Brazilija

Talentingas poetas Venanci- 
jus Ališas — kun. Aleksandras 
Arminas — švenčia sidabrinę su 
kaktį: gruodžio mėn. suėjo 25 
metai, kai jis atnašavo savo 
pirmąsias šv. mišias gimtojoje 
parapijoje. Tą svarbią sukaktį 
jam tenka švęsti tarp svetimų
jų, braziliškoje Maua parapijo
je.

Kun. Al. Arminas išvydo pa
saulį 1908 m. gruodžio 2 d. Ož
kabalių kaime, Vilkaviškio aps. 
Gimnaziją ir kunigų seminari
ją jis baigė Vilkavišky. Po to 
4 metus vikaravo Keturvalakiuo 
se ir vienerius metus Alytuje, 
visus tuos kunigavimo metus 
daug dirbdamas su jaupimul.

Vilkaviškyje, o paskui perėmė 
iš A. Maceinos filosofinio-lite- 
ratūrinio žurnalo “Mūsų Aidai’’ 
redagavimą. Tik atvykęs Brazi
lijon, jis porą metų redagavo 
“šviesg”, o paskui, perėjęs dirb- 
ti pastoracinį darbą į braziliš
kas parapijas, jis nuolatos lig- 
šiol visokiom pareigom rašo 
straipsnius portugalų kalba apie 
Lietuvą į didžiuosius brazilų 
dienraščius.

Poeto egzotiška kontempliacija

Tačiau šviesiausiai jo asme
nybė išryškėja poeto Venanci- 
jaus Ališo vaidmeny. Kaipo po
etas jis yra mum brangiausias. 
Kaipo poetą jį galima būtų api
būdinti, kaipo apie milžiną pal-

1937 m. jis išvyko Brazilijon, į, mių paunksmėje, skęstantį eg- 
Sao Paulo miestą, eiti lietuviui zotiškoje kontempliacijoje ir 
kolonijos kapeliono pareigas. I šnibždantį tėvynės ilgesio žo- 
Apsigyveno Šv. Antano vienuoly džius:
ne ir iš ten vykdavo į įvairius 
Sao Pmlo m. priemiesčius pas
toraciniam darbui lietuvių tarpė.
Paskui persikėlė Vila Zelinon, 
kur klebonavo dvejus metus.
1942 m. jau jis klebono parei
gas ėjo Sao Cristovao da Luz 
parapijoj Sao Paulo mieste, pas 
kui klebonavo Joanopoly, o iš 
ten pergeltas (1947 m.) į Pi- 
racaią. kur išbuvo ligi 1952 m.
Dar dvejus metus jis kapeliona- 
vo vokiečių seselių pranciškonių 
vienuolyne Itapecirica da Serra.
Nuo 1954 m. klebonauja Maua 
parapijoje.

Venanci jus Ališas

Venancijus Ališas Kultūrinė kronika

Šventovių puošėjas

Minint šią svarbią kunigystės 
sukaktį, norisi iškelti kelius 
svarbius sudėtingos kun. Armi
no asmenybės bruožus, būtent, 
minint jį kaip kunigą, dar jis

Aplink mane saldi ramybė plaz- 
/da.

Nusnūsk, širdie, atogrąžų žie- 
/duos,

Kol tremtinio dalia ir vėl paduos 
Tau į rankas klajūno lazdą.

Ar melsvas marių sapnas ppsi- 
/kėlė

Ir plaukia pasiilgta kryptimi?
paminėtinas kaip visuomeninin- Džiaugsmu suvirpa lūpos, šaukt 
kas, žurnalistas ir poetas. Kai-i /imi!
po kunigas, jis dvasiškos vy- Neprisišauksi lengvo debesėlio...
riausybės yra vertinamas, šalia 
pastoracinių savybių, dar ir 
kaip statytojas, Dievo šventovių

(“Pavakarė jant”) 

Tremtis Brazilijoje — egzo-
gražintojas. Tas savybes vyriau tiškame krašte — davė Venan- 
sybė pastebėjo kai kun. Armi- i eijui Ališui nemaža temų, tačiau 
nas klebonavo Joanopoly, kur milžinas palmių paunksmėje, 
jis savo nepaprastą energiją pa grožėdamasis ugnimis ant žalių 
naudojo bažnyčios restauravi- kelmų, paukščių, numetančių 
mui. Kai tik tą darbą užbaigė,
vyskupas jį perkėlė Piracajon, 
kur didžiulė bažnyčia atrodė 
kaip kluonas ir laukė Dievo 
įkvėptos menininko rankos. Dva 
siškoji vyriausybė žinojo ką pa
siųsti Piracajon. čia kun. Ar
minas, pasikvietęs dailininką- 
dekoratorių Antaną Navicką, 
įvykdė savo ilgai glūdėjusią šir
dy svajonę. Po dvejų metų 
“kluonas” virto nuostabia žėrin
čia Dievo šventove. Šios bažny-

ant šakų dailią plunksną, kurio 
balso klausosi mirta kaitros ty
loje ir kuris “ligi ryto blyškios 
valandos kerės žvėris palaidus” 
(“Paukščio daina”), grožėdama
sis kristalo kriokliais atogrąžų 
gamtoje, jaučiasi tik laikinai čia 
apsistojęs. Pasigrožėjęs svetima 
gamta, jis vėl dainuoja ilgesio 
dainą Lietuvai.

NAUJA DIENA
Aš sėste-lsiu nūnai pas gilią srovę
Ir vėl aušrų lakštingalos susuoks.
Daina — kelionės mano palydovė.
Ji — motina; ji — brolis; — ji sesuo.
Aš sėst eisiu nūnai pas gilią srovę,
Daina — kelionės mano palydovė.

Velku ai vargą savą ir nesavą, —
Kaip vilkdavo jį protėviai — tėvai:
Su dainomis, kurias -man Dievas davė 
Ir su kančia, kurią man tu davei.
Velku ai vargą — savą ir nesavą, —Su dainomis, kurias man Dievas davė.

Vienišas gandras pievose be krašto,
O koja jo po balta krūtine.
Taip mąsto jis ir mąsto jis, ir mąsto
Ir vis giliau skandinasi sapne.
Vienišas gandras pievose be krašto ...
Taip mąsto jis ir mąsto jis, ir mąsto.

Ar neša jį atsiminimo sriautas
Paplukęs smėlio degančia upe
l ten, kur amžių lobis kruopščiai krautas 
Ties Piramidžių tylinčių grupei 
Ar neša jį atsiminimo sriautas 
l ten, kur amžių lobis kruopščiai krautos?

Ar grįžta ilgesy į gimtą lizdą
Kleve medinių prdankyt namų?
Apsukti platų ratą — paskui kristi
Iš mėlynųjų saulės augštumų?
Ar grįžta ilgesy į gimtą lizdą
Apsukti platų ratą — paskui kristi?

Pro liūtis ir pro žiežulingus vėjus
It vėl linksmi kalenimai kvatos.
Nauja diena šypsosis praregėjus
Be vakaro, be galo — nuolatos.
Pro liūtis ir pro žiežulingus vėjus
Nauja diena šypsosis praregėjus!

(Iš „Saulės Kalvarijo sr<)
TARANTELA

Aušrų pakojy žėri debesėliai,
Eiklieji saulės marių pranašai.
Tai tu auksinę vilną jų pašai,
O liūdnos tavo akys, Tarantele.

Su jaunu rytu širdyje tu kėlei —
Nelaimingiausioj iš visų širdžių.
Tave šaltinio šlamesy girdžiu:
Ten tavo juoko skamba trupinėliai.

Žiedų laukinių iš javų ir šieno 
Atsiminimo rankose neši.
Esi išblyškus, o esi graži.
Maža mergytė Komunijos dieną.

Viršum tų metų ir viršum peisažo 
Tave vis tokią jau kodais matau.
O troškau tąsyk pasakyti tau 
Tą vieną žodį — tą žodelį gražų.

Su ryto saule tu išnyksi vėliai.
To vieno žodžio būtų gal gana,
Kad prasidėtų mums sapnų diena...
Bet neištarsiu jo aš, Tarantele.

• Dr. Andrius Baltinis Lietu- būtų ramstis tremties žmogui, 
viškų Studijų institute laikė pa- Tačiau čia rašytojui negalime 
skaitą tema — literatūra ir mo- duoti įsakymo. Reikėtų, kad tai 
dėmusis žmogus. | išplauktų iš jų pačių išgyveni-

Prelegentas pastebėjo, kad mų. Čia gili mintis buvo pareikš 
dabar turimas pagarbos jaus-'ta dr. Girniaus per Kultūros 
mas literatūrai, tačiau nemėgs- kongresą, kad rašytojui reika
tama skaityti knygas. Senojoje 
Graikijoje literatūra ir rašyto
jas buvo statomas pirmon vie
ton. Didieji istorijos žmonės dir 
bo literatūros poveikyje. Alek
sandras Didysis panūdo traukti 
į karo žygius skaitydamas Ho
merą. Prancūzų revoliucijai dir
vą paruošė Rousseau raštai. Ko, pravedė kun. V. Bagdanavičius.

lingos susikaupimo atostogos, 
kada rašytojas permedituotų di
džiąsias idėjas, įsijaustų į savo 
kūrybinį pasaulį.

Paskaita buvo įdomi. Buvo 
susirinkę klausytojų d"ugiau, 
negu klasėje vietos. Paskaitą

munistų revoliucijai — Markso 
raštai.

Literatūrą mėgsta žmonės, 
kurie jieško išminties ir tiesos. 
Dostojevskis, Claudel, Kafka —

Diskusijose dalyvavo J. Anta
naitis, inž. Bielskus, kun. dr. 
J. Prunskis.

Paskaitos pradedamos punktu 
aliai, su diskusijomis tęsiasi vie.

Aleksandras MerkeEa

garbinami dėl jų veikaluose ną valandų, 
esančių gilių minčių. “Romanas
yra intelekto metafizika” - . AWlsan(iras Merke,l9> laik.
skelbi y,anas modernus praneu raštininka3 ir raSytojas, slUsio 
zų kritikas, pažymėdamas tie-, n „ sulaukia m am-jaus 
sos svarbų vaidmenį literatūros, Yra imęs 1907 m MlkiiHų aĮ_ 

uruliuose. | skr BajgęS Saulių gimnaziją.
Antras elementas, kuris lite- j Vyt. Didžiojo universitete stu- 

ratūroje domina skaitytoją —Į
emocija, jausmas, kurį sukelia 
raštai. |

Jausmą, kuri sukelia literatū
ros kūrinys, galėtume pavadinti 
poetine emocija. Todėl literatu-' 
ros kūriniui svarbu, kad jame! 
būtų stipri emocija, giliai išgy
ventas dalykas.

Mes tremtyje gyvenimą dau
geliu atžvilgių kitaip vertiname, j 
negu kaikurios kitos tautos nes 
mūsų rašytojai savo kūriniais , 
mus yra kitaip paruošę, įkvėpę j 
daugiau humaniškumo.

Visdėlto lietuvių rašytojų lite 
ratūroje daugiausiai nusikalsta- 

1 ma minties trūkumu, daugiau
kūrinį paremiant emocija. Tuo dijavo literatūrą. Jau daugiau 
nusikalsta Landsbergis, Škėma, j kaip 30 metų kai dalyvauja pe- 
Damią pusiausvyrą sugeba iš-’ riodikoje, daugiausia kultūros 
laikyti Vaičiulaitis, Jankus, Ma-j klausimais. 1939 metais buvo 
zalaitė, Alė Rūta. vyr. Lietuvos Aido redaktorius,

Perstiprus kaikurių emocijų, tremtyje redagavo Mūsų Viltį, 
pvz. seksualinių, reiškimas kny- Lietuvių Tremtinių Žinias, su- 
gą net padaro žalinga. redagavo tris Mūsų Kalendorius

Skaitytojas paprastai pergy- (1946-1947 m.). Išleistos jo kny 
vena tuos jausmus, kuriuos iš- gos: Juozas Tumas-Vaižgantas 
gyveno rašytojas. Skaitytojas (neseniai pasirodė šio veikalo 
paprastai identifikuoja save su nauja laida Chicagoje), Jaunoji 
parinktu knygos herojumi ir tai Lietuva, Lietuvos vestuvės ir 
labai praturtina žmogaus aki- kt. Yra mūsų kultūrinio priedo 
ratį naujais išgyvenimais. Žmo- bendradarbis, šiuo metu gyvena 
gus gyvenime daug ko negali Great Neck, N. Y.
pasiekti, bet jis gali tai išgy-
venti literatūroje ir tai atleidžia 
jo vidaus įtempimą, dėl to žmo
nėse, kurie daugiau skaito, ma
žiau psichinių sukrėtimų.

Antra, skaitantis žmogus su-

• Lietuvos architektūriniai 
paminklai. Net okupantai skel
bia, kad tokių paminklų, kurie 
“turi visasąjunginę reikšmę”, 
Lietuvoje yra 16. Iš jų 3 yra

švelnina savo vienatvę, bendrau į Vilniuje, Tiesos gatvėje. Tai — 
damas su knygos personažais, bernardinų, Onos ir Mykolo baž

VIZIJA
Nuo mano ilgesio išlinkęs 
Gilus pavasario dangus. 
Svajonių laive, irkis, irkis,čios grožis bu'/o smulkiai apra 

šytas brazilų laikraščiuose. Jos 
pasižiūrėti ir paspausti “kuni
gui milžinui” (Padre Gigante) 
ranką vyko iš daugelio vietų 
ekskursijos. Anot vyskupo, tai y padanglų augJtumu 
gražiausia jo vyskupijoje bazny 
čia. Ir Maua parapijoje kun.
Arminas rado ne tik tuščias 
bažnyčios sienas, bet ir nebaig
tą bažnyčios statybą. Čia jis vėl 
turi daug darbo ir rūpesčio ke-1 Nueiti ten 
leriem metam.

Atrodo — keista erdvės ple- 
/čias

Jose pasijunti tik svečias 
Be tėviškės ir be namų.

Visuomeninkas-žumalistas

O taip norėtųsi dar kartą — 
Tegu tiktai saldžiam sapne — 

už laidos vartų — 
Kai vožiasi naktų skrynia.

(“Ekspromptas”)

Mums, lietuviškajai visuome
nei, kun. Arminas brangus tuo,, 
ką jis per tuos ilgus metus nu<ezij°s vertinti, nes yra tam di-

Nesiimu Venancijaus Ališo po

Atėjo. Sustojo^ Ir ištiesė ranką.
Ir tyli. Nė žodžio. Nė aido. Nė garso. 
Plaukai palaidi Marių vėjai juos taršo 
Kaip mano mintis, vandenyną ir dangų.

O akys kančios rezignacija žėri.
Drebėt ėmė lūpos, bet žadas sustingo.
O vaizdas graudus, o viešnia paslaptinga, 
O akis į mano akis įsigėrė!

Paskui vėl iš lėto į rūką nutolo.
Mačiau, kaip dar kartą į viršų pakilo 
Ranka ir mojavo, kol dingo ui molo.

Be ženklo išnyko. Čežėjimą tylų 
Tų žingsnių girdėjau... O toly baidarė .. 
Žuvėdra virpėjo ant bundančių marių.

nyčios. Gražiausia iš jų yra šv. 
Onos bažnyčia, kurios statybai 
buvo panaudotos net 33 formų 
dažytos plytos. Priešais šv. O-

bet nelaimė, jei nemoralaus ra
šytojo kūryba skaitytoją suve
da į draugystę su nešvariais per 
sonažais.

Ypatingas vaidmuo literatu- nos ir Bernardinų bažnyčias
rai tenka tremties žmogui, ka- stovi renesanso stiliaus šv. My- 
da toli nublokštam asmeniui pa- kolo bažnyčia, prie jos yra bu- 
deda įsigyveiiti į tautos nuotai- vusio Bernardinų vienuolyno rū 

, kas. Dėl to rašytojai turėtų ne- mai. Jų patalpose dabar yra 
| vengti patriotinių temų, kurios Dailės institutas.

• Bale Vaivorytė (Orintaitė) 
jauniesiems skaitytojams davė 
naują eiliuotą veikalą Tėviškė
lės takais. Tai trumpa eiliuota 
Lietuvos istorija jaunimui. Lei
dinys 30 pusi., iliustruotas is
toriniais paveiksi ris, kaina $1 
Čia apdainuojama lietuviška tė
vų padangė, kur “už tą žemę. 
už tą dulkę tiek kovota”, kur 
“liūdi genčių vėlės ties piliakal
niais baltais”.

Pradžioje autorė poroje pos
mų lyg nusako istorinės eigos 
prasmę: “Laiko vieškeliais ke
liaujam/ Dieviškų pasiilgimų ve 

• dini/ Kūnas — molio dulkių sau 
ja,/ Vien tik dvasių žngsniai 

įamžini!/ Tautos didelės ar ma
žos/ Per pasaulį kraičiais neši- 

I nos praeina,/ Amžių knygose 
krauju išrašo/ Pėdsakių vingiuo 
tų gilią dainą...”

Knygelėje randam Nemuną 
su Baltija, ir šalį, kur saldų mi
dų gėrė, liną mynė, kur ūkio 
auksas — kviečiai — augo. čia 
pažįstame Gediminą, Kęstutį, 
Vytautą, baudžiavos laikus, kai 
“žmogų į šunį mainė”, išgirsta
me apie “šventą amatą artojo” i ir apie dykaduonius bajorėlius 
bei motinas prie ratelio vaikus 
mokiusias. Skritome apie Auš
rą, Basanavičių Kudirką. Mai
ronį, ir apie kaišomus gėlėmis 
savanorių kapus, apie maskolius 
— “tokius žmoees-žvėris gal tik 
pragaras išrado”. Girdime apie 
namon užvertus vartus ir 
skriaudas, kurioms nėra galo.

Autorė baigia vilties posmais: 
“Ant griuvėsių kreša kraujas,/ 
Amžiai naują dieną kviečia!/ 
Girdi gandą Kaino gaujos —/ 
Laukia laisvės Pabaltiečiai!/ 
Skleidžia pumpurus alyvų,/ Žmo 
gus žmogui esam broliai!/ — 
Per pasaulį daugel mylių, Bal
tas Raitelis parjoja!”

Ši suglausta eiliuota Lietuvos 
praeities apžvalga nėra turtin
ga poetinėmis priemonėmis, ta
čiau nuoširdi, patriotiška, leng- 

! vai skaitoma ir mūsų jaunie
siems bus naudinga. Viršelis pa
puoštas sesers Mercedes paveiks 
lu — Vaidila.

• O. Milašiaus ir Nelės Maza- 
laitės kūriniai nutarta įtraukti 
į knygą “Motina tarptautinėje 
literatūroje”. Veikalas bus lei
džiamas minint 10 metų sukaktį 
Pasaulio Motinų sąjūdžio veik
los. To sąjūdžio tarybos posė
dyje gruodžio mėn. dalyvavo O. 
Bačkienė. Nutarta 1958 m. sau
sio mėn. šaukti Pasaulio Moti
nų sąjūdžio sukaktuvinį kon
gresą.

• Veikalus apie lietinių ka
riuomenę Napoleono laikais ir 
apie Lietuvos vietovardžius bei 
gyventojų pavardes ruošia gen. 
Raymond Schmittlein, buvęs 
prancūzų kalbos lektorius Kau
ne, po karo buvęs Prancūzijos 
deputatas ir 1955 m. Prancūzi
jos ministeris, dabar pasitrau
kęs iš politinio darbo.

veikė lietuvybei. Ir čia mes su
siduriam su juo, kaip su visuo- 
menininku-organizatorium, ku-

desni už mane poezijor žinovai, 
kurie paskaitę čia pacituotus 
eilėraščius, pasakys, kad Venan

ris ne tik Lietuvoje organizavo 
jaunimą, bet ir Sao Paulo mies
te subūrė lietuviuko jaunimą į 
Vyčiu draugiją, kuri buvo išbu-į^an terūpi pasakyti, kad kun. 

jojusi j stiprią organizaciją, tu- Arminas—Venancijus Alšas,
ržjusią net tris chorus ir vaidin nors jau 20 metų kai bastosi 
tojų būrelį, kuriame išryškėjo j)o svetimą Pietų Kryžiaus pa-

cijus Ališas yra parašęs daug 
stipresnių eilėraščių, kaip šie.

gabūs artistą i-mėgė.'ai ir daini- 
ninkai-solistai. Kaipo žurnalis
tas, jis dar Lietuvoje redagavo 
moksleivių ateitininkų žurnalą

dangę, anaiptol nenutolo nuo 
savo namų, nuo toli pasilikusios, 
kenčiančios Tėvynės ir randa jai 
savo sieloje, juo toliau, juo fra-

žesnius, juo jautresnius meilės 
ir ilgesio žodžius.

šia proga gal būtų pravartu 
paminėti, kad Venancijus Ališas 
yra išleidęs šias savo poezijos 
knygas: Sao Bento Varpai, A- 
napus, Pietų Kryžius ir Casca- 
ta Cristalina. Be to, turi paren
gęs spaudai ąilėraščių knygą 
“Saulės Kalvarijos”.

Baigiant šį straipsnį, norėčiau 

pastebėti, kad šventas kunigys

tės pašaukimas ne tik nesuvar

žė Venancijaus Ališo, kaipo po
eto, mūzos, bet dar pagilino jo 
kūrybą, nejučiom ją nušviesda
mas mistine šviesa. Lai Augš- 
čiausias savo dangiškąja šviesa 
ir toliau apšviečia mūsų sukak
tuvininko kelią.

• Čiurlionio fortepiono kūri
niai, Šimkaus, Naujalio ir Gruo
džio rinktiniai kūriniai, dyrinęs 
ir estradinės Lietuvos kom
pozitorių dainos planuojamos iš
leisti Lietuvoje.

Žiema
Lietuvon

sodyboje
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MATAS KRIKŠCICNAS

-apie mūsų profesūrą tremtyje
Redakcijos pastaba: JAV-se bent tris ketvirtadalius, 

gražiai veikia Lietuvių Profeso- — Kaip jiems sekasi čia įsi- 
rių Draugija Amerikoje. Jai da- kurti?
bartiniu metu vadovauja pirmi
ninkas Matas Krikščiūnas. No- u^.a a 08 .S? , .U"mus, ypač kaikunų specialybių,

] akademijos lygis pripažintas ly
giaverčiu Jungtinių Amerikos 
Valstybių a^alcginėms mokyk- 

i loms. Senesnio amžiaus profe- 
' šoriams dėl amžiaus ir kalbos 
sunki mų jau netenka veržtis į 

i savx| profesinį darbą. Jiems pri-
einamiau g.uti darbas kurioje 
nors įmonėje, padirbėti viene
rius kitus metus kad ir fizinįrėdami mūsų skaitytojus arčiau

supažindinti su mūsų profesū-, . , , - , • . , ,
ros dabartine nadėtimi ir veikla uomai» teologai, svetimųjų kai . .

, .P . , . . bų specialistai nesunkiai pritam lau visai nedarbingas ir jei ne-
1 rb, J° at kymUS 1 kal pa prie savo specialaus darbo turėjo kur prsiglausti, teko su-
įtunuos Klausimus. ! universitetuose, kolegijose, ty- Išpažinti ir su senelių prieghu-

— Jūs esate Lietuviui Prote-j rimo įstaigose ir sėkmingai dir- jda, kur jie gavo visai padorias 
šortų Amerikoje draugijos vai- ba. Sunkiau lituanistams, bet ir ' gyvenimo sąlygas, 
dybos pirmininkas. Kas’gali bū- jų keli jau dirba univčrsitetuo- j — Kokie mūsų profesoriai čia

pvz., chemikai, inžinieriai, agro- į darbą ir gauti pensiją. Vienam S 
kitam,, kuris atvyko į Ameriką j

ti tos draugijos nariu?
— Kiekvienas lietuvis, buvęs 

arba esąs augštosios mokyklos 
mokomojo personalo narys gali i 
būti šios draugijos nariu. To
dėl toje draugijoje mes rasime 
ne tik augštųjų mokyklų pro
fesorius, bet taip pat adjunktus, 
instruktorius, asistentus, lekto
rius. Viso tekių asmenų Jungti
nėse Amerikos Valstybėse yra 
apie 200, bet dėl išsiblaškymo 
dideliuose plotuose iki šiam lai
kui draūgijon pasisekė suburti

se, dėstydami lietuvių kalbos dirba augštosiose mokyklose ir
kursą, 'įvedamu kaiku-
riuose universitetuose. Dalis jų 
dirba universitetų bibliotekose. 
Sunkiau teisininkams dėl to,

tyrimo įstaigose?
— Apie -ketvirtadalis jų dir

ba a l oštosiose mokyklose, tad 
eilė būtų gana ilga. Dirba che-

kad Jungtinių Amerikos Vals- mikai, matematikai, agronomai, 
tybių, ar kitos kurios šio kon-, istorikai, inžinieriai, teologai, 
tinento valstybės, teisė žymiai svetimųjų i lulbų specialistai, li-
skiriasi nuo Europos teisės. Kai 
kurie jaunesni stoja į universi
tetą, gauna tam tikrą kiekį kre
ditų, vėliau doktarizuojasi. Gal 
ateityje ir jiems pasiseks pri
tapti prie mokomojo personalo

tik pusė. Šiuo metu draugijos augštosiose mokyklose. Kauno 
valdyba kaip tik daro pastangas i Veterinarijos akademijos pro- 
pritraukti antrąją pusę. Tiki-] fesūrai iki šiam laikui nePasise" 
mės. kad artimoje ateityje pasi- ( kė įeiti į mokomoje personalo 
seks apjungti bendram darbui Įtarpą, nes tik šiais metais tos

tuanistai... pvz., profesoriai S. 
Kolupaila,. A.. Liaugminas, dr. 
P. Jucaitis, dr. O. Stanaitis, dr. 
A. Kučas, dr. K. Avižonis ir 
taip toliau.

— Kokius lietuvius moksliniu 
kus teko atrasti tarp JAV lie
tuvių ?

— Tuom tarpu mes žinome 
tik J. J. Ambrose, R. E. Wit- 
kus, T. J. Barnovve, R. Jančaus-

ka3, J. Gasiūnas. V. Jaškevi- 
Čius, E. Montvila, bet mėginame 
jieškoti daugiau, nes manome, 
kad t3i toli gražu ne visi. Ar 
pasiseks bent daugumą jų 
įtraukti į mūsų draugiją, aš ne
žinau: jie neabejotinai turi 
tamprų ryšį su amerikoniško
mis organizacijomis.

— Kaip stipriai lietuvių jau
noji karta tremtyje veržimi -į 
mokslą ir kokių laimėjimų jau 
čia pasiekė?

—- Toje srityje lietuvis visuo
met buvo pakankamai veržlus. 
Caro priespaudos laikais, netu
rėdamas sau tinkamų, mokyklų 
ir gero jų tinklo, pats sugalvojo 
slaptas daraktorių mokyklas. 
Netrūko veržlumo Nepriklauso
moje Lietuvoje, netrūksta jo ir 
čia. šiuo metu Jungtinių Ame
rikos Valstybių augštosiose mo
kyklose studijuoja apie 1000 mū 
sų jaunimo, būtent, apie 3r'< vi
sų naujųjų ateivių. Jei turėti 
galvoje, kad dėl -karo čia yra. 
palyginus, didokas skaičius vien 
gungių, šeimos netiek gausios, 
tai teks pripažinti, kad nesie
kiančių augštojo mokslo palieka 
ne tiek daug. Studentai dirba 
sąžiningai, kaikurie paliekami 
tęsti mokslinį darbą universite
tuose, bet kartais jie viliojami 
didesnių pajamų įmonėse. Be to, 
tenka pastebėti, kad dauguma.

studijuoja inžineriją, mediciną, tetus su lietuvių klibos kursu, nių Amerikos Valstybių terito- 
ehemfją ir mažai humanitari- Džiaugiamės, kad įsisteigė Cent riją, o taip pat ir kitus kraštus, 
nius mokslus. j rinė Švietimo taryba ir kad

— Berods Jūs esate Lietuvių mums neteks rūpintis vadovė- 
Bendruomenės C'liieagos u py gar liais, programomis ir kitais rei- 
dos Švietimo tarybos prezidiu- j Halais, kurie paliečia ne tik 
nio pirmininkas. Kas šioje srity- mūsų apygardą, bet visą Jungti- 
je daroma ?

— Mūsų darbo tikslas išlai
kyti priaugančią kartą prie lie
tuviško kamieno ir neleisti jai 
atitrūkti nuo gimtosios kalbos, 
taip pat duoti jiems galimybę 
pasisavinti bent būdingiausius 
mūsų kultūros bruožus. Todėl 
tenka visų pirma rūpintis, kad 
lituanistinių mokyklų tinklas bū 
tų pakankamas ir pasiekiamas, 
kad jos būtų pradinės, augštes- 
nio3ios ir net universitetinio ly
gio. Pastarojo tikslo siekiami 
stengiantis įsiterpti į universi-
Tel. ofiso nfe 4-6699, rez. ’"R 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirta d tr a.kmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Westera Avenue
vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-i vai .Trečla- 
lleniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-322#
Res telef. M’Albrook 5-5070

’t.eu teiat 
• ab-ūllepla.

a-*3iv j® 
šaukite KEdzie 3-286

DR, EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IP, CHIRURG*

4146 S. Archer Avė
uaaaieu popiet uuu 
pliui. aotr kelvlrt.

2-A.š
i A

OR IRENA KURAi
, Gydytoja Ir Chirurgė)

• VD1KIŲ IK VAIKŲ LIG.
SPECIALISTE 

ibfl South Weat«rn Avenv 
IžlEVlCAL BU1LDLNO) 

rumad.. antrad., ketv Ir penkta 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nu> 
8 ▼. — 8 vai. vakare. Trečlad. nu
li vul. ryto — 1 v. p. p. fiett&d 1 
vai ryto Iki 8 vak poi .‘et.

Ofloe tel. RE. 1-ilflg 
«el WAlbrook 5-876*

kuriuos 
tuvis.

pasiekė tremtinys-lie-

0R. j. J. SIMONAuiS
GYDYTOJA# IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd Si 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rezld. Ulef. Gllovebill 0-0611 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

Penktad, tik no pietų. 
Trečiad. šeštad pagal sutarti

iflac tel. rltJffsld* 4-2awe 
Rezidencijos: LAfayette 8-ll-<

DR. P. STRIMAITiJ
ŪDYTOJAS iR CHIRURGĄ

1724 West 47th Street 
i Kampas 47 tb Ir Hertnltase

Vai.; nuo 2 tkl 4 Ir 6 Iki 9 v. va. 
•leStad nuo 2 Iki 6 vai., lėskyr ae

Tel. ofiso HE.4-5S49. rez. HE.4-2324

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR’CHIRURGAS
- 2434 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvir., p^enKt. 1-4 ir 7-9 
Antr l-fi. treė.ir ešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

061 valandos skambinti telefonu 
į Prospcct 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
Į P. p. kasdian išskyrus trečiad.
; šeštad.

Res. tel. GRoveliill 0-5003

TeL ofiso PRospecv o 2240
Pltospect 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

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

DR. JULUAMONSTAVIčIUS
GYDYTOJA LB CHIRDUGl 

Office: 10748 South Michig&n Avo. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly milu 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v.. 
Išskirtu trečlad. fleStadlenlal* nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PTJIlnian 5-6760 
Buto — BEverly 8-3#46

DR. FL TALLAT-KELPšl
Ofisai: 20 Nortb VVaelter Drlve 

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

Tel. CEntral 6-2294 
5002 West ltith Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8. šeštad. 1—8 
TeL TOwnball 3-005#

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Rezld. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA EB 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-5571 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. ▼. Antra 
Tr.člad, Ir Penktad. 6-9 vai. vak. U

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Ir

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IP. VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: U’Albtoak *<*>3048

DR. Z. DflNILEVlėlUS~
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue
Chieago 2#, III 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas IlEpublie 7-4900 

Rezldencla: Gllovebill C-8101

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS IJOOI 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4353 S. Wliipple Str#*t

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7__9
Šeštad. 10—12. Trečiad. uždarytai

LAfayette 3-4# 1#
Namų — CEdarerest 3-7786

Tel. ofLso He. 4-2123, rez. PR. 8-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6256 South Western Avaaag
VAL. kasdleu 2—• p. p. ir 7—• vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais 1Z 
•ekmadienialM uždarvta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAU

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

I?eL ofiso PRospeot 0-9400
Rezld. PRospeo* 6-B4O4

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtd)

GYDYTOJA IR CHIRURGS 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 8-8 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. TrečladlsalalsTel. Ofico PA 5-1717

I?., , Y> * K 1V1O1.'“"' ocniau. 1-. p. p. 'ATet
Kez. IA 5-1718 į Ir kitu laiku tik susitarus

DR. J. J. PUKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

$C nftft Dišuiirut
OjUUU DOOR prizes
JANUARY 3rd TO JANUARY 19th

The greatest event in Chicago 
Savings history! Join us in our 
gala GRAND OPENING between 
January 3rd and January 19»h. 
There will be gifts for everyone 
visiting us during this celebra- 
tion. Specia! gifts for cSI savers, 
both old and new. Over 500 
door prizes will be given away, 
amounting to more than $5,000. 
You will be pleased, as we are, 
with our riew headquarters. 
Come in today and fili out a reg- _ 
istration card.YOU DO NOT HAVE 
TO BE PRESENT TO WIN—all win- 
ners’ narnės will be posted in 
our lobby and each winner will 
be notified by mail. Only adults 
will be eligible for door prizes. 
ALL MONEY IN BY THE 19th OF 
JANUARY EARNS DIVIDENDS 
AS OF THE Ist OF JANUARY.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrgjnia 7-0036. 

Rezidenci Jos tel. BEverly 8-8244 į■ -------- j
Tel. ofiso VT 7-0000, rez. RE 7-0867 i

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Callfornia Avė. ' 

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p.
šešt. 2—7 Vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2417 
W 62nd St., tel. RepubUo 7-8818. 

Ofiso telefonas — BIskop 7-9525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 lkl 9 vai. 

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 1-A741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ,

802 West 31st Stree'
Kamp. Halsted Ir Sl-mos gatvių))

PriSmimo valandos kasdien: 1-4 d e 
tr nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. poplsC.

Tel. ofiso PR. 6-6440, rez. HE. 4-S154)

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marguette Rd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.: 6 lkl 8 vak 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso telef. YArds 7—1160
. Rezidencijos — STcwart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted Ir 35-ta gatv8)

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

. šeštadieniais 1—4 vai.

TeL WAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 6-1500

Dr. Alexander 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 sutartiFRIZE

W,c« ttou^s.

M0MDAY . . ,2 NOOMTO 8 F.M.''' ♦ z- z į&g ' '' ** *TUCBOAV , »».*. Tiž 4 PAŽ. -T.
WtONESDAY ---- ------------j ■■ ■•'* '" ■

.... r .......
Y C10MD ALI #AY i

9 A M. YO 8 C.fc.

Tcl/oflso PR. 6-3838, rez. RE. 7-P199
DR. A. JENKINS

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

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

' OR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES III 

ORTOPEDINES IjIGOS 
2745 West 69th Street - *

Priešais šv. Krvžtaus ligoninę 
Tel. REpublic 7-22V0

VAL.: Pirm., antr.. Ketv., ponkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečlad Ir 
kitu laiku susitarus telefonu

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

keičia stiklus Ir rčmus.
4466 So. Oaliforuia Avė., Ohicagt 

šaukite YArds 7-7881 
Priima: vakarais 6 lkl 9; Aeltad: 

10 vai. ryto lkl 4; trečlad. Ir s.kmad 
tik susitarus

Tel. ofiso YA 7-4787, re*. PR S-l#»t

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4646 8. Ashland Are. (kamh. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečlad., ieš 
tad. Ir sekmad. tik pagal sutart). 

(eigų neatsilieps vlršmlnAtl te)stonai
Šaukite MI<lwa» S-OOOt

Tel. ofiso CA 6-0257, res. PR 8-M5S

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

TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR
Rezld. 0600 8. Artesian Avė.

VAL. 11 v. r. lkl 8 p. p. 6 •

OR. G. SERNER
(ETUVI8 AKIŲ GYDYTOJA* 

Virš 25 metą patyrimo
Tel. YArds 7-189# 
Pritaiko aklsdm 
Kreivas akla 

Ištaisė.
Ofisas Ir akintų dirbtuve 
756 Weet 35th Street 

f ai nuo 10 Iki S, nuo 6 lkl S, 
čiad nuo 10-12, penktadieni ie-> 
leš’ndi-nta'- tS-2vat nnill“’

Palengvinu aklų {tempimą, karts 
yra priežastis galvos skaudŠJlmo bet 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregye- 
tę. Prirenku teisingai akinius Vist 
egzaminavimai daromi su elektriniais 

. Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
{ mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1S7S

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:86 
iki 6 vai. Sekm. ir treč. uždara.

DR. S. VAITUSH, OPT.

f

Atvykite greitai, su savo šeima ir draugais, pamatyti Chieagos 
mieste gražiausius' taupymo ir skolinimo įstaigos pttMatus.
PELNYKITE Al RAČIAI DIVIDEND.} SAVO KAŠTE-
PAS. Taupykite, ilgus metus iAbandytoje, apdraustoje finan
sinėje ištaigoje. Pelnykite daugiau už savo santaupas, ir pasi
naudokite gausiais pinigus taupanėiais patarnavimais, sutei
kiamais Chicago Savings nariams. Dabar duodami nepapras
ti dividendai už I’AID-UP Investavimus. Išbandykite, ati-

SPECIALOB VALANDOS PER GRAND OPENING NUO SAUSIO 3-CIOS IKI 1908 DIENOS: 
Pirmadienį, Ketvirtadienį ir Penktadienį nuo 9 vai. ryto ikf8 vai. popiet
Antradienį ir Trečiadienį nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet, šeštdaienį nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

darydami apdraustų, tutipymo sąskaitą Ir pastebėsite skirtu 
m.i. Chicago Savings saugiai ir pelningai aptarnavo pietų lt 
Pietvakarių' apylinkės taupymo Ir namų pirkimo paskoloms 
virš 82 metų. Turtas dabar viršija $20,01)0,000.IKI.
Nuo jst' lgiino 1924 metais. Chicago Savings visuomet mokėjo 
daugiau negu vidutinius dividendus. Taip kaip pagal laikro
di, kas 6 mėnesius, taupytojai yra gavę didelį pelnų už Jų 
sutaupąs.

Telefonas ORovehlll 6-1695
DR. ALDGNA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPEC1AIJST1

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos. »—t 2 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą Išskyrus trečiadienius
2422 W«rt Marqnette Rd.

P. ŠILEIKIS, O.P.
Orthop<‘dA» - I'rotezlstas 

Aparate 1-Protezal, Msd. ban
dažai. Ppee. pagalba kojom

(Areli Hupports) Ir Lt.
Vai.: 9-6 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
)RTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LAB 

2860 U . 63rd St. Chicago 29, UI. 
Tel. PKoepect 6-5084.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:86 vak 
Trečiad. pagal sutarti

DRAUGAS 
THIS LITHCANIAN DAILY rBUSD

2334 8. Onkley Avė., Clilengo 8, III. Tel. Vlrglnls 7-6641; 7-6612

Entered as Second-ClasR Matter Mareli 31, 1916. at Chicago, Illinois 
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Psichoanalizė, siela, Freudas
Kritikos pastabos dėl straipsnio "Psichoanalizė ir 

Logoterapija"
DR. A UAUGM1NAS. Chicago, III.

Juozas Gobis savo straipsny- ryti per toli siekiančias filoso- 
je “Psichoanalizė ir Logotera- fines išvadas! — Jis “perverti- 
pija" pateikė daug diskutuotinų no” pasąmonę, nes jis su šia 
minčių ne tik šio dienraščio ri- žmogaus asmenybės sritim dau
bose, bet ir apskritai dalyko giausia dirbo, ir ji, be to, per 
specialisttj tarpe. Iš tikrųjų, te- mažai buvo dar tuo laiku ži
nia čia yra nepaprastai aktua- noma, ištirta.
Ii šiems laikams. Aktuali ir opi Dabar jau bus kitų yėlybes- 
dėl to, kad remiasi kartu į me- nių psichologų darbas atstatyti 
džiaginę ir dvasinę žmogaus pri visoms sielos galioms reikiamą 
gimt j. Dar labiau bet kuri šios vietą, suvesti jas į pusiausvyrą, 
srities problema susikomplikuo-! Kai dėl “libido”, jo vaidmens 
ja, kai ji bandoma kartu atrem-! negalima paneigti žmonių ir tau 
ti ir j antgamtinę realybę. Tad, tų gyvenime, bet toli gražu jis 
ir straipsnio autorius, bėgda-^ nėra| priežastimi visų galimų 
mas nuo psichoanalizės į logo-į kompleksų. Juk jau ir aname 
terapiją, apsiakino perstiprioj, straipsnyje paduotoji prof. 
antgamt. šviesoj ir pasimetė, ne Kranki citata sako: “...žmogus 
bepajėgė j reikiamą atstumą at- psichiškai suserga ne vien dėl ly
sitraukti, kad galėtų objekty
viau matyti ir samprotauti. Iš 
to sekė; a) psichoanalizės su-

ties instinkto slopinimo (Freu- 
do teorija), ar dėl garbėtroškos 
(Adlerio teorija), bet ir dėl sa-

Originali Kalėdinių sveikinimų kortelė
Ją piešė ir multiplikavęs panaudojo dr. A. Račkus

tapdinimas su Freudo asmeniu, vo augštesnės prigimties, min- 
b) suplakimas sveikos psichės ties apie Dievą slopinimą savy- 
su liguista, c) sielos griežtas je”. Matome, kad logotera- 
atskyrimas nuo kūno, d) susiža pi jos autorius, Frankl, yra 
vėjimas cheminiu žmogaus dva-1 platesnių pažiūrų ir tolerantiš- 
sios gydymu (Bailey siūlymas),1 kesnis negu straipsnio autorius!
e) pasidavimas daugiau jaus
mui o ne protui ir dėl to nebe- 
matymas vidurinių tonų tarp 
dviejų kraštutinių, f) nustoji-

čia jau išvardinta beveik visa 
skalė priežasčių, nuo kurių gali 
kilti psichiniai kompleksai.

Lengviausia padaryti moksli
ngas objektyvumo; autorius pe- j nę klaidą besiekiant per didelio 
parodė mokslinio nuoširdumo apibendrinimo. Pirmas į tokią 
bei tolerancijos: jam yra tik klaidą įpuolė pats Freudas, lai- 
dvi teorijų kategorijos — pri- kydamas viso gyvenimo psichi- 
imtinos ir atmestinos. j niu varikliu “libido”. Adleris

Kadangi straipsnyje liečiami šią varomąją jėgą pavadino “do 
dalykai yra svarbūs net platės- minavimo tendencija”, t. y. sa- 
nei visuomenei, tad peržiūrėki- vo kūno ir aplinkos apvaldymo 
me kiek kruopščiau visas jo pa- troškimu. Vadinasi nuo gaiva- 
grindines mintis. Juk šio laik- liškos ir visiems gyviams ben- 
raščio skaitytojai kuo ne visi droš tendencijos pakylame vie- 
yra geri katalikai, ar bent to- na pakopa augščiau. Pagaliau 
kiais siekia būti, ir vienam ki- Frankl j kasdieninį gyvenimą ir
tam iš jų gali tekti susidurti su 
kokiu psichiniu negalavimu. Kur 
tada kreiptis? Ar gali geras 
katalikas leistis daryti bet ko
kią psichoterapiją, išskyrus 1 o- 
goterapiją? Koks yra san
tykis tarp išpažinties ir psicho
analizės? — štai pagrindinės 
ano straipsnio mintys.

į žmogaus būtį žiūri per amži 
nybės prizmę ir pagrindinį mū
sų veiksmų ir poelgių akstiną 
nukelia į “prasmingumo jieško- 
jimą” (Sinnwille). Aišku, šiuo 
pastaruoju veikmės principu bei 
tikslu žmogus yra iškeliamas į 
jam prideramą augštumą. Ro
dos, jau čia būtų tartas pasku-

mokslų atstovas, nori išvengti 
bet kokių nedroginių terapijų. 
Vadinasi, autorius su abiem su
tinka! Bet čia pat autorius vėl 
besąlyginiai susižavi “logotera- 
pijos” metodu, kurs yra gryna 
priešingybė bet kokiam drogi- 
niam metodui, ir, kaip autoriui 
atrodo, nieko bendro neturi su 
psichoanalize. Pažiūrėkime, ar 
taip iš tikrųjų yra.

Logoterapijos vieta

4.Kaip jau matėme, logotera
pija yra irgi Vienos u-to pada
rinys, kaip ir psichoanalizė. 
Prof. V. Frankl, nukėlęs pagrin- 
nį žmogaus veiksmų akstiną iš 
psichobiologinės ir socialinės 
plotmių į grynai idealinę bei

antgamtinę (žiūr. $2), turėjo! 
atitinkamai pakoreguoti ir patį i 
terapijos procesą. Šiuo kreipia
masi ne į liguistą, o į sveikąją < 
žmogaus prigimties pusę. “Kaip j 
sunkiai žmogus besirgtų, sveika 
jo asmenybės pusė, jo laisvoji 
valia — sakoma aname straips
nyje — gali ir turi būti mobili
zuojama kovai su liguista jos 
puse”. Taip, gali ir turi būti 
mobilizuojama, bet tatai dar ne 
reiškia, kad toji kova galės būt 
laimėta.

Čia kaip straipsnio autorius, 
taip ir prof. Frankl turi galvoj 
mentaliai sveiką žmogų, žmo
gų, kurs yra pilnai sąmonin
gas dėl savo veiksmų ir dvejo
ja — su persvara blogio pusėn,

— ar, pavyzdžiui: vogt ar ne- 
vogt ,eit r bažnyčią ar pasivaikš
čiot, meluot ar sakyt teisybę 
ir pan. Bet kaip remedijuot to
kius patologinius poelgius, ku
rie nebepriklauso nei proto, nei 
valios, bet dargi šiis galias pa
sijungia savo tikslui siekti, jam
— nors ir kvailiausias būtų — 
pateisinti? Kaip pašalinti logo- 
terapijos pagalba ko mp uis y 
v i n i u s judesius, kurie yra dia 
metraliai priešingi pačiai valiai, 
nors dažniausiai nieko nemora
laus neturi.

Sąmonė su valia, taip vad. ge
roji žrhogaus prigimtis, neturi 
nė mažiausios įtakos į šiuos 
veiksmus; nebent tiek, kad žmo 
gus jaučiasi nepajėgiąs jų ne
daryti. Vien tik prileidimas to
kios minties jame iššaukia kaž
kokią magišką ir nenugalimą 
baimę, kylančią iš pačios asme
nybės pogrindžio. Kompulsyvi- 
niai veiksmai apima nuo kas
dieninių ir visai nekaltų įspū
džių iki absurdiškiausių veiks
mų, kaip negalėjimas atsigult, 
nepadeklamavus 9 kartus kokią 
magišką frazę, nepatikrinus vi
sų* sandėliukų ir pan.

Pvz., vienas gaivališkai ven
gia žmonių, nes, sako, jie blo
gai apie mane galvoja; kitas 
meluoja visur ir visiems, nė ne
jausdamas, kad jis meluoja. Vie 
na ponia atėjo pas psichotera

peutą, nusiskųsdama, kad ji pa-, 
sidariusi per jautri savo moti
nos atžvilgiu: vis rūpinantis,1 
kad jai kas blpgo neatsitiktų.1 
Ji skambinanti po kelis kartus 
per dieną ir dar prieš pat gub 
daina būtinai turinti pasitikrin
ti, kaip motinos sveikata. Ką 
čia gali padėti logoterapija ? Ge 
rosios prigimties atžvilgiu ši pa
cientė yra tvarkoj: čia nieko 
daugiau jos nebesumoralinsi; 
juk tėvais rūpintis yra gražu. 
Tik ji pati kažkodėl nerimauja, 
darosi nervinga, šio perdidelio 
jaudinimosi dėl motinos gali
mos nelaimės mechaniz
mas tuno giliai užsikasęs pa

sąmonėj Ten lcgoterapijos pa
galba negali prieiti, ir logotera- 
peutui, jei jį taip suprasime kaip 
straipsnio autorius, nė menkiau
sio įtarimo nekiltų, i.ad ten ga
lėjo būti kas blog w.

(Bus daugiau)

Filmuoja rentgeno 
spinduliais

General Electric bendrovė su
rado būdą, kaip, naudojant rent 
geno spindulius (X-rays), nu
filmuoti veikiančios mašinos dar 
bą.

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 

darni medžiagas užuolaidoms 

ir baldų apdengimui.

PIGIOMIS KAINOMIS
• Televizijos
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AM/FM, nešiojami ir klt.
• Fonografai • Hi-Fidelity
• Jkalbšjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi maSInS-

l?s, plaukų džiovintuvai, kavos 
virduliai, tosteriai, mirmasterial, 
automatiškos keptuves Ir kt na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai ir jvalrfla kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirksite Ir geriausią pa

tarnavimą gausite inž. A. SemSno 
imonSJe.

lAi-Dfliim
OTCLCvision
Isales - serviče)

Sav. Ini. A. SEMENAS 
3321 8. Halsted — Cldffside 4-5885
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9

$4’^ jardai

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

$4,95 už jardą
VERTINGOS NEMOK AMOS 

DOVANOS UŽ KIEKVIENA 
PIRKINI.

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

HELFAND’S TEXTILE 
FABRI CS

1210 So. UniooAve. Telefonai: MOnroe 6-1210
' 'v ■ SEeley 3-8806

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

_ . , . ... , tinis žodis dvasios terapijoje.Psichoanalrtim, mokyklų dang kajp matžm(?i FrankJ JpaJts

1. Negalima psichoanalizės ' prileidžia, kad žmogus gali psi- 
identifikuoti su Z. Freudo as- i chiškai susirgti dėl visų trijų 
meniu, nes šiandien šis metodas minėtųjų tendencijų (libido, so-
yra tiek toli pasistūmėjęs ir 
taip nutolęs nuo Freudo, kad 
sunku iš viso surasti ortodoksi
nių jo atstovų. I žteks šiam tiks 
lui paminėti tik kelias iš dau
gelio psichoanalitinių mokyklų: 
individualinė psichologija (Ad
lerio), analitinė psichologija 
(Jungo), valios terapija (Ran
koj, aktyvioji psichoanalizė (W. 
Stekel), charakterio analizė su 
vegetoterapija (W. Reich), bio
logiškai orientuotoji analizė 
(Sandor Rado), dinamiškai kul
tūrinė psichoanalizės mokykla 
(Fromm, Horney, A. Freud) 
ir kt. Juk Adleris su Jungu nuo 
frcudinės analizės jau po 1910 
metų atsiskyrė, ir Freudas juo
du “heretikais” vadino. Ką be
kalbėti apie kitas analitines mo
kyklas. — Tikslesnei kritikai 
reikėjo bent keletą tų srovių 
panagrinėti ir tik tada daryti 
išvadas, apibendrinimus.

cialinės ir religinės) dirbtinio už 
gujimo. Jei taip, tai visi trys 
autoriai turi tiesos: jie viens ki
tą tik papildo, o ne atmeta ar 
išskiria.

Tačiau, turint galvoje preven- 
tyvinę bei auklėjamą terapiją, 
pirmenybę tenka duoti Frank- 
liui, nes jo^o principą tobulai į- 
gyvendinus visuomenėj, būtų iš
vengta ir anos rūšies komplek
sų. Vadinasi, jei mūsų juslinis 
ir socialinis gyvenimas būtų 
tvarkomas, turint visuomet 
prieš akis augščiausiąjį tikslą, 
patys pajėgtume išsklaidyti 
bet, kurios rūšies mažesnius nu
sivylimus bei frustracijas, iš 
kurių kyla šių dienų taip gau
sūs psichiniai kompleksai.

Jei kasnors pradėjo pasta
raisiais dešimtmečiais vesti pa
laidą gyvenimą, čia ne Freudo 
teorija kaltar bet vienašališkas 
jos supratimas. Nors Freudas iš

2. Straipsnyje sakoma, kad kėlė prokreacijos instinktą, ta- 
Freudas neįvertino socialinės čiau jis numatė ir galimybes jo 
žmogaus prigimties, nesukūrė kanalizavimui pozityvine link- 
jokios vertybių sistemos, per- me: sukuriant, pvz., šeimą, per-
vertino pasąmonę ir pagaliau, 
pastatydamas savo doktrinos 
centre “libido”, sudarkė Ameri
kos jaunimą, šie priekaištai iš 
dalies teisingi Freudui, bet ne 
visoms psichoanalitinėms mo
kykloms. Dauguma jų ypatin
go dėmesio kreipia į socialinę 
aplinką: net nesutinka gydyti 
kurio asmens, ypač kai turima' 
reikalo su vaiku ar kokiu jau
nuoliu, jei neįmanoma remedi- 
juoti jo socialinės aplinkos. 
Šiaip, socialinė aplinka yra svar 
besnis faktorius auklėjimui 
nei gydymui.

Freudas, tiesa, nesukūrė ver
tybių sistemos, nes jis ne mo
ralistas, o medikas ir psichiat
ras; tik be reikalo jis pradėjo 
iš savo klinikinės praktikos da-

keliant tą emocijų krūvį į vai
kus ir pan. Aišku, skaitytojas, 
paprastai, išsirenka tai, kas jam 
patinka, čia irgi psichologinis 
faktas: nors nemalonus, bet 
reikia su tuo sutikti.

Nuosek’-.mo bejieškant

3. Straipsnio autorius pasiro
do vienoj vietoj nenuoseklus, 
net pats sau nenuoširdus: iš vie 
nos pusės teigia, remdamasis 
Frankl, kad dvasia tegali būti 
gydoma dvasios įtaka, veržimu
si į augštesnį gvvenimą ,tuo lyg 
suduodamas snr/vį bet kokiai 
psichiatrinei intervencijai, o iš 
kitos (— susižavi dr. Bailey 
d r o g i n i u, t. y. grynai che
miniu psichinių ligų gydymo me 
todu, ne«* > A kaip tiksliųjų

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 41-58 ....................... $8.25Mnrcery 49-51 ................ $8.95
Chev. Ali 1987-53 ......... 8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 ........... 8.20
Chevrolet 54-55 ................ 9.95 Plymouth 42-56 ................ 9.95
Chrysler 6, 42-52 ........... 9.91 Pontiac 87-54 .................... 8.95
Dodge 6, 42-56 ................ 9.95Bulck 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

Greičiausias Pristatymas
DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, 

LATVIJĄ, ESTIJĄ IR UKRAINIJĄ

Mes turime ekspertų štabą ir geriausias moderniškas 
priemones supakavimui bei išsiuntimui paketų.

Mes operuojame pagal specialią sutartį su INTOURIST 
MOSCOW ir siunčiame siuntinius TIESIOG į visas U.S.S.R. 
dalis. Kiekvienas siuntinys yra apdraustas, už kiekvieną 
duodamas kvitas su parašu.

PAKETAI IŠSIUNČIAMI KASDIEN
Gavę paketus paštu tuojau atsakome ir sąskaitas už juos 

pasiunčiame tą pačią dieną.
, Siųskite jūsų pakėtus *er patikimą firmą, kuri yra pa
sižymėjusi geru patarnavimu per 25 metus.

Siųskite jūsų pakėtus čia ir per Parcel Department.

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
716 Walnut St., Philadelphia 6, Pa.

LOmbard 3 3455 LOmbard 3-6977
Paprašykite mūsų naujo katalogo “D”.
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RAL

Ar Jūs esate toks 
LINKSMAS? 
Jei ne, tai pradėkite
taupyti;
ŠIANDIEN!

cnd Loan Association

Chartered cnd Supervised by the U.S. Government

2202 W. Cermak Road 
Chicago 8, ILL.- 

Vlrginia 7-7747

Aukštesnius dividendus mokėsime nuo 1957 m. 
sa u šio mėn. 1 dienos.

Partrauksime Jūsų pinigus iš kitur, jei atnešite 
t savo banko knygutę.

Pinigams padėti nereikia važinėti. Juos galifė pa- 
paštu. Mes apmokėsime pašto išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS 
Prezidentas,

ĮSTAIGOS VALANDOS. Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai 
vakaro.. Ketvirtadieniais nuo 9-tos ryto iki 8 vai. vakarai 
Šeštadieniais nuo 9-tos vai. ryto iki 1 valandos po pietų. 
Trečiadieniais visai neatidaromą J
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ŽYGIS Į LAISVĘ
PROF. STEPONAS KOLUPAILA, Notre Dame

Nepaprasta knyga
Neseniai išėjo viena verta dė

mesio knyga “Ilgas žygis, žaidi
mas už gyvybę”, angliškai “The 
long walk, A gamble for life”. 
Leidėjas: Harper and Brothers. 
New York, 240 psl. Autorius 
Slavomir Rawicz, pagal jo žo
džius parašė Ronald Downing. 
Knygoje aprašytas desperatiš
kas 7 kalinių pabėgimas iš Šiau
rės Sibiro mirties stovyklos per 
t3igą, dykumas ir kalnus, per 
Mongoliją, Kiniją, Tibetą į In
diją. Keturi jų po metų žiaurios 
kelionės pasiekę laisvę. Tai bu
vo bene vienintelis “sėkmingas” 
pabėgimas iš budelių karalys
tės. *

Kada gen. Anders, organizuo
damas lenkų kariuomenę Rusi
joje 1941 metais, prięnygtinai 
prašė Staliną pasakyti, kur din 
go tūkstančiai lenkų karininkų, 
tas atsakė: pabėgo! Kur pabė
go? Į Mongoliją. Trys lenkai 
tikrai pabėgo į Mongoliją, gy
vas išėjo tik vienas. Kaip žino
ma, kiti buvo išžudyti Katynėje 
ir kitur Stalino įsakymu. Be 
trijų lenkų pabėgo lietuvis, lat
vis, jugoslavas ir amerikonas. 
Mums ši knyga yra ypatingai 
įdomi dėl tragiško mūsų tautie
čio dalyvavimo žygyje: deja, jis 
nepasiekė laisvės!

Autoriaus kelias į Sibirą
Ravvicz — slapyvardis, kurį 

pasirinko vienas lenkų kavale
rijos leitenantas, 24 metų, iš 
Pinsko miesto. Po pralaimėto' 
1939 metų karo su vokiečiais, Į 
Ravvicz grįžo ,į tėviškę pas žmo
ną, bet tuoj buvo čekistų areš
tuotas, apkaltintas šnipinėjimu j 
ir tampytas po kalėjimus. Pla-j 
čiai aprašomi kankinimai, ku
riais sužvėrėję išsigimėliai ver
tė kalinį prisipažinti prie nebū
tų nusikaltimų. Laisvo pasaulio 
skaitytojai nenorės tikėti, kad 
tokie dalykai galimi dvidešim
tame amžiuje, mes gi tai žinom 
iš pirmųjų liudininkų ir pačia} 
kankinių. Net teismo posėdyje, 
Lubiankos kalėjime, Maskvoje, 
parodomame procese, teisėjai 
mušė kaltinamąjį kumščiais į 
veidą ir tyčiojosi iš Lenkijos ir 
jos kariuomenės. Ravvicz nutei
siamas 25 metus priverčiamojo 
darbo stovykloje ir keliauja pri
kimštame prekių vagone visą 
mėnesį ligi Irkutsko. Čia kali
niai gavo šiltesnius drabužius ir 
buvo varomi pėščia 800 mylių 
per taigą į šiaurę, į Jakutsko 
sritį. Kaliniai ėjo prirakinti prie 
ilgos grandinės, kurios galą tem 
pė sunkvežimis, varomas mal
kų goncraitorium. Toliau juos 
pakeitė ostiakų logės, su elnių 
pakinktų. Apie 15 procentų kali 
nių neatlaikė procesijos: jie bu

vo atrakinti ir čia pat užkasami 
į sniegą. Kai atėjo Kūčių diena, 
žmonės ėmė giedoti kalėdines 
giesmes, kiekvienas savo kalba, 
nes čia buvo įvairių tautų miši
nys, daugiausia lenkų ir suomių. 
Kareiviai buvo mėginę sudraus 
ti giedojimą, tačiau nuotaika pa 
veikė ir juos.
Sibiro miškų stovykloje No. SOS 

Atvaryti į mišką, kaliniai pa
sistatė medinius barakus ir įsi
kūrė ilgam gyvenimui. Autorius 
nemano čia kentėti 25 metus ir 
planuoja pabėgimą. Ji3 susiran
da būrį draugų ir ima slėpti 
įrankius ir atsargas. Gavęs dar
bo prie pašliūžų gamybos ka
riuomenės reikalams ir padidin
tą davinį, jis dar taiso radijo 
aparatą komendanto bute, kur 
gauna paramos ir gerų patari
mų iš komendanto žmonos. Žie
mai einant prie galo, septyni ka
liniai pasinaudoja sniego gau
sumu, pasikasa po spygliuotom 
tvorom, perlipa nepastebėti per 
medinę tvorą ir pranyksta miš
ke. Niekas jų ir nesiveja. Slaps
tydamiesi dieną, jie žygiuoja 
naktimis, be kompaso, be žemė
lapio, laikydamiesi pietų kryp
ties.

Pabėgėliai
Be Ravviczo grupėje buvo du! 

kiti lenkų karininkai, Makowski1

ir Paluchcvvicz, latvis ūkininkas 
Anastazi Kolemenos, milžinas 
ir stipruolis, linksmas jugosla
vas Eugene Žara, lietuvis ar- 
chitektJS Zacbarius Marchinko- 
vas, ir Amerikos inžinierius 
Smith. Visų žmonių pavardės 
atrodo iškraipytos, gal tyčia, o 
gal autorius ar rašytojas ki
taip parašė. Lietuvis galėjo būti 
Martinkus, gal kas iš skaityto
jų prisimins tekį? Ravvicz jį api 
budina, kaip rimtą, malonų ir 
inteligcnfngp bičių1:. Ameriko
nas dalyvavo Maskvos metropo
liteno statyboje, buvo apkaltin
tas šnipinėjimu, nes rašė laiš
kus į užsienį ir pateko į Sibirą.

Prie jų, žygiuojant aplink Bai 
kalo ežerą, prisijungė 17 mgtų 
mergaitė, lenkė, Kristina Po- 
lanska, iš Lucko. Ji pabėgo iš 
kolchozo dėl nedoro su ja elge
sio ir slapstėsi miške.

Maisto atsargos greit išsibai
gė. Keliautojai valgė visa, kas 
pasitaikydavo, viename kolcho
ze pasivogė kiaulę. Sutikti gy
ventojai — mongolai juos pa
vaišindavę. Jiems pabėgėliai sa
kydavo keliaują pasimelsti į 
Lhasą, Tibeto šventovę, mažai 
nusimanydami, kur yra toji Lha 
sa. *
Per upes buvo plaukiama, jose 

buvo plaunami drabužiai ir va
lomi nuo utėlių. Beveik nesutikę 
rusų, pabėgėliai pasiekė Mongo
lijos sieną nepastebėti, įr dar 
pasiėmė nukastų iš svetimo lau
ko bulvių.

Adolfas Mondeika
\ ėdėjas Šv. Griualiuus choro 

Cicero. III.

Jau už sienos!
Pabėgę iš Rusijos, kaliniai 

jautėsi laisviau, tačiau neišdavė 
žmonėms savo praeities, vis kal
bėjo apie maldininkų kelionę. 
Per Mongolijos kalnus jie pate
ko į Gobi dykumą, ir dar vasa
rą. Per tą dykumą retai keliau
ja kupranugarių karavanai, pa
siėmę vandenį. Mūsų keliautojai 
to nežinojo ir ėjo be maisto ir 
vandens į tikrąją mirtį. Vieno
je vietoje jie užtiko mažytę oa
zę, kitur rado drėgną dumblą, 
nuo kurio visi smarkiai sirgo. 
Pirmoji mirė mergaitė Kristina, 
toliau kapitonas Makowski. Iš 
bado žmonės išmoko gaudyti ir 
kepti gyvates, ir ugnį sugebėjo 
užkurti be degtukų.

Po vargingos kelių savaičių 
kelionės per sausą dykumą iš
troškę žmonės pasiekė kalvų ir 
rado pirmą šaltinėlį. Sutikti a- 
vių piemenys priėmė juos labai 
vaišingai, šešiese jie pasiekė Ti
betą.

Kelionė per Tibetą
Viename kaime keliautojų bū

rys ęutiko sfgią kirkasietį, pa
bėgusį nuo rusų religinių per
sekiojimų. Su juo galėjo susi
kalbėti .rusiškai. Ten juos nuo
širdžiai pr.vaišino ir kiek aprū
pino kelionei. Pusiau laukini?! 
žmonės pasirodė daug kultūrin
gesni ir humaniškesni, kaip žiau 
rus rusai. Čia teko keltis per 
ištisą euę kalnų grandinių. Ne
tinkami drabužiai ir suirusios 
šlepetės darė tą žygiavimą pa
vojingu. Susižeidęs kelią susir- 

! go ir mirė mūsų Marcinkus. Jį 
j užvertė žvyru ir paliko Tibete.

Penkiese nutarė aplenkti Lha- 
Į są, kad neprikibtų Tibeto val
džia prie valkatų be dokumen- 

: tų, ir pasiryžo eiti į Indiją per 
Himalajus. Pakeliui sutiko vie
ną misionierių, kuria pasirodė 
išdidus ir nedraugiškas. Kitur 
kinietis — mokytojas padėjo, 
rasti kelią. Čia sužinota, kad 
atėjo Kalėdos: jas atšventė
prie lauželio kalnų tarpeklyje, 
prisimenant praeitį ir saviškius. 
Būdinga, kad čia nežinota apie 
rusų-vokiečių karą, kuris ėjo 
nuo birželio mrr.

Sausio mėn. peržengta užšąlu-aprengti alpinistai keliauja į 
si Bramaputros upė ir imta kop-Himalajus vasarą, lydimi šimtų 
ti į sunkiausią kelio tarpą —palydovų ir nešikų: tai laikoma 
Himalajus! Prityrę ir tinkamai (Nukelta į 6 pusi.

LIETUVI, TAUPYK 
SAVO BENROVĖJ

Mes nesigiriame, bet iš tik
rųjų mokame aukščiausią 
dividendą ant visų taupy
mo sąskaitų.

-7- Mūsų bendrovė yra Federal 
Home Loan Bank sistemos 
narys ir mūsų bendrovėje 
padėti pinigai yra apdraus
ti Federal Savings & Loan 
Insurance Corporation.

* Nebūk klaidinamas garsi
nimais apie kitų bendrovių 
didesnį saugumą, didumą ar 
tvirtumą. Federalinis drau
dimas visoms bendrovėms 
yra vienodas. Taupyti lietu
viškoje taupymo b-vėje. 

Augustas Saldukas, Prez.

MIDLAND Savinas 
and Loan Association
4038 ARCHER AVENUE 
Chicago, III. LA 3-6719

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos

mūsų specialybe

- Prcein Photo Studio
(lacor poraled) 

EDVARDAS L LIS, MT, 

4058 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2481

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

Tel. BIshop 7-7075 arb» 

PKospect 8-9842

L 3»l
SOPHIE 1ARCUS

RADIO PROGRAMA
Ift WOES stoties—ItaiĮfa 1890 

,PIKAIADIENNIO vak. nuo 7—8v 
NUO PIKMAD. IKI PENKTAD

8:45 Iki 9:80 vai. ryte 
ftEftTAD. 8:80lkl 9:30 rj te

bl.Ii.MAI). H:3<* --»:»<) v. r. I« stullm 
U O PA — MWO kU.

7159 80. MAPI.EWOOD A VE j
Chicago £9, III. HEiuloek 4-2418
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Standard's Exdusive "Safety Features
CŪNDEN5ED STATEMENT 0F CONOITION 

Dccembar 1,1956

A5SET5

Cash and United States
Government Bonds...........$ 7,956,292.38

First Mortgage Loans
to Veterans....................... 34,533,060.33

Conventional First
Mortgage Loans............... 13,977,922.98

Other Assets................... 1,126,837.54

Office Building 
and Eguipment

$57,594,114.23

n

LIABILITIES

Savings Accounts.............$47,601,068.60

Federal Home loan »
Bank.................................. ’ 2,700,000.00

Other Liabilities............... . 2,211,476.82

Reserves and
1.0(7\Z Surplus............................. ..... 5,081,568 81 V

$57,594,114.23

IOur large portfolio of GI mortgages 

are partially guaranteed by the Vet- 
eran's Administration and are considered 

to be without risk. You find this "Safety 
Feature" only at Standard.

2 The office building, vault and all 

eųuipment are valued at over

$1,000,000.00 būt carried at $1.00; this is 
another exclusive "Safety Feature".

/O Our outstanding Reserves and Sur- 
plūs are known throughout America 

as a Standard of safety for all to try to 
achieve. Every $100.00 of your savings is
proteeted by $110.60.

Standard Federal SavingsSave by Mali
Ws |MU pastoge both wey»

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVE.> CHICAGO 32- 
? • (Archer Avė. afvSa’cramento)

PHONE: Vlrginia 7-1141

1957 BUICKAS 
Tik

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

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK- Ine- 
907 W. 35th St., Chicago S, III. LA 3-2022

iiiiiiiihiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihuiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiHiiiiiiiniiuhiuo  nu,
I PERKRAUSTYMAI _ MOVING

/
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. IS artimų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. UTDANK.4 AVĖ., CHICAGO, H J.

Telefonas — FRontler 6-1882 
j iiiUfiiiiiitiiiiiiiiiiiiHiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHi,imaiiiii,aiiimiaiiiii,iiuiiiiuii,«iiė

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM J VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilgų patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hayne 4ve„ Teief. Vlrginia 7-7097

JONAS Grnii.ii'
J. G. 1ELEVISI0N OOMPANY

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

TV IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA IKI V3 !

NARIAI LIETUVIU TALI’. IR SKOLINIMO

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiekviena Santaupos Apdraustos iki $10,008.00 

I R
Paskolos Duodamos Namų įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

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

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

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

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

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

I
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Pr. Vaičaičio "Rinktine" Lietuvoj
• \ I

J. KUZMICKIS, Anglija i I

Kada, o brangiausia, tu būsi lai- šiuos vis kitais žodžiais kaito-1 
/minga? jamus Pr. Vaičaičio “nuopel-Į

Kada gi kvėpuoti galėsi leng- nūs” :
/viau? a) Jis ‘‘plačiai kėlęs sociali-j

Kada gi ant tavo išartos kruti- nius prieštaravimus, vaizdavęs 
/nės dahbo žmonių skurdą ir vargą”

liuosybės dainutę vaikai užgie-į (5 psl.).
/dos*?! b) Socialinę nelygybę iškėlęs

I “ir antimilitariniais motyvais 
Nagrinėdami praeities laikų parašytuose eilėraščiuose, ku- 

Petuvių literatūrą, okupuotos riuose poetas pirmiausia mato 
Lietuvos literatūros istorikai iš- ir užjaučia paprastą žmogų, 
einamuoju punktu pasirenka V. prievarta atvarytą j svetimus
I. Lenino žodžius: “Jūs (komu- kraštus” (t. p.). Taigi, istori- 
nistai. J. K.) turite netik įsisa- ja kartojasi: ką pradėjo caras, 
vinti jas (kultūrines vertybes, tęsia kompartija.
J. K.), bet įsisavinti taip, kad c) Jis “matė socialinę nelygy- 
į jas žiūrėtumėte kritiškai, kad bę, matė darbo žmonių vargus, 
neapkrautumėte savo proto tuo karštai užjautė liaudį ir smerkė 
šlamštu, kuris nereikalingas,( jos prispaudėjus” (6 psl.).
t et praturtintumėte jį žinojimu d) Jo poezijoje “plačiai atsis

tinės vienybės” iliuzijų. Liaudies) 
lūkesčių įsikūnijimą Pr. Vaičai-i 
tis suprato gana miglotai, jis 

visų faktų, be kurių negali bū- pindėjo ir liaudies neapykanta} kartais pasikliaudavo Dievo pa
ti šių laikų apsišvietusio žmo-| nacionalinei priespaudai, pro-1 galba ir teisingumu, kaikur Mai
gaus” (1920 m.). j testas prieš# carizmo vykdytą dingai parodydamas darbo žmo

gų tik kaip, kantrų, nuolankų, 
susitaikantį su savo likimu” 
(6 psl.).

Autorei nepatinka, kodėl Pr. 
Vaičaitis nesistengė “pilnai at- 

aizmo-leninizmo mokslo šviesoje f) Pr. Vaičaitis “praplėtė to1 skleisti buržuazinės klasinės pr 
ir tuo būdu duodami pirmą kar- meto poeziją žanriniu atžvilgiu,! gimties, ryškiau parodyti jos 
tą teisingą mokslišką... lietuvių kartu su kitais lietuvių poetais taikstymosi su carizmu ir dva- 
literatūros nušvietimą, rrfes pri- stiprino silabinę-toninę eilėdarą,'rininkija”. Tačiau kažin ,ar pati 
valome turėti prieš akis tarybi-1 padėjo vystytis lietuvių literatu-} autorė nagrinėtų lietuvių litera 
nės visuomenės auklėjimo komu rinei kalbai” (10 psl.).
nizmo dvasia užaavinius”. Kon- , g) Jis “gausiai ir kūrybiškai 
krečiai palietęs jau mūsų minė- panaudojo liaudies dainų elemen 

tus bei motyvus, įvaizdžius, tau
tosakines menines priemones”

| testas prieš# carizmo vykdytą 
Uolus komunizmo idėjų sklei-! nacionalinį engimą” (7 psl.). 

dejas K. Korsakas, remdamasis e) “Daug karčių žodžių teko 
šiais savo mokytojo' žodžiais, j taip pat lietuviškajai buržuazi- 
aiškina: “Nagrinėdami... lietu- nei inteligentijai ir katalikų dva 
vių literatūrinį palikimą mark- skunkams” (t. p.)

tą Lenino pasakymą, jis, atsimi
nęs 1049 m. Lietuvos komunis
tų partijos VI suvažiavimo “tei-; (11 psl.).
singą kritiką” už “stambias klai 
das, suėjusias su buržuazinės 
ideologijos liekanomis”, tvirti
na : “Šis V. I. Lenino nurodymas 
turi būti vedamoji kumunistinio 
auklėjimo gairė, nagrinėjant 
praeities laikų lietuvių literatū-

Baigdama autorė daro tokią 
išvadą: “Mes vertiname Pr. Vai-
čaičio kūrybą, kurioje atsispindi jumų kilusių dėl autoriaus pa* 
socialinės nelygybės motyvai ir saulėžiūros ribotumo, dėl netu •SEL
protestas prieš tą neteisybę, 
užuojauta darbo žmonėms” (12 
psl.). Taigi visa kita — tai, kas

- rą, ypač feodalizmo epochos Ii- iš tikrųjų poeziją poezija pada
ro — nesvarbu: tai, Lenino žo
džiais betariant, — “šlamštas”

Pranas Vaičaitis

teratūrą” (“Lietuvių Literąftū- 
ra”. Straipsnių rinkinys. Kau
nas, 1954 m. I dalis, 6 psl.).

Taigi, koks apgailėtinas oku-s 
puotos Lietuvos literatūros isto-1 
riko darbas, koks šabloniškas 
ir siauras!

Sąmoningai paminėjau tuos 
komunizmo uždėtus varžtus, ku
rie gyvai juntami ar tai V. My- j 
kolaičiui nagrinėjant Donelaičio'
“Metus”, ar tai A. Venclovai A. I 
Baranausko “Anykščių Šilelį”, 
ar pagaliau P. Česnulevičiūtei 
Pr. Vaičaičio kūrybą.

Taigi, pavartykime šiais me
tais Valstybinės Grožinės Lite
ratūros leidyklos išleistą Pra
no Vaičaičio “Rinktinę” ir ypač 
atkreipkime dpmesį, kaip to po
eto kūrybą vertina P. Česnule
vičiūtė.

Jau pačioje pradžioje autorė 
pateikia savo tezę: “Atėjęs į lie
tuvių literatūrą tuo metu, kai 
vis labiau stiprėjo liaudies išsi
vadavimo judėjimas, aštrėjo kla 
.‘ainiai prieštaravimai ir augo re
voliucinė darbo žmonių kova, į komunistu ar komunistiniu po1

L

Iš tikrųjų, šiais laikais lietuvių ninkas, nei savarankiškas gam-; KnnituvC a",a,a t’iirn.. Ketv. s | 
literatūrą kurti ir nagrinėti lcng dinys, bet nuskurdęs kolchozinin A"" ' T"' " s"*1' :''6, Sek,n- - } 
viausia komunizmo agitatorių.' kas, jis be abejo stiprybės at
ar milicininkui a la A. Guzed-: randa ir tuose Pr. Vaičaičio žo 
čius: parink komunistinių šūlpų, džiuose: 
neapykantos “buržuazijai”, su-j „ ......
registruok socialinės nelygybė:?!, e.’ ,ne' U U0H* i)C n4 Ja3am> 
motyvus, - ir darbas bus atlik-! “j J‘S ten“ ^Hanky,. 
tas pagal Lėni.,,, ir partijos rei- kad,a po
kalavimus. O tempora, o mores! vcrksmus tc“J*cs lau atmins"

Tačiau P. Česnulevičiūtė jau
tė,'kad visdėlt') perdaug akple- pieriuie, įrišta kietais viršeliais, n 
šiška būtų apšaukti Pr. Vaičaitį iliustruota poeto trim atvaiz

dais ir pirmųjų trijų jo poezijos 
rinkinių viršelių atspaudais; pri) 
dėta ir “šykštaus raitelio” ver

Pr. Vaičaitis savo poezijoje pa- etu jr n sur3nda ir kaiUurių 
rodė socialinę nelygybę, išreiš- j <«ncds tempimų”. Visų pirma gir
kč valstiečių masių .jausmus bei!di nors jjg matęs 8ocialinę nelyj timo rankraščio faksimilė. Tu-į 
•nuotaikas, jų protestą prieš so- gybę norg užjautęg ijaudį, ta-'rinyje 64 originalūs kūriniai, b 
e.,i mę prics|.du>> . čiau jieškodamas išeities iš tų1 vertimai ir prozos nuotrauka

npazindama, kad r. aicai- vargų, jis nesugebėjo išsivaduo-i Pabaigoje pridėti “paaiškinimai 
D veikė sodrus, realistinis K, tį iš buržuazinių idčjų, “tau-j ir bibliografinės pastabos” ir
Donelaičio talentas, S. Daukan------------------- ,--------------------- -------------  ,,
l.o, A. Baranausko, Maironio kū-'r, f * " įT * ar 
ryba”, kad jo kūrybii turėjo lelef. RKpuhhc 7-6htM "s. F,a,h""^aS
jtakou I-uS^no bermuntovo N,.‘ 4I.OMVS VMTBRVKICS |iy3 Korckto'rė“
krasovo, Kondratavičiaus, Ko- 
nopnickos, Dydynsk!-? ir kitų kū 
ryba, P. Česnulevičiūtė iškelia

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVĖM AB 

Vk»q rūšių narni, apšildymo 
aistrino® Įvedima*, perdirbl- 

mas ir patahynuu 
Greitas. Hąžin'ngaa ir pigua 

Da tarnavimai,

LEON’S CI.EANERS AM)
UOSI I K V SIIOI*

•Eksiiertiskas rūbų valymas. Ne
mokamai paimame ir pristatome.
Atneškite jūsų rūbus išvalymui ATLAS FUEL CO. 
gausite dėžutę moteriškų nylon o()| 
gauge kojinių NEMOKAMAI ,
1304 W. alst St. I)R 3-6278

PIGIAI IR SAUGIAI

PFRKRAUSTAU
BALDUS
vietoji; ir m toliau

K. EIDUKONIS

A t s t o vau
<919 So. Paulina St 

PRoijiect 6-7960
lllllllllllllllllillllllllli.illlIIlllli111,1, .....

Turiu naują dideli nunicveiiir 
Ir apdraudas

ISIS W. 91«t St. Chicasp, ni 
Trl PVr«coLt 9 r’B)

Uuon4i Ir Ivalrtaa nkonlngaa 
bulkntee kraa

IA ARTI IR TOLI BALDU
PERKRAUSTYMAS
Naujiu np<*(-laiiifl didelis 

•unkvežimln .»«* pilna ap
draudė. Ir ųllnliniu
palarnavlmaa.

R ŠERĖNAS
461# S. Wood 8*., Vhlca«o ». 

iiiirMito. «*i. VI 7-2972

28S5
BRUNO’S KEPYKLA

3339-41 S. Lltuanlca Ava.
Tel. Oliffūde 4-6370 

Priatatoma 1 vtiaa krautuve* 
Ir restoranu*, taip pat Il
si u n Ola 1 visus artimuosius 

miestus.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Great Necko Lietuvių Vyrų choras, vedamas Mykolo Cibo

i to
U

KRONIKA
• Drt Antanas Vasys, dėstąs 

Fordhamo universitete, parašė 
recenziją knygos “The Mind of 
Modern Russia” Kir ta recenzija 
išspausdinta minėto universite- 

leidžia mame žurnale
Thought”. Recenzijoje pažymi

ma, kad minėtoji Hans Kohn re 
da guoto ji knyga daugiausiai at
skleidžia mums XIX šimtmečio 
Rusiją, prie parinktų ištraukų 
duodant geras istorines įžangas. 
Iš recenzijos matyti, kad Petrui

T , Didžiajam pradėjus įvesti vaka-,turą Lenino pagalba, jei aplm-1 ‘ ,. . . 1 ° J . ». . risčių kultūrą i Rusiją, vaka-:kui nesiaustų raudonarmiečiai •. . ... . .. ....... T. ... , , i rų pelitinei ir socialinei minčiai,ir milicija ir jei partija neduotų , L. ,, , .. J , . .. “'plačiau durys buvo pravertos*konkrečių nurodymų, ką girti ir‘ , , 1 ,, į
ką peikti ' NaPoieono k«rų metu- Knygos :

Padaliau autorė tvirtina. kad, ““torius taipgi nagrinėja rusų 
Pr. Vaičaitis “neišvengė idėji-!^ovas ^ėl laisvės pradėjus ca- 
nių prieštaravimų ir nenuosek-lro Aleksandro II nužudymu ir

GUŽ^USKŲrėjimo ryšių su revoliucine dar
bo žmonių kova ir dėl liberalio
sios buržuazijos įtakos. Šios
priežastys apsprendė socialinio tu, laidotuvių ir kitų papuošimu 
ir nacionalinio gyvenimo per- _ . 5‘!,' w>:sr *srd s tki ktt 
spektyvų miglotumą, religinių-
mistinių ir liūdesio nuotaikų at
siradimą pceto kūriniuose” (9 
psl.).

BALYS
Radio - Television 

SALES — SERVICE
Dov anos — Filmus 

ir Elektriniai Prietaisai

2645 West 7lst Sireet
Tel. PRospect 8-5374

1
P&J.JOKUBKfl
n. iu:iviaviai ii: laikrodžiai

I’hitlaviinas ir Taisymas '
4077 So. Archer Avė. 

į Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617 
Rinktinė” išleista gerame po,

revoliucija 1917 m., kurios pa
siektas laisves sunaikino Lenino 
kontrevoliucija. Knygoje supa
žindinama su slavcfilų Čadaje- 
vo, Pagodino, Tiučevo, Chomia- 
kovo , Aksakovo, Danilevskio 
mintimis ir su neslavofilų Hav- 
liczeko, Mickevičiaus idėjomis. 
Čia randame ir Belinskio, Čer- 
nyševskio, Herzeno pasaulėžiū
rų apibūdinimus bei nusakytą 
Solovjovo balsą prieš materializ 
mą ir pozitivizmą, pagaliau — 
Berdiajevo ir Fedotovo slavofi- 
lizmo ir vakarietinimo pasine-

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

'-=^8^''^-'

Taigi kompartijos samdiniai 
patys turi pripažinti, kad lietu-i 

i vį rašytoją tempk netempk ant 
marksizmo-leninizmo kurpaliaus 

į jis vistiek lieka lietuvis, turįs 
savo pasaulėžiūrą ir nepaisąs Rekordai - 

, revoliucionierių šūkių, šiandien 
gi, kai komunizmo bizūnas čai- 

Ižo lietuvių nugaras, kai lietuvis 
. savo žemėje nėra nei ūkio savi-

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $2S*0C 
pas
Roosevelt Furniture

t
Company 

(LIETUVIU KRAUTUVE) 
2310 VVest Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711 
Nellie Bertulis ir Felix Raudonis, 

savininkai
Krautuve atidaryta kasdien Iki 6 
vai. vak. PIrmad. ir Ketvirtad. Iki 
!) vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

JUOZAS RAKŠTYS

MARQUETTE
RADIO & TV SERVICE

2419 West 67th Street

Kasdien ir sekmad. nuo 9 iki 9 valandos vakaro
Tel. PRospect 6-5215

Tiražas — 8,000 cgz.

KH> ooooo n o a o o or o o-o ooooo o och

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas ’• Lietuviš
kai angliškas žodynu# Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina S4.50. 
GAimama “Draiig ;', 2334 South
lakley Avė., Chicago &. Iii.

i■k><> 'x)o'MM>(x>o<>ooouoooa

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devncionnlai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE. 7-1941

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
1D6 W. 7th Avė.. Cary, Indiana, Tel. TU 5-9435

(stulgu idrlaiH lutridlen nuo 11:00 Iki 7:00 p. m 1

2139 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. TR 6-0433
k-Jsl.i iį,u. atdaru k;iH«1i< ii nuo Iki 5 Pii mudu iiiuIh ir

kidv irtadh nii«»H iki S:30 p. m

Forcign Parcel Service . T. Jcdrzejak & Company
NitiiiHnliie dėvėtus Ii naujus iIiuIuiziuh. niedžl«R;iM. vaistus n 

maisto produktus. Senus ir naujus daiktus priimame ofise.
Visi siuntiniai siunčiami su Jau apniokf-tu muilu Ir pristatymas 

gu raut nujuimis. llKI K A LA Ii K ITT; KATAI.I »Gt,l. t
Kieki ivnun siunčiamus paketas yra pilnai apdraustas. Svoris riboja 

mus Iki 22 svaru paprastu pidtlu arba oro pa&lil. I'rtstutyino liukas oro 
paAlu — 2-3 savaites. Paprastu paštu — 2-3 m6n.

Jusi/ Klmmės l.lvluvoje gaus siuntinius nbsoliuliškal bu Jokių 
pilmokčjlmų. GA1.IMA Hll, KI'I IK PAšl’U.
Nereikia larlia dėl airy kinio. bl Iv.MAKI I.MAls t ZVAIOTA

5

Šimus. Dr. A. Vaaio recenzija | • Petro Vrbaičio, saleziečio
suglaustai ir taikliai apžvelgia! misionieriaus įr laikraštininko, 
minėtą veikalą. > 'gyvenimą ir veiklą plačiai apra-

Pažymėtipa, kad ir pats žur-, šė žurnalas “Salesian”, leidžia
nčias “Thought” savo temų pa- mes New Yorko valstybėje; 
rinkimu ir jų nagrinėjimo gilu-i straipsnis iliustruotas keliomis 
mu vertas platesnio dėmesio. , nuotraukomis.

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.

kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovės© yra 
saugu ir pelninga.

UnlveTsal Savlngs and jxtau Assoclatlou užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
310,000 00 kiekvienam ii.dėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
j?

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

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

įstaigoje — BRIGHTON SAYINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRItillTOiN SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archter Avė., į vakarus nuo Caliiomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFLSO VALANDOS:
Pirmini., antrad., penktad Ir 
t«ttad. 9 »*1. ryto tkl 4:»8 p.p.

Trefitad. 9 ryto Iki 11 t*J..
K»tnrt»4. 9 T*i. iki I t»L r»k.

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI >

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISCMB

FRANKS TV <& RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. GAIumet 6-7252

TAUPYTOJAMS DOVANOS

NEMOKAMAI!
Nieko ypatingo... Tik kad prisimintumėte mus... 
Mūsų padėka jums už rėmimę.

ELEKTRINIS SKUSTUVAS
Sausam skutimuisi. A. C. 
srovė. Moterims arba vy
rams.

SU INDĖLIU $1,000.00 
AR DAUGIAU

Termometras ir Barometras

Pranešama būsiantis oras pasikeičiant 
spalvai. Gaunamas už $100.09 

ar daugiau indėlį.
Be gaunamų dovanų jūsų indėliai yra ap

saugoti. Kiekviena sąskaita yra apdrausta $10,- 
000.00 MOKAMI AUKŠČIAUSI DIVlDKNHAi 
be pertraukus nuo 1922 metų. Atidarykite tau
pymo sąskaitą 1957 inet. ąau ir wavo šeimai.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND IOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Ct., Cicero. III. 
Tel. ,TOwnhall 3-8131 Closed Wednesdayi

OPEN MONDAYS TO 8:00 P.M.-SATURDAY TO 1:00 P.M.

SAVE BY MAIL - ASK FOlt O U R SAVE-BY-MAIL KIT

MOVIMO

r* IŠ TOLI IR AUTI
NAUJI OlbBLI T»OKĄI-NAŲJAUS! NAAUSTSMO (MNfC/AJ . 

N£TŲ PATARIMAS - P/SUS IRSĄtlN/NGAS PATARNAWNAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2025 W- 69 St. CHICAGO 3<, fLL Tąl. WAILuok 3-9209
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NYKSTANTIS RAISTAS
JUOZAS PRONSKUS, Kanada

Kai šios eilut&s bus atspaus
dintos, bus suėję lygiai 8 metai, 
kai išlipau Kanadoj iemėje, 
Vinnipege, kurio pirmiesiems 
pionieriams ėmė mažiausiai du 
mėnesius ežerais, upėmis, kriok
liais ir pervelkomis iš Ontario 
iki čia atsiirti. Pirmojo pavasa
rio sulaukęs ir pradėjęs savo 
naujosios gyvenvietės apylinkės 
tirti, pietinėje miesto dalyje, 
Fort Garry, Tuxedo ir Charles- 
wood plotuose radau mylios pla 
tumo ir bent trijų mylių ilgumo 
pirmykšti krūmyną, vietomis 
tankiai, lyg kanapių laukas, ap
augusį šioms platumoms prisi
derinusiais medžiais ir krūmokš 
niais, vietomis praskiestą didžiu 
lių ir mažyčių aikščių, kur sod
rioje žalioje vejoje Šypsojosi 
spalvingiausi gėlių kilimai. Ma
no atrastasis rojaus daržas buvo 
tikra dangaus reprodukcija, kur 
krūmai vaizdavo debesis, lan
kos — mėlynės protarpius, ir 
gėlės — nesuskaitomų žvaigždy
nų konsteliacijas. Gloria in exel 
sis Deo, be žodžių aidėjo dėkin
gų tvarinių himnas savo Kūrė
jui.

Nuo tol nebuvo laisvadienio, 
kad ilgesio sparnų nešamas ne
skubėčiau čia po keletą valan
dų praleisti. Neturtinga, bet už
tat nuoširdi ir svetinga buvo 
mano numylėtinė. Visuomet 
tauri, rami, žalumynais, žiedų 
vainikais ir saulės spinduliais 
pasipuošusi, kiekvieną sezoną, 
nuo ankstyvo pavasario iki ve

Mečys Lekšys *
Oinahos Lietuvių choro vedėjas

mia padažyti, eilėmis išrikiuoti 
ir sklypeliais atmatuoti pavie
nių žmogaus šeimų židiniai.

Be žodžių grįžau, pakelėje su
stodamas didžiuliame Zoologijos! 
sode. Sutikau didįjį sodo įnamių 
draugą, agr. Joną Malinauską, 
bestovintį būryje laukinių stir
nų, bedūlinantį duonos pluteles 
ir beglostantj su visišku pasiti
kėjimu į jį ištiestus snukučius.
Viena stirna buvo tiek jauki, 
jog vaikščiojo paskui Joną. lyg 
ištikimas šunelis ir net žaizda- 
ma savo škula kakta jį ramstė,
Irti agronomas bandė šalin pa

stumti. Bet ši stirna jau turėjo 

ant kaklo platų, blizgančiomis 

Vario sagomis Išdabintą diržą ir 

po kaklu skambantį varpelį.

“Pratinu į rogikes kinkyti”, sa
ko J. Malinauskas: “Per Kalė
das ji turės įvežti j salę vaikams 
dovanų vežimėlį”.

Nuėjau paskui Joną kitų žvė
rių lankyti. Liūtas, Monarchas, ®dengę skarmalais, be maisto,

Žygis j laisvę
(ATKELTA IŠ 4 PSL.) 

dideliu žygiu. Mūsų ubagai, ap-

su patele, perkelti į šiltą, bet 
ankštą narvą paviljonb viduje, 
labai nepatenkinta sukriokė ir 
puolė plieno virbus, kai įeidami 
sutrukdėme jo flirtą su jauna 
liutiene, pirmojo nelaisvėje gi
musio jo sūnaus, liūtuko, moti
na. Rudosios ir juodosios meš
kos patenkintos žaidė su savo 
vaikais joms naujai pastatyto
se erdviose, betono ir plieno pa
talpose, stumbrai tingiai pešė 
iš gardelių jiems per tvorą įmes 
tą šieną, vilkai su kajotėmis be 
tikslo risnojo nuo vieno gardo

lyvo rudens, ji turėjo man pa-1 galo iki kito, raguotoji pelėda 
ruoštų gamtos dovanų: pradžio- neskubėdama snapu pešiojo ko- 
je balų, anemonų, lukštų ir mė- Į jų nagais apglėbtą gyslotą mė
lynų varpelių, Vėliau lelijų, kra-, sos gabalą, šiaurinis ežys, įsi- 
pylų, burbulų ir baltų bei rau-' lindęs į kiaurą medžio blukį, ku 
donų dobilų, vėliau raudonvir- rio viename gale kyšojo jo snu- 
šių, gaidelių, rudmėsių ir kelmu-, kutis, kitame uodega, atrodė 
čių, dar vėliau saskatūnų, sprin-' manėsi saugiai nuo pašaliečių 
gstamųjų vyšnių ir riešutų, bet akių pasislėpęs, šiltnamyje, ne- 
saulės spindulių, dienos skaisty
bės ir vakaro pažarų, kvapaus 
oro ir sveikatos glėbių glėbiais. 
Nors čia pat, skersai paskuti
nės meksfaltuotos gatvės pra
sidėjo didmiestis su puse milio- 
no artėjančiu gyventojų skai
čiumi, dolerių medžiokle užimti 
žmonės neturėjo laiko nei inte
reso čia vaikščioti, tad galėda
vau kiaurą dieną gyventi su Die 
vu ir Jo vėliausiojo padaro — 
žmogaus dar pagal savo paveiks 
lą neperdirbtu originaliu kūri
niu.

Tik treti metai, kaip ir Win- 
nipego žmogus susidomėjo šiuo 
raistu, ir kai paskutinį kartą jį 
aplankiau, nebegalėjau atpažin
ti. Eilių eilės naujų gatvių, vir
tinės brangių gyvenviečių lyg 
kariuomenės voros išstūmę ma
no krūmynus į vieną galą, ir ta
me gale jau buldogais suverstos 
plačiausios alėjos naujoms gat
vėms; gajūs ąžuolynai, juod
alksnynai ir drebulės, lyg dram
blių kaimenei praėjus, suversti, 
suploti ir sukloti, nebegyvi, pa
geltę belaukią, kol bus sustumti

pakenčiamoje smarvėje šokinė
damos nuo saušakės į saušakę 
ir ne juokais įsikarščiavusios 
riejosi beždžionės su papūgo
mis. Prieš Tuxedo raistą likvi
duojant miestas įsigijęs keletą 
dešimčių akrų krūmų ploto, tad 
Zoologijos daržas bus žymiai pa 
didintas. Reiškia ir laukiniai 
gaus po didesnį sklypelį. Tad 
skirtumas tarp Zoo ir miesto 
dar labiau sumažės...

Grįždamas į miestą stengiau
si pastebėti, kur baigiasi Zoo 
ir prasideda miestas. Kaip ten 
buvo narai, paviljonai ir gelž
betoniniai pastatai, visi aptver
ti tvirtais virbalais ir izoliuoti 
individualiniais vienetais, taip 
čia iš tokios pat medžiagos ir 
panašia tvarka eilėmis sustatyti 
žmonių namai. Kaip ten egzis
tencija iki amžiaus galo garan
tuota, taip čia gerovės valsty
bės (vvelfare statė) politikos šie 
kiama to paties idealo. Didžiu
liai zoologijos sodai, su patogu
mais, kad nereiktų susipurvinti 
kojas, kad kiekvienas turėtų 
maistą, pastogę, guolį ir sveika-

degtukų, batų, nekalbant apie 
tamsius akinius, išdrįso kopti 
per kalnus žiemą.

Alpinistai

Kalnuose mūsų alpinistams 
pavyko užtikti urvą, kur žiemo
jo avių banda. Piemuo juos pri
glaudė ir pavaišino, kaip gimi
nes. Kitą urvą jie rado be gy
ventojų, tik pasinaudojo avių 
kailiais ir kuru. Keliauti buvo 
labai pavojinga. Paslydęs nugar 
mėjo į prarają lenkų seržantas 
Paluchowicz.

Vieną kartą išvargę keliauto
jai sutiko dvi kalnų meškas, ku
rių buvimą neigia mokslininkai, 
o vietos žmonės vadina bjauriais Į 
sniego balvonais. Dėl gandų a-j 
pie tuos “balvonus” autorių su-| 
sirado anglų reporteris ir prikal | 
bino parašyti knygą apie nuo-i 
tykius.

Išbadėję, beveik apakę, pu* 
siau sąmonėje, mūsų alpinistai) 
ėmė leistis į pakalnę, kur suti
ko Indijos karių patrulį. Ameri
konas sutvarkė reikalus, atei
viai iš kito pasaulio buvo paim
ti anglų globon. Sudegino jų 
utėlėtus skarmalus, nukirpo 
plaukus ir barzdas — pirmą kai
tą po metų kelionės — ir pagul
dė į ligoninę, kur visi sunkiai 
sirgo po visų pergyvenimų. Ka
da jie atsigavo, juos sąžiningai 
“išskryningavo” ir paleido lais
vėn. Ravvicz nuvyko į lenkų ka
riuomenės dalinį kuris tuo me

tu kovojo prie Viduržemio jū I 
ros, o vėliau apsigyveno Angli-: 
joje.

Su jin išliko gyvi tik trys: 
latvis, jugoslavas ir amerikie
tis.

Epochos dtikumentaft
Knyga skaitoma lengvai, kaip 

nuotykių romanas. Skaitytojai 
mėgsta aprašymus pavojingų 
kopimų į kalnus, polaras kelio
nes, žygius per dykumas .čia tu 
rime visa ko, ir dar laukinių 
žmonių gyvenimą, primityvią 
kovą už būvį. Bendra vedamoji 
mintis — kova už laisvę, kad 
ir per sunkiausias kliūtis. Lau
kiniai aziatai atvaizduoti kaip 
kilnūs ir svetingi žmonės: jų 
antitezė ♦— sužvėrėję bolševikai, 
tautų “išlaisvintojai”, paragavę 
europiečių kultūros ir ją nieki
ną...

Gaila, kad autorius laukė ke
liolika metų su savo ' knyga. 
Daug dalykų turėjo išdilti iš 
atminties per tą sunkų laiką. 
Jis pats sako neatsimenąs pas
kutinio kelionės etapo detalių, 
nes buvo visai nusivaręs.

Galimas dalykas, kad kaiku- 
rios detalės kiek padAilintos. 
Keista, kad reporteriai anks
čiau nesuuodė tokios sensacijos, 
ir nė vienas iš pasiekusių laisvę 
apie savo žygį nepapasakojo.

Būtų įdomu, jei kas iš Angli
jos lietuvių surastų p. Rawicz, 
kuris gyvena kažkur šiaurėje 
nuo Londono, ir sužinotų iš jo 
daugiau detalių kad ir apie tą 
žuvusį lietuvį architektą.

Patariu rasti Rawiczo knygą 
bibliotekose ir ją paskaityti. A- 
merikiečiams ji turi patikti, nes 
čia mėgsta sensacijas.

KRONIKA

• Frank Lavinskas, gyvenąs 
Long Island City, N. Y., spau
dai paruošė ir išleido knygą 
"Amerikos lietuvių laikraščiai”. 
Veikalo tėra išleista tik 250 eg
zempliorių. Knyga turi 189 pusi. 
ir apima Amerikoje ėjusius laik
raščius nuo 1879 iki 1955 metų. 
Daugiausiai skiriama dėmesio 
ankstybesnie3iems. Autorius y- 
ra iš anksčiau pažįstamas iš sa
vo (drauge su A. J. Branišaus- 
ku parašytos knygos "Anglia
kasių atoiminimai”); yra buvęs 
knygų ir laikraščių platintojas 
ir jų rinkėjas. Knygoje apžvel
giama apie 171 laikraštis ir žur- 
nalaą<yra 36 iliustracijos svar
besnių laikraščių. Knygos išlei
dimas kainavo $1,800. čia ap
žvelgiami pirmieji lietuvių spau 
dos žmonės Amerikoje, kaip Mi
kas Tvardauskas, T. D. Bočkaus 
kas, duodamos būdingesnės ci
tatos iš XIX šimt. mūsų spau
dos.

įvairių lietuviškų laikraščių, 
ėjusių šiaurės, iš dalies ir Pietų 
Amerikos .aprašymas užima 
108 pusi. Likusioji dalis — įvai
rūs priedai apie spaudos platin
tojus, kova dėl spaudos laisvės, 
prisiminimai apie Šerną, socia
listiniai laikraščiai prieš “Ke
leivį”, Lietuvių tautos žygių šal 
tiniai (Z. Ivinskio), 50 mėtų 
“Keleivio” sukaktie, sąrašas da
lies lietuvių Amerikoje spaudos 
draudimo metu išleistų knygų, 
apie kun. Pabriežą ir jo raštus 
ir kitos ištraukos, perspausdina
mos iš periodinės spaudos.

Autorius atstovauja kairiąją 
visuomenės dalį, kas atsispindi 
ir iliustracijų parinkime, ir kai- 
kuriuose kituose dalykuose.

• Justinas Pranaitis, kunigas, 
plačiai pagarsėjęs savo veikalu 
apie krikščionis žydų talmūde, 
yra miręs 1917 m. sausio 11 (ar 
vasario 11 d.), taigi šiemet su
eina 40 metų nuo jo mirties. 
Buvo Lietuviško Laikraščio Kau 
ne ėjusios Vienybės ir kitų laik
raščių bendradarbis. Jo veika
las apie talmūdą buvo išleistas 
lenkų, rusų, lotynų vertimuose. 
Mirė teturėdamas 50 metų am
žiaus.

• Kajetonas šklėrius-šklėris 
— tapytojas ir skulptorius — 
yra miręs 19<32 m. sausio 14 d., 
taigi šiemet sueina 25 metai nuo 
jo mirties. Kilimu svėdasiškis, 
gimęs 1876 m. Kunigiškiuose.

į didžiulius laužus ir paversti Į tos apdraudą. Civilizacija, kaip 
dūmais ir pelenais.

Paskutinė rudens diena — 
lapkričio 30 šiemet buvo rekor-

sigalvotą santvarkos sąvoką, be 
atodairos raudama Kūrėjo ori- 

dinė. Kai pernai tuo metu pre-iginalą, vydama į nepasiekiamas
rijos kelių pėdų sniego patale 
miegojo, dabar arti 40 laipsnių 
šilumoj traktorių tankų dar ne- 
susmaigytame raisto gale, lapus 
išsivilkę medeliai nuogomis pas- 
tyrusiomis šakomis tylėdami, be 
miškui taip įprasto šlamėsio, ro 
dė į visas puses — žiūrėk, sic 
transit gloria mundi...

Melancholiškai prisiminiau sa 
vo su Raistu pirmąjį pavasarį 
sudarytą nerašytą sutartį — čia 
gyvensiu, kol šį Raistą turėsiu. 
Prisiminė senesniųjų Vinnipego 
piliečių pasakojimai, kaip dar 
neseniai pirmykštė prerija tebe
buvo kelių žingsnių atstu nuo 
šiandien svarbiausios miesto ar
terijos — Portage, ir miesto 
žmogus su pokambriniu raistu 
tebebuvo intymūs kaimynai. 
Šiandien žalią vėją pakeitė sma
la ir meksfaJtas, o vieton neiš
brendamų miško sambūrių, iš
augo lyg blezdingų lizdai, iš pur 
vo nulipdyti, ryškiomis spalvo-

« Dail. E. Marčiulionienė, pa
sižyminti keramikos mene, pas
kutiniu laiku sukūrė erškėčiuo
tą Kristaus gaivą, giliai išraiš
kią.

RAVIOLI
INC.

2380 S. Blue Island Avė. 
Vlrginia 7*6459

For real Italian made Ravioli 
and Meat Sauce.

Specialios Vaišės šventėms — 
Ravioli Pietūs!

CHICAGO RAVIOLI BRAND
“MAMA MADE"

CHICAGO CO.

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

maisto produktus.. Senus ir naujug 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.

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 47th St., Tel. LA 3-967C

AUDYKLA JUjSTA
Sav. Kazys Prišmantas 

1805 West 46 Street
Chicago 9, BĮ.

Tetef; LAfayotte S-S08S
Gamina Juostas, takelius, Juosteles 
pagalves vardinių, gimimo Ir kitų 
progų dovanoms

ST. JOHH’S PLACE, HOTEL
Offers a vacation with reasonable 

. rates — Home oooked raeals. Chapel
ir besuprastume tą žmogaus SU ln hotel. Near famous bath houBes.

tolybes pirmykštę gamtą ir sta
tydama nuo žolės ir medžių nu
valytas gatves, nebeužilgo pa
sieks būklės, kuomet žmogus iš 
miesto galės ištiesti žvėriui iš 
zoologijos sodo abidvi rankas, 
tardamas — pagaliau mes susi
lyginome...

Phone National 3-5172 or write 
for reservations.

BENEDICTINE SISTERS
591 W. Grand Avenue 

Hot Springs, Ark.

Chicago* švariausias ir moder- 
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUČO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND 

PICNIC GROVE
$8rd and W11low Springs Road,
, Wiilow Springs, Illinois

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

6402 8. Falrflrld Avė., Chicago 29
Tel. HEmlork 4-8037

Vertimai — PIUetyM — Laiškai 
duoda pamokas. Prieš karų baigęs 
Čikagos universitetų.

1 dol. 26 et. vai. —- prlva«oa. 
(S-čtas augttaa, durys po kairei, art 
<I-Sioa gatvės Ir Callfornla Avė.)

Df-.VfF.SIO AUTOMOBILIŲ SAVI
NINKAI IR AUTOMOBILIŲ PRE

KYBININKAI
RICH’S AUTO RADIATOR 

REPAIRS
Taisome ir valome radiatorius. Dar
bas garantuotas.

1838 Dugdale, YVaukegan III.
ON. 2-6880

HOMER MARTIN 
GONE MAD!

Mokėsiu $35 už kiekvieną au
tomobilį atvežtą ar atstumtą 
—turi turėti bateriją, genera
torių ir starterį.

H. MARTIN AUTO PARTS
RET.21 LIBERTYVTLLE, ILL. 

Tel. LIK 2-3143

AR NORITE ROTI KUNIGAIS?
Tėvų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus į kunigus. Tėvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe;
Dievui leidžiant Jie darbuosis Ir Lietuvoje; *
Jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokitės po Panelės Švenčiausios vėliava; 
stokite } TRvų Marijonų Kongregacijų; rąžy
kite novlclų vedėjui. Laiške pažymėkite klek 
mokslo baigėte, klek amžiaus Ir koks svei
katos stovis. Laiškų siųskite žemiau paduotu 
adresu.

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

dirbtų įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, ' raštinėse, 
bažnyčiose Ir kitur. Labai pageidaujami mokų kok} amatų. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jėgas, gyvenimų Ir sveikatų Dievui Ir Panelei Šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcljato vedėju: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovį ir užbaigtus mokslus.

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

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

STEIN’AS tari metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:
Geriauaioa ANGLIŠKOS bei “wor«ted MEDŽIAGOS koi- 

thimama, korių 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 colių vilnonė* medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai .........................................$1.89

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik .$1.09
Atvykite į STEIN TEZTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek

viena pirkiniu viri $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Pas STEIN’Ą Jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces“, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams oš baisiai pigias kalnas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo H&lsted St., 1% bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152.

PAGELBĖKITE ARTIMIESIEMS UŽ 

GELEŽINES UŽDANGOS

Atsidarė nauja įstaiga pagelbėti taviesiems pasiųsti siuntnius 
j Lietuvą, esantiems Sibire ir kitose Rusijos vietose.

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

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

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

PALATINE BARGAIN BASEMENT
Tose pat patalpose yra pagarsėjęs “Palatine Bargain Base- 

ment”, kuriame yra milžiniškas pasirinkimas visokių rūšių me
džiagų ir medžiagų liekanų už nepaprastai žemas kainas vyrų ir mo
terų 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.

- -------------------  --------

r— '■ ...... ............... 1 —
£ Padekime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire

PASINAUDOKITE mūsų lietuvišku, sąžiningu ir pigiu 
patarnavimu, užsakydami maistą, vaistus, avaljmę ir angliškas medžia
gas, ir pasiųsdami savo supakuotus siuntinius iki 19 svarų neto. Išsi
rinkite patinkamus siuntinius, kartu su adresais ir monev orderiu pa
siųskite mums, ir Jūsiškiai su dėkingumu minės Jus. (Į Azijos Sibirą 
$1.40 daugiau). Garantuojame 100%.

No. 8 $13.34
20 sv. cukraus
No. 9 $23.00
20 sv. k. taukų

No. 22 .............. 829.61
2 sv. gr. pupelių kavos 

sv. 2 ozu. šokolado 
sv. sviesto

4 sv. 7 ozs. ryžių 
2 sv. 3 ozs. bec. lašinių 
4 sv. 7 ozs. K. taukų 

sv. kumpio 
sv. arbatos 
sv. 2 ozs. Sk. muilo

ivo. 30 .............. 314.66
20 sv. pirmos rflšies 

kvietinių miltų.

No. 81 ............. 318.11
f> sv. kvietinių miltų 
5 sv. cukraus 
5 s v. ryžių
4 sv. 7 uncijos k. taukų
No. 38 .......... $31.95
2 sv. kumpio 
2 sv. Salaml 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

Cbesterfield
No. 38 .... 
20 sv. ryžių

$18.17

No. 40 ............... $26.00
16 sv. bec. lašintų 
6 sv. Šąlami dešros

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

9 IKI 6 vai.

MOOOOOOOOOOOCOOO '.OO^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC-O

L GASIŪNAS„™“»v
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami Išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavu* 
ir pigiau kainuoja.

6715 SOUTH MARSHFIELD AVENUE
Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329
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Geografija pašto ženkluose
ANT. BERNOTAS, VVaterbury, Conn.

Mūsų geografijos vadoVėliuo-, kalbą. Kitame 12 + 3 fr. ženkle 
se skaitėme ir mokinomės apie) yra Jean Goujon (1510-1567), 
Centrinę /fmeriką, apie Karibų; vienas žymiausių renesanso lai-
jūrą ir apie Didžiųjų ir Mažųjų 
Antilų salas, supančias iš rytų 
pusės šią jūrą. Visi žinome arba

kų prancūzų skulptorius, išde- 
koravęs vieną Louvro muzėjaus 
dalį ir daug kitų pastatų. Tre-

girdėjome pavadinimus salų, e- čiame 12 4 3 fr. ženkle yra Sa- 
sančių Karibų jūroje, kaip Ku-į muel de Champlain (1567-1635), 
ba, Jamaica, Hispaniola. Porto' pasižymėjęs prancūzų keliauto-
Riko, Trinidad ir kt. Bet be šių 
didelių ir mažesnių salų Karibų 
jūroje ir jos pakrantėse dar y-

jas ir tyrinėtojas, ištyręs dide
lę dalį rytinės Kanados ir Nauj. 
Anglijos, Įkūręs sodybas, kur

ra šimtai ir tūkstančiai didesnių dabar yra Quebeco ir Montrea- 
ir mažesnių salų salelių, kuriui lio miestai. Jo vardu pavadintas 
pavadinimų geografijos vadovė- didelis ežeras tarp New Yorko 
liai ir žemėlapiai nepaduoda. Pa ir Vermonto valstybių. 15 + 5 
krantėse gulinčios salos priklau fr. ženkle yra Jean Chardin 
so atskiroms Centralinės Ameri- (1699-1779), žinomas prancūzų

Sopulingosios Dievo Motinos Parapijos choras choras Keamy, N. J., vedamas Algirdo Kačanausko

veiksmo dirbtinumas. Pastaty
mui sudaro sunkiai negalimą 
kliūtį besikeiči inčios scenos. Rei 
ketų teatro, kur būtų galima 
rasti vietos trims scenoms iš 
karto. Šiaip — patriotinė min
tis ryški, yra vi 5a eilė komiškų 
momentų, vietomis dialogai ge
rai išmąstyti ir sklandžiai nuo
seklūs. Išleido Terra, 150 pusi.

i
• Lietuvos Laisvės Varpas į 

J Karo muzėjaus bokštą Kaune 
buvo įkeltas 1922 metų sausio 
12 dieną, taigi šiemet sueina 35 
metai, kaip iš jo pasklido gar
sas — skambėki per amžius vai

kams Lietuvos: tas laisvės ne
vertas, kas negina jos.

Rūdijimo ir puvimo 
nuostoliai $5 bil.

Amerikiečiai inžinieriai aps
kaičiuoja, kaip apie tai prane
ša United Press agentūra, jog 
per metus rūdijimas padaro 
nuostolių JAV-ae metalų srityje 
$5'-_> biliono dolerių, o puvimas 
medžiams — pusę biliono. Ven 
tik požeminis rūdijimas — vamz 
tižių, kabelių, pamatų — atneša 
bilioną dolerių nuostolių per ma 

' tus.

kos valstybėms arba yra priskir 
tos prie kitų, didesnių salų arba ženkle 
salynų.

Pačiame Karibų jūros vidury
je randame visą eilę mažų salų 
ir salelių, kurios žemėlapiuose 
pažymėtos, kaipo priklausančios 
JAV (Swan, Corn salos), kitos 
— kaipo priklausančios Kolum
bijai (Šv. Andriejaus ir Provi- 
dencia salos), o dar keletas kitų 
salų ir salelių pažymėtos, kaip 
bendrai valdomos JAV ir Ko
lumbijos (Serranilla, Serrana,

dailininkas. Kitame 15 + 5 fr.
yra Maurico Barres

(1862-1923), prancūzų politikas rą sutartį popiežiui Juliui II ir 
ir rašytojas. Trečiame 15 + 5 f r. į šveicarų kardinolui Schinner. Vi, 
ženkle matome kompozitorių sį sargybiniai yra šveicarai ir • Prof. Pr. Kuraitis, dėstęs 
Maurice Ravel (1875-1937). , kilę iš Zuericho ir Luzernos kan- filosofijos ir artimų šakų moks-

Išleista kita serija su pasižy
mėjusiais prancūzų mokslinin
kais. 12 fr. ženkle matome Jean 
Henri Fabre (1823-1915), žino
mą vabzdžių tyrinėtoją-entomo- 
logą; jis yra parašęs 10 tomų 
veikalą iš entomolcfgijos srities. 
15 fr. ženkle yra inž. Charles

Quita Sueno ir Roncador salikių Tellier (1828-1913), tyrinėjęs o-
grup’ės). Dauguma šių salų jau 
nebe salos, o smėlio seklumos, 
kyšančios iš jūros.

Dabar Kolumbija, norėdama 
'pažymėti, kad ne tik Šv. Andrie

tonų. Šiuo metu sargyba susi
deda iš 100 karių. Abiems pašto 
ženklų serijoms piešinius parų o 
šė dail. Kotryna Dambrowska.

rui presuoti mašinas ir išradęs 
šaldytuvus laivams. 18 fr. ženk-! Drezdeno bažnyčią ir universi- 
le — žinomas astronomas Ca-1 toto observatoriją.
mille Flammarion (1842-1925); j------------------------------------——
dr. Gerutis yra išvertęs lietuviš-

jaus bei Providencia, bet ir Ser- j<aj j0 knygą “Sodiečių dangus’ 
ranilla, Serrana, Ouita Sueno ir! 30 fr ženkle _ prof Paul ga_ 
Roncador salos priklauso tik jai, batier (i854.i941)> pasįžymėjęs 
vienai, išleido du specialius paš- saVo tyrinėjimais organinės che 
to ženklus. Viename tų ženklų į mjįos srįtyje
(5 centavos) parodytas sakytų į į^aip pat išleistas 15 fr. ženk- 
salynų žemėlapis, viršuje — Ko- į las šv Yveg de Treguier (1253. 
lumbijos herbas. Kad kuri tų sa- 1303) pagerbti. Šis šventasis lai
lų priklausytų ir JAV — nepa
sakyta. Kitame 5 centavų ženk
le matome Šv. Andriejaus salos 
pakrantę ir mažytį uostą.

Tiesą -sakant, artumo atžvil
giu šios salos turėtų priklausy-

kjau buvo pakviestas profeso
riauti Vyt. Didžiojo universitete 
bei Kauno kunigų seminarijoje. 
Taipgi redagavo “Tiesos Kelią”.

Pažangus intelektualas, visą 
laiką buvo arti sąjūdžio, besi- 
grupuojančio apie Naująją Ro
muvą ir XX Amžių. Uolus glo
bėjas neturtingų studentų. Jo 

je. Yra gimęs 1883 m. Paveliju Pa/±t+j+vįkal_ai;

KRONIKA

lūs Lietuvos universitete, buvo 
kunigu įšventintas 1907 m. sau
sio 5 d., taigi šiemet švenčia 
auksinį kunigystės jubilėjų.

R. VOKIETIJA išleido 3 paš- Kiek mus pasiekia žinios, atro- 
to ženklų seriją paminėjimui do, kad dar yra gyvas Lietuvo- 
750 metų sukakties nuo Dresde-
no miesto įkūrimo. 10, 20 ir 40 
pfenigių ženkluose matome mies 
to rotušę, vieną iš didžiausių

kaime, Naumiesčio par., Šakių Pagrindiniai gnoseologijos klau-
aDskr Lanke MariiamDolės eim! s'mai- suredaSav3 studentų iš- apskr. Lanke Marijampolės gim A

Sofijos istorijos bruožai”.
• Anatolijus Kairys

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

THE LEON HOSIERY 
AND NOVELTY SIIOPkomas prancūzų advokatų patro 

nu. Ženklo piešinyje matome se- Linki draugams ir klientams link- 
novinę šventojo statulėlę, apsup-1 smų švenčių ir laimingų naujų

‘metų. Turime moterų kojines. Vi
sokias naujenybes. Vaikams žais-

VATIKANAŠ išleido 3 pašto •lus- TaiPPl yak>me ^us — pai- , - - - 1 - , 1 u- • - , • Į mame ir pristatome. Vyrų marš-ti Nicaraguai. nes nuo jos kran-; ženklus pagerbimui šventosios kiniai gražiai išskalbiami. 1304 W. 
tų guli už apie 125 mylių atstu-i Kitos da Cascia, našlės, augus-' olst St. Tel. DRfcfcel 3-6278

tą dviejų kitų figūrų.

naziją, paskui, baigęs kunigų se
minariją, gilino studijas Petra
pilio Dvasinėje seminarijoje, ku 
rią baigė teologijos magistro 
laipsniu. Louvaino (Belgijoje) 
universitete padaręs filosofijos 
doktoratą, dar gilino apologikos 
ir etikos studijas pas prof. Maus 
bąchą. 1912 metai? grįžęs iš už
sienio pradėjo redaguoti “Va
dovą”, drauge Seinuose profeso
riaudamas Kunigų seminarijoje. 
I Pasaulinio karo metu buvo 
tremtyje Rusijoje. Grįžęs, 1913 
m. pradėjo dėstyti seminarijoje. 
Iš Seinų persikėlė į Kauną ir čia 
dirbo dienrašty “Laisvėje”, pas-

me, gi kai iki Kolumbijos yra 
apie 375 mylių tarpas!

tijonių vienuolės (1386-1456).; 
Šiemet sukako 500 metų nuo iiiiiiiuiiiiiiiiintiuiiiumiii'imiiinium

Be to, dar šios valstybės iš-;šios šventosios mirties* Ji buvo 
leido įdomesnius pašto ženklus: Į italų kilmės. Pašto ženkluose, 

matome šv. Ritą, apsuptą rožių
OLANDIJA šiemet mini 350 jr ieiįjų_ ženklai 10, 25 ir 35 li- 

metų sukaktį nuo garsaus daili- rtj vertės. — Taip pat išleista 
ninko Rembrandto gimimo g pašto ženklų serija paminėji- 
(Rembrandt Harmenszoon van pUj 459 mctų sukakties nuo pon 
Rijn, 1606-1666). Tai progai pa- tifikalinės šveicarų sargybos 
minėti išleista 5 pašto ženklų
serija su Rembrandto piešiniais.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

paraše
trijų- veiksmų komediją Diagno
zė. Scenon išvedama šeima idea
listo mokytojo Petro Naujokai
čio, kuris labai sielojasi, kad 
jo duktė Birutė keičia savo pa
vardę ir nori tekėti už kitatau
čio Smith. Čia maišosi kiek ma
terialistiškų pažiūrų gydytojas 
Kaunaitis bei kaimynas Jonas 
Budrys, besisukąs apie Naujo
kaičio žmoną, ir pagaliau iškal
bus, apsukrus agentas Matas' 
Jankus. Tėvams gerokai prisi-; 
kankinus, paaiški, kad duktė ne- j 
beplanuoja tekėti už to Smithc, ‘ 
o ji susičiui”a su agentu Matu į 
Jankumi.

|3is veikalas stipresnis už ank ; 
stybesnį Kairio draminį bandy-1 
mą. Iš pradžių eina itin sklan
džiai, tačiau atomazga sudaro- 

:n>n Damcn — i>i s-inii)» 1 ma nenatūrali, krinta į akis!

I7ĮJ.I.K
I

VAI b HARI
Rcstauraiit & Cocktail boiingt

wishes their many fęiėnda and pat
roną Meri-y X-inas and prosperous 
Nnv Yeąr.
Halis for rent for oceasion for tini 
llolidays, Weddins, Antiiversaries, 
ete.

CARR MOODY 
LUMBER CO-

įsteigimo (1506-1956). 4 fr 35 
lirų ženkluose yra pirmojo tos1 

Ženklai pardavinėjami su primo, sargybos kapitono G. Roust ti
kėjimais labdarybės tikslams, i vaizdas (mir 1527 m.). 6 ir 50 
2 r 3 centų ženkle — kaimietis jjrų ženkluose yra nežinomo sar 
su augšta kepure. 5 + 3 c. ženkle gybinio atvaizdas pilnuose šar-:
— jaunasis Tobijas ir angelas, vuose. 10 ir_60 1. ženkluose ma-|
7 + 5 c. ženkle — persas su kai- tome du tos sargybos būgninin-į 
line kepure. 10 • 5 c. ženkle — kus dabartinėse uniformose. |
senasis apakęs Tobijas. 25 + 8 c.' Pontifikalinė sargyba buvo įsteii _________ _  ____ ______

autoportretas, pieštas gta 1506 m. pasirasįus tam tik-i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiii

PRANCŪZIJA išleido šiųme
tinę seriją su pasižymėjusių 
prancūzų atvaizdais. 12 + 3 fran 
kų ženkle yra Guillaume Budė,
(Budaeus, 1467-1540), pasižymė 
jęs prancūzų viduramžių moks
lininkas, ypač tyrinėjęs graikui

STASYS LITWuVAS, Pret
3039 So. Halsted St.

TeL VIctory 2-1272 
Apkainavimą iT Prekių* Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai 
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

V A R P I U T A S
ACCORDION SCHOOL

73 East IO3rd Sf. Tel. C0 4-1115
Nauji akordeonai, 120 Basa, reg. $100.00.

Speciali kaina ...........................................$150.00
Didclios nuolaidos nuo visi, instrumentų. Mes 
perkame ir parduodame muzikos instru mentus.

• NEMOKAMAI pasinaudosite akordeonu jūsų namuose!
• Visos pamokos privačiai • $2 už pamoką (10 savaičių)
• Užbaigę kursus galite išsinuomuoti akordeoną.

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

LJODĖSIO VALANDOJ 
Atskilę,

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditloned koplyčia 
BEpubUc 7-8600 — 7*8601 Automobiliams vieta 

Tiem*, kuri* gyvena kitose miesto dalyse; gausiose 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6612 S0 WESTERN AVE. 1410 S0. 501h AVĖ. 

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

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Kermitage Aveniu

Tel. Yfl 7-1741-2 ir Lfl 3-9851

4330 34 South Caiifornia Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTJ

NUO UŽSI3ENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie, kurie, kenčia nuo SENŲ 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIBU 
nugali ramiai aėdfitl ir naktimis 
įnleųoil ti'-s Jų užsiHcnCjuaios žaiždos 
niežėjimų Ir skaudėjimų Simų atvi
ru ir skaudžių žalždų užslėkite 
DEGI'1.0 Ointinent Jos gydymo 
ypaliryea palengvins Jiihij skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj Vartokite Jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pasalinu; 
niežėjimų Ilgos vadinamos PSOltlA- 
818. Taipgi pasalina perfiCJIrnų ligos 
vadi numos ATHI.ETE.8 FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplySimų 
tarppirSeiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiiistunėios suskilsios odos dedir- 
vlnlų, odos išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo IS- 
vlrėlnlų odos ilgų. Ls
gulo Olntnisnt yra 
parduodama po 75 
et.. 51.25. Ir II 50.
Pirkite vaistinėse Chl 
rago J Ir apylinkėse—
Milvraukre. W1nc.,Oa 
ry.Ind.tr Detrolt, 141- 
chlgan arba raly ki
tę Ir ataiusklte Mo- 
nev order |

LEGLLO, Department D., 
5618 W. Eddy St, Chieago 34, UI.

Skanus Europiet iškas Kaimo sūris — primins jums jūsų 
gimtąjį kraštą, šia sūris parduodamas ‘Chicagoje, jūsų apylin
kės krautuvėje. Krautuvei jo neturint, jums pareikalavus, galė
tų tuoj užsakyti.

DĖMESIO, EUEL OIL VARTOTOJAI! 

Užsisakykite Dabar

BLUE' FLAME ALYVOS
Augsčiausios rūšies — Greitas pristatymas

4919 So. Paulina St. PRospect 6-7960

TIKTAI MGSŲ FIRMA ŠVEDIJOJE GALI TAIP PIGIAI 
PASIŲSTI PAKILTUS. PALYGINKITE TIK 

K ELETĄ SI L NTINIŲ:
Siuntiniui gurantuotui pasieks aitresnius Lietuvoje per ik-6 savaites

N r. I. 20 svarų taukų ................................................   $23.00
N r. 2. 20 ” ryžių {......................................   $17.50
Nr. 3. 20 ” cukraus .........................................................  $13.00
Nr. 5 10 įtvarų cukraus .

10 “ taukų ..................................... .. .......................................$2(1.60
Nr. C 5 svar. cukraus *

“ * taukų
z *• ryžių

jautienos .................... .. .............................................. ................. $23.00

MES,TAIP PAT SIUNČIAME JUSI, PAPUOŠTUS SIUNTINIUS 
UŽ PIGESNES KAINAS NEGU KlTUI*

Galite atvykti asmeniškai arba užsakymus pasiųsti paštu:

ATLANTIC GIFT SERVICE CO.
1824 YVEST CHICAGO AVĖ., CIIICAGO 22, ILL.

Telef. EVcrgkule 4-5220

CRANE SAVINGS ANADSS’.1J'N
2555 VVEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkievvlcz, ptfez.; E. R. Pietkiewlcz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštug dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkama valstybės bonus. Taupytojains patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ū* ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 Iki vidurdienio.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CIIICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

1 tį, Reikale šaukite
I mus.

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos 
Roselando dalyse 
tuojau patarnaujame

ir
ir

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 VVest 18th STREEET x Tel. SEelcy 3-5711

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Ards 7-U38-1139

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

ZIGMUNO (ŽUDYK) ZUOYCKI
1046 VV. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpubUc 7-1213
2314 W. 23rd PLACE , Vlrginia 7-6672

ry.Ind.tr
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A dienraštis draugas, chicago, elltnois JeJtadienis, sausio 3, 1937

SPYGLIAI IR DYGLIAI
Redaguota dr S. AUDRAS

KAIP TAU SEKSIS 1957 M.
Šiaip jau metai bus tokie pat, vertas, o visi kiti irgi taip pat, 

išskyrus tave vieną. Jei tu esi 
daktaras, tu, kaip ir pirma, sa
kysi į savo draugą kolega, o šir 
dy kasdieną mąstysi, kad jis 
tau joks kolega, bet priešas kon 
kūrentas. Jei tu esi graborius 
tu keiksi visus daktarus, kurie 
žmogui nutolindami mirtį gadi
na tavo biznį ir, jei tu esi smuk
lininkas, tai tu keiksi visus gir
tuoklius, kam šie pinigus ne vi
sus prageria. Jei tu esi maisto 
parduotuvės savininkas, tu du 
šimtus kartų norėsi, kad visi 
įgautų arklišką apetitą; jei esi 
bankininkai tu norėsi 365 kar
tus, kad,tau visi neštų santau
pas.

Jei tu esi advokatas tu norė
si, kad kuo dažniau žmona su 
vyru skirtųsi, ir jei tu esi tau
tininkas, tu 300 kartų galvosi, 
kad Raštikio atsiminimai, tai 
deguto lopas ant tavo žmonos 
balinės suknelės. Dirva galvos 
45 kartus, kaip ir toliau anemiš
kai užpildyti lapus, Vienybė gal
vos, kaip susigrąžinti Railą, 

Bimba ir Prūseika 64 kartus 
kalbės poterius, kad stalinistai 
nenuverstų Chrušėevo ir taip 
galutinai nesusuktų jau ir taip, 
kaip 1911 m. Fordas, sukveru- 
sių galvų.

žodžiu, bus meilių ir graudžių 
verksmų, bus daug kovos su ap-

kaip visi. Ir šiais metais, 10 
kartų Baltas prašys pinigų ir 
tik kartą jam teduosi. Devynis 
kartus ištrauksi piniginę pirkti 
knygą, bet 8 kartus atidėsi ki
tam kartui. Jei geri, tai maž
daug 50 kartų būsi girtas. 21 
kartą kai baigsi pasiekti auto
busą jis nuvažiuos iš po nosies. 
Septynis kartus būsi pasiryžę.? 
mesti rūkyti ir pora kartų skir
tis su žmona. Būsi pasirengus 
ištekėti už daktaro 101 kartą 
ir už bet ko 4 kartus, šešis kar
tus neužvesi automobilio tada,

Nesvarbu jaunas jisai ar senas, 
Nesvarbu plonas jisai ar storas,
V ištiek akyse jisai vaidenas 
Ir tleira dūšioj kaip meteoras.

kada jis tau bus labiausia rei
kalingas. Gausi paraginimus už 
simokėti prenumeratą 10 kartų 
ir 20 kartų šifdy pažadėsi už
mokėti vis neužmokėdamas.

Tris kartus tau pertruks ba
tų raišteliai kai rytą labai sku
bėsi į darbą, keturis kartus pa
siimsi apsiaustą kai bus labai 
šilta ir būsi be apsiausto 6 kar
tus, kai lis lietus. Vieną kartą 
apsimausi kojines vieną rudą ir 
kitą mėlyną ir tik tada paste
bėsi, kai nuvažiuosi į darbovie
tę. Keturiasdešimt penki žmonės 
tau sakys: kaip gaila, kad ma
nęs nebeprisimeni. Ir sekančiais 
metais tu pamesi raktus, tele
fono numerius, adresus ir humo
ro jausmą. Penkis kartus kai 
tu užrakinsi duris ir norėsi iš-

Ir Four Roscs nuvys, kaip žibuoklė 
Ir suks galvą dėl biudžeto meras, 
Kai tu. gerbiamas pone girtuokli, 
Vieną dieną nnkvitinsi gėręs.

Dr. S. Aliūnas

NAUJUS METUS PRADĖJUS
Ir vėl naujus metus pradėjom.
Ir vėlini metais pasenai.
Ir vėl virėjom ir idėjom 
Ateis gigantiški planai.i
Ir vėl vieni prašys aukoti,
Kiti į spaudą rašinės,
Ir vėl beturčiai ir bagoti 
Kusdien storinti aplušinės.

A
Ir vėl, kaip pernai, reiks dažyti 
Lubos, ir porčiai, ir plaukai,
Ir vėl, kaip ir kiekvieną rytą,
Reiks vykt pagarbint fabrikai.

Ir vėliai šaunūs komitetai 
Sauks: „Reik vaduoti Lietuva“, ,
Ir vėliai tau rūpės kotletai 
Arba konjakas su kava.

Ir vėl gyven imas padorus 
Kasdien važiuos, ir eis, ir plauks,
Kol didžiai gerbiamas graborius 
Tavęs ir dolerių sulauks.

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS
— Jurgis Diržys ir sūrių ka

ralius Petras Lisauskas sako 
gruodžio 19 d. Vienybėj, kad 
Vienybė yra vienintelis iliustruo 
tas savaitraštis. Gaila, kad po
litika minėtus tautiečius taįp 
apakino, kad šie kituose savait
raščiuose net paveikslų nebeį
žiūri.

— Vienybė gruodžio 12 dieną 
išspausdino didelėm raidėm Gil
ias Vienybei. Gal kaikas tokio 
galo Vienybės ir laukia, tačiau 
Spygliai visai nenori, kad gra
borius dėl tos Vienybės uždar
biautų.

— Santariečiai Dirvoje aiški
na savo ideologiją: “Bet nekal
tinkime niekp kito, jeigu mes 
tiek kitiems nešviečiame, kiek 
turėtume (sprendžiant iš mū
sų turimo žibalo). Arba jei nuo
stabiu spindėjimu ištieskime 
aikštėn visas savo klaidas ir 
ekscentriškumus — bet ne tą 
kuklią, bet (mūsų pajutimu) 
autentišką ir giliai išgyvenamą 
šviesą kurią Dievas visada ap
dovanoja ideologinius vagabun-

Pruseikos protėvis, pagautas vėjo, 
austojo draudžiamoj stovėti vietoj.
eiti, skambės telefonas ir kai 
sugrįši prie jo, jis nustos skam
bėjęs. Tu gausi pastabų, kad 
nepastebėjai žmonos vardinių 
ir naujos skrybėlaitės. Tave 
bars Babrauskas, kad neperki 
knygų, tu barsi partijas, kad 
jos barasi ir 23 kartus keiksi o- 
rą, kai reiks vykti į pasimaty
mą

lašinėjimu ir noru valgyti ir ger 
ti. žodžiu bus daug visokių švie
sių atsitikimų, kaip ir visais me 
tais. Priedo galima priminti, 
kad šiais metais pirksi labdarin
giem reikalam 15 biletų ir vis- 
tiek nė karto nelaimėsi. Na, bet 
nežiūrint tų nesėkmių, linkime 
gerai laikytis ir ta proga sako
me: f
Kas metai vyks toliau debatai, 
Ir barsis Altai ir Vlikai, 
Kasmet senės Naujieji metai, 
Ir gims idėjos ir vaikai.

Kas yra santarietisd
“Tačiau santarietis (šauniųjų 

savo oponentų nusiminimui) nė-
žodžiu, linksmybės vyks, kaip i ra kempine Gerbia sau- 

ir visada. 15 pirmadienių, arba,saatarl<!tla kiekvieną koSę ir 
kitų dienų, tau labai skaudės nek.eljv.cn, klijų, vaikičiojantj 

po gatves ideologijos vardu, bet 
tvirtus (tegu ir tylius) princi
pus”. Iš straipsnio atrodo, kad 
klijai atsiklijavo, košė pasiliejo 
į gatvę ir principai pavirto j 
kempinę.

Kuriam buvo geriau
i R. Mišauskas Laisvoje Lietu-! 
voje rašo: “Vidutinis valdįnin-! 
kas Lietuvoje uždirbdavo apie 
300 lt. mėnesiui, o grioviakasys 
ar fabriko darbininkas — apie 
12 lt. per dieną. Kadangi 12 lt. 
per dieną sudaro per mėnesį 
taip pat 300 lt., tai nebeaišku 
kas daugiau uždirbo ar Lietu
vos vald., ar darbininkai.

Kalėdų senelį siunčia policininkas 
į Ralfą.
galvą ir neisi dirbti. 25 kartus 
tu užsuksi radiją Dirmeikiui kai 
bant, penkis kartus tu trenksi 
laikraštį žemėn, kad jis rašo 
ne pagal tavo liniją. Vieną kar
tą duosi Tautos fondui 5 dol. 
ir septynis kartus sakysi, kad 
davei jau 3 kartus. 70 kartų 
skųsiesi, kad daug siuntiniai į 
Lietuvą ar Sibirą kainuoja ir 
tris šimtus dvidešimt kartų ste- 
bėsies, kad tau atlyginimo ne
pakelia., Penkiasdešimt kartų tu 
sakysi, kad esi labai madingas 
savo dirbtuvėje ir 46 kartus pa
sakosi, kaip tau gerai darbovie
tėj sekasi ir, kaip nustebo tavo 
inteligėhcija visi svetimtaučiai.

Jei tu esi aktorius, tai saky- 
Rii kad Pilka nė velniam nebe-

Tyliausia matų diena
Naujų metų diena skaitoma 

tyliausia, nes po Naujų Metų su-J 
tikimų 22 milionai žmonų ir 22 
milionai vyrų tarp savęs nesi
kalba.

— Tokio mieste budistų šven

tovė paskirta ugnies išvengimui 

sudegė ligi pamatų.

bičiuliui, siulitv mielieji. 
Nebegrįs niekiui iliiugiitu M-'.lirji.

1956 M. SPORTE
— Didžiausias laimėjimas — 

Broniaus Keturakio pergalė VI 
Š. Amerikos liet sporto žaidy
nių ėjimo varžybose.

— Didžiausias pralaimėjimas
— Motiejaus Paupero neteki
mas Vainuto futbolininkų.

— Tragiškiausias momentas
— Seserų Blandyėių komandos 
sumažėjimas viena į moterystės 

j luomą įžengusia Blandyte.
•' — Linksmiausias momentas

rėtoją jas palaikyti rusėmis, ne 
lietuvaitėmis. O jaunas vyras 
man pasakė, kad tų merginų 
veidai atrodo tokie, kaip tie, 
kurie Lietuvoje būdavo pavaiz
duojami išsireiškimu “plytos 
prašosi’’.

Spyglių nuomone tai plytos 
prašosi ne gal nuo bado išpur
tusių mergaičių veidai, bet to
kio Dirvos bendradarbio lan
gai.

Ir suprask prieš ką šis pilietis 
klaupia ant kelių: prieš motiną ar 
prieš dukterį.

Mokosi lošti golfą, matyti tikisi 
tapti prezidentu.

— O. Talalienė Naujienose pa 
skelbė, kad ji neatstovavusi 
Studentų suvažiavime Keleivio. 
Gi E. šulaitis tose pačiose Nau
jienose pataisė, kad ji buvo. 
Taip buvo rašoma ir Studentų

dus (kurios ironiškai pagaili, suvažiavimo aprašymuose. Vė
liau Naujienose pilietis, pasira
šęs K, skelbia, kad Talalienė su 
kažkuo apsivedusi. Spyglių pek- 
lininkas raitorių (joties) mar
šalas Pliumpis išaiškino, kad 
ten visai buvo ne Talalienė, o 
ponia ant šluotos atjojusi ir su
gebėjusi apgauti visą studenti
ją ir patį tariamai atstovauja
mą Keleivį.

kad ir kiek rimtiems naminiams 
sūrių ir migdolų graužikams)”.

Nesuprantama, kaip nariai ga 
ii maitintis iš žibalo, sūrių ir 
migdolų sudaryta išmintimi.

Dirvos 50 numery M. Saukus

rašo straipsnyje Fotografijos iš 
Sibiro: “Fotografijoje “Dvi mer 
gaitės” merginų kūnų forma 
(tie kalnuoti, išsipūtę prieša
kiai, platūs veidai) verčia žiū-

Naujų Metų proga galvos gali pa
sidžiaugti bent tuo, kad ant jų už
dedamos gražios kepurės.

Auksines mintys
Dievas sutvėręs pasaulį ilgai 

ilsėjosi. Paskui sutvėrė vyrą ir 
vėl ilsėjosi. Pailsėjęs užsigeidė 
sutverti moterį. Po to poilsio 
nebeturėjo. Br. užemis,

Vienybė Nr. 50

Dešimt įsakymų lietuviui
— Aš esu tavo žilas doleris, 

kuris išvedžiau tave iš visų pa
triotizmo jausmų ir paslėpiau gi 

.liai savo žalioje krūtinėje.
1. Neturėk kitų draugų tiktai į . . . . , , .kitataučius. 'noje be jų dar varžys,s: Altas,

2. Noifisitark, kad esi lietuvis, i OcoBicrsi. Norvegians, Vikinga
3. Sekmadieniais dirbk ant va- **’ ^t. Gaila nepasakyta koks

landžius. į Altas loš: Chieagos ar centrinis.
įdomu būtų žinoti kas stovės4. Negyvenk su moderniais 

tėvais.
5. Nežudyk savo popularumo 

lietuviška spauda.
6. Nepamiršk savo geriausio 

draugo, po manęs — stikliuko,
7. Neapvok savęs aukodamas 

lietuviškam darbui.
8. Dėl moderniškumo susižie

duok su persiskyrusiu vyru ar 
moterimi.

9. Pamatęs kaimyno gražesnį 
daiktą už tavo turimą, nepagai
lėk laiko bei triūso atversti jo 
gyvenimo juodraštį iš meilės 
jam 10. Mylėk mane tavo vi
sagalintį viešpatį žilą dolerį vi
sa siela, visa karštą plieną tirp
dančia širdimi ir visu išlavintu 
protu, o mano brolį stiklelį, kaip 
mane ir patį save.

Tavo žilasis doleris

Altas lošia futbolą
Laisvoji Lietuva gruodžio 28 

d. numery skelbia futbolo tvark 
raštį, kuriame sakoma: “Lietu
viai kovos pirmoje divizijoje, k ii

vartuose.

Spyglininkai guodžiasi
— J. P. iš Detroito klausia 

kodėl Spygliai neberašo apie še
fą ar kitus nieko neveikiančius. 
Bet apie tai atsako pat3 šefas 
B. Pavabalio žodžiais:

Yra žmonių, kurie nemoka
— Toronto Vyties futbolo ko- Tėvynei skirt jėgų. 
mandos vartininko kilmės tikri- O man jėgų, draugai, nestoka: 
nimas VI š. Amerikos liet. spor- Tik duokit pinigų, 
to žaidynėse, Windsore.

— Svarbiausias sportinis įvy-1 — Mikas Tilvikas atsiuntė a-
kis — Cicero Viengungių klubo pie tarybinių kiaulių farmą fel- 
suruoštas stalo teniso turnyras, jetoną, kuriame rašoma: “Vi-

— Populariausias sportinin- sų pirma su kiaulėmis reikia
kas — Bronius Keturakis iš sugyventi lygiai taip, kaip su- 
Milwaukės, vienas bandęs nu- gyvenam su vietiniu partakty- 
galėti visus Chieagos futbolinin- vu, nes kaip deglosios, taip ir 
kus. partiečiai yra mūsų plačiosios

— Nauji veidai sporte — Ci- tėvynės pagrindas”. Visiškai 
cero mergaičių sporto klubas O- teisingai, tik, gaila, kad ne kiau- 
lympia, kurios svarbiausia vei- lės ėda partiją, o partija kiau- 
kimo sritis buvo santykių už- les.
mezgimas su tos pačios parapi-, — Vladas Adonis atsiuntė il-
jos Viengungių klubu. gesnį eilėraštį “Buvo vadas”.

— Neaiškiausias sportinis įvy Eilėraščio kaikurios eilutės 
kis — Chieagos Neries krepši
ninkų prapuolimas iš šio pla
taus horizonto.

— Labiausiai nuskriaustas 
sportininkas — Al. Kumskis, 
pralaimėjęs bėgimą į Sanitarinį 
distriktą.

— Didžiausia sensacija —
Naujienų sporto skyriaus redakį 
toriaus pabėgimas Spyglių-Dyg 
lių sporto komandos.Tik vienas žino

Vienas jaunikaitis, stovėda-, _ užmirStas spor-

maa pneį keletą Šimtų žnionių(tininka3._ Jonas Vaičiūnas,
Vienybės klubo moderniojo 
“Shuffleboardo” žaidimo rekor- 
distas.

salėje, negalėjo ištarti žodžio. 
Pagaliau, pasigirdus iš publikos 
padrąsinimų, jis pradėjo: “Ger
biamieji, aš buvau tikrai gerai 
pasiruošęs kalbai! Tą gali pa
tvirtinti mano tėvas, kuris ma
ne šiai kalbai paruošė. Man iš
vykstant iš namų, tik du žmo
nės — tFvas ir aš — žinojo, ką 
aš kalbėsiu, gi dabar težino tik
tai tėvas”.

Geros priemones
— Jeigu tu esi toks miega

lius, kaip tu atsikeli rytą?
— Aš turiu paprastą žadintu

vą, stiprų, nustatytu laiku įsi
jungiantį durų skambutį ir ra
diją.

— Ir tai jus pabudina?
— Ne, pabunda visi gretimuo

se butuose gyveną kaimynai ir 
mane pakelia.

Nebrangi biblioteka
, — Gražią turi biblioteką,

Po antrojo Pasaulinio karo paug tau pinigo kaiųavo. 
nemaža lietuvių pateko j Vaka-i _ Man tai nedaug, gal dau- 
rų valstybes. O žymią jų dalį gjau Rainavo tiems, kurie man 
sudalo jaunimas. Vieni šiek tiek j knygas skolino, 
vyresni, kiti jaunesni, vieni turi
daugiau prisiminimų iš tėvynės,

Bet tu, Juoz i, klystum jei 
manytum, kad vasarvietėje už
tenka bambą prieš saulę pakai
tinti, ir jau doleriai iš mėlynės 
byra. J. J. Bachimas

kiti maži]u. L. Tomkus
Jaunimo Žygiai į

“Be abejo, einant su gyveni
mu nebūtų protinga išeiti į vie
šumą su viduramžių drabužiais, 
ar užsidėjus gladiatorių šarvus 
šokti ant arklio ir atakuoti mo
dernaus Fordo šoferį“.

B. Petraitis Šiandieną buvo pay-day, tuojau’ šiandieną būro pay-i
Mūsų Vytis atiduok jokit branguma.

Depą akys, dega širdys,
Todėl jas vynu pagirdys.

Almis Drulia

MANO PINIGINĖ
t»

Atsimenant Maironio 

Mano gimtinė”

Ten, kur doleriai sapnuoja 
Paikelio rūsy,
Broliai morgičiai dejuoja 
Ant kupros dipi.

Juos namučiai užlingavo 
Su karais naujais,
Nes ta Milda, kad ją galas, 
Suka galvą jais.

Fondas šaukia, Vlikas mini 
Tuos didžius laikus — 
Prižadėjot jūs tėvynei 
Algas ir sapnus!

Ten užmirštos knygos mėtos 
Terroj ar Drauge.
Aš, kaip velnio užkerėtas, 
Dolerio grabe.

O tos dūmos dolerinės 
Graužia visada,
Kipšas nunešė tėvynę, 
Doleriai mane.

Nuoširdūs pasikalbėjimai pra sidėjus naujiems metams.

— Linksmiausias įvykis — skamba taip: “Vade, tu pažvel- 
Vainuto Futbolo klubo įsteigi- kĮ: priešas pulkus telkia, jis 
mas moterų sekcijos, kuriai ginklu grasina — Pulti mus ke-
vadovauja Edv. Šulaitis.

Ką jie sako

— George E. Sokolsky: “Ži
noma, arklį galima įvaryti į van
denį, bet negalima priversti j/ 
tą vandenį gerti, jeigu jis ne-

tina”. į tai vadas atsako: “Mū
sų vyrai narsūs, ginklai kieto 
plieno. Priešas nebaisus — aš 
esu ramus”.

Teisybė, Vladai, vadai visada 
ramūs, neramūs tik pavaldiniai.

— Sflyglininkų partijos na-
nori. Tai dar ryškiau yra žmo- rys iš Western avenue mus ra- 
nėse ir jų santykiuose”. šo, kad Vienybės bendradarbis

— Vengrų sukilėlis: “Jeigu i V. Meškauskas nusiminė jog ne
užtenkamai mūsų bus išžudyta, pateko į L. F. Bičiulių rengtą 

minėjimą ir todėl nepateko, kad 
durys buvo sausakimšai svečių

pasaulis gal pastebės”.
— William F. Knovvtand:

“Tautos gali būti greičiau iš 
naikintos, negu delegatai pro
testo kalbas užbaigti”.

— Meilė yra kančia, 
katinas pabučiavęs ežį.

tarė

užkimštos. Siūlome Meškauskui 
surengti tokį minėjimą vienam, 
kad galėtų pasakyti:

Visur buvojau, visur nakvojau,

Balys Pavabalyg

PROTAS IR BANKNOTAS
Turėsi turtą, jei protingas. 
Nereikia proto, jei turtingas. 
Tegu arkliai vartoja protą,
O tu galvok apie banknotą! A

KALNAI IR KULNAI
Į augštus kalnus kopti rengias 
Žmogus į kiautą įsirengęs.
Jis nugalės kiekvieną kliūtį.Tiktai ui kiauto teks užkliūti.

— Nelinksmas pilietis iš Chi
eagos barasi, kad Drauge pasi
taiko senų anekdotų. O gi tam, 
kad kai išmoks visi senus anek
dotus, juos sunumeruosim ir ta
da dėsime tik numerius, kad 
mažiau vietos užimtų. Iš antros 
pusės visi sensta, anot Balio Pa
vabalio :

Prieš dvidešimtį metų 
Atvyko čia teta.
Po dvidešimties metų 
Teta jau nebe ta.

VIETOJ PAVARDES
Vienas ponas, gardžiai paval

gęs, sako kasinininkui:
— Labai gaila ,kad aš neturiu 

kuo užsimokėti.
— Tai niekis, — atsakė kasi

ninkas, — mes jūsų pavardę
ant šimtų kėdžių vienas atjojau, parašysime ant sienos, o kitą

-----— kartą, kai ateisit, vŽsimokėsit.
| — To tai nedarykit, nes tada
visi, kurie čia ateis, matys ma
no pavardę.

— Nesirūpink, — sako kasi- 
nininkas. — Mes toj vietoj pa
kabinsime jūsų apsiaubtą.

Nuostabi mergaitė
— Aš sutikau nuostabią mer

gaitę, ir pusę nakties galvojau, 
ką ji man pasakė.

— Tai nieko, ateis laikas, kad 
pusę nakties neužmigsi turėda
mas jos klausyti.

nek.eljv.cn

