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Karalaičio Kazimiero jaunystė
Karaliaus pily buvo linksma ir ycra 
Kai suaugo šeima jo šauni,
Kai jaunystės grožiu dukros garsino dvarų 
Ir šeši karalaičiai jauni.

Jiems garbės, prabangos ir džiaugsmų buvo pilna, 
Buvo pramogų ten įvairių,
Tai legatai iš Romos, tai didikai iš Vilniaus —
Daug svečių, daug piršlių, daug karių.

Taip karaliaus dvare dienos eina lyg šventė:
Čia sutiks, čia svečius palydės,
Tai medžioklių ragai mišką ima skardenti,
Tai vėl muzika rūmų sales.

Kandeliabruose žvakės. Blizga rūbų brokatas,
Šilkas, purpuras, papuošalai,
Ir šokėjos šokėjams žvilgsnius gundančius meta 
Su vilionės gudrios pažadais.

\ I
Karalaičių jaunų plaka širdys neramios
Siautulingos jaunystės ugny.-----------
Tarp didikų šalies, tarpe šypsančių damų 
Tik penki karalaičiai jauni...

Malonumų, garbės, prabangos plaukė sriautas 
Iškilmingoj karaliaus pily,
Tik Kazimieras vienas, srovės nepagautas,
Pasirinko gyvent nuošaly.

Jis išaugo tylus, lieknas, šypsančiu veidu,
Neregėto skaistumo žvilgsniu,
Suvilioti savęs žemės laimei neleido,
Siekė džiaugsmo dienų amžinų.

Jis pažino anksti — nuo dienų mažo vaiko,
Jog šios žemės blizgučiai menki:
Ir karaliui ir vargšui ateina tas laikas,
Kada visko čionai netenki.

Kanauninkas auklėtojas Jonas Dlugošius,
Vyras doras, labai pamaldus,
Kai Kazimierą būti karaliumi ruošė,
Dievo meilės jam diegė pradus :

— Nors būtum karalius,
Prieš Viešpaties galią 
Tu menkas menkybėj esi.
Karališkų rūmų 
Pralenkia žavumą 
Dangaus karalystė šviesi.

Mirtis kai pamos tau,
Pranyks žemės sostai,
Ir turtai, ir džiaugsmas lakus.
Tik dangiško lobio 
Mirtis nepagrobia —
Jis tavo per amžių laikus.

i
Pavesk skaisčią širdį 
Tu Tai, Kuri girdi 
Jaunystės šviesios troškimus,
Marija Mergelė 
Parodys tau kelią 
Į Dievo — Karaliaus namus.

Iš žemės bevaisės 
Į dangų nueisi 
Kietuoju dorybės keliu,
Per atgailą, maldą 
Ir kūnų apvaldęs
Nuo žemės pagundų vylių.-----------

Į Kazimiero sielą tie žodžiai įsmigo —
Tai keliai į šventumą žmogaus.
Karalystei dangaus žemės sostai nelygūs,
Ir Kazimieras troško dangaus.

Stebuklingas dangus akyse jo vaidenos,
Kai kalbėjo maldoj su Dievu,
Ir permenkos atrodė karališkos menės,
Ir kas žemei žavu — nežavu.

1
Kada jaunos gražuolės norėjo patikti 
Meiliais žodžiais ir žvilgsniais akių,
Kazimieras troško maldoje vienas likti 
Kuo toliau nuo pasaulio džiaugsmų.

Bažnyčios tyloj brendo šventosios mintys 
Ilgose, karštose maldose.
Jis, asketo būdu, ėmė kūną kankinti,
Kad skaistėtų, laisvėtų dvasia.

Y patingai pamilęs Dangaus Karalienę,
Savo širdį jis pavedė Jai,
Ir skaistus, kaip gėlė šiame ašarų slėny,
Jai gyveno šventai, nekaltai.

Taip karštai dangaus link karalaitis jaunuolis 
Veržės širdžia skaisčia ir jauna,
Ir karaliaus pily buvo jis lyg vienuolis,
Nes trumpa žemės džiaugsmo diena.
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Knygnešių knygnešio sukaktis

50 m. kaip mirė kun. Martynas Sidaravičius 
JUOZAS ŠVAISTĄ S, Chicago, III.

Vienas didžiųjų švietėjų

Š. m. kovo 7 d. turėsime 50 
metų pomirtinę kun. Mykolo Si
daravičiaus sukaktį. Nedaug 
kas esame apie jį girdėję ar su 
darbais, veikla susipažinę. Jis! 
priklauso tai mūsų gadynei, a-

davo juos su tikraisiais apašta
lais. Tai magiškai veikė. Pasi
vaidindavo pirmųjų krikščionių 
ir tironų laikai. Egzaltuoti žmo
nės tapdavo fanatikais. Visai 
nebaisu jiems būdavo nukentėti 
nu0 rusų žandarų ar policijos.1

Į

Kun. M. Sidaravičius uoliaij 
platino ne tik knygas, bet ir 
tretininkus. Pats griežtai laikė
si šv. Pranciškaus dvasios su 
trmis stambiomis dorybėmis: 
skaistybė, neturtas ir apsimari
nimas. Skaistybę jis laikė kaip 
kunigas. Visą turtą sudėjo į kny 
gas, jas spausdindamas ir pla
tindamas. Maža to. Jis laikė net 
nepadoriu dalyku liesti pinigą 
savo rankomis. Pinigus mišioms 
ar už kitą paslaugą priimdavo 
tariamasis jo lekajus — “Jone
lis”. Parapiečiam tai nepatikda
vo, tuo reikalu turėdavo nesu
sipratimų, tačiau dėl savo kuk
lumo nesiaiškindavo, kodėl taip 
daro.

Mito labai paprastai — vege-
Martynui pavyko iš namų at-į tariškai, daugiausia žuvim. Nei 

s’.palaiduoti ir pradėti mokytis gėrė nei rūkė. Todėl klebonijose 
jau berno metuose, dvidešimt per atlaidus vengė bendrojo sta. 
pirmuosius turėjo. Sugrubusiam )o. Pavalgydavo kur nors kam- 
ir fizinio darbo pavergtam vy-l pūke prisiglaudęs. Dažnai turė

davo kelias žuvis, į nosinę įsi- 
vyniojęs. Duodavo šeimininkėms 
pagaminti. Jei ne žuvys, tad 
valgydavo pieniškus ir daržovių

Kultūrine kronika
• TSv. Jonas Kidykas, S. J., • Į prof. loersterio karstą

Lietuviškų Studijų institute kada nors bus įdėtas šatrijiečių 
skaitė paskaitą apie dvasingu- sveikinimas. Praeitą vasarą, šat 
mo išnykimą religijoje. Prele- riejiečiai švęsdami savo šventę 
gentas pastebėjo, kad susidomė pasiuntė gražiai suredaguotą, 
jimo dėsnis, kuris toks visuoti- pergamente parašytą ir visų pa
nas fizikoje, pasireiškia ir dva- sirašytą sveikinimą profesoriui 
siniame gyvenime. Tikroji reli- Foersteriui. Sveikinimas buvo 
gija prasideda tada, kai žmogus pasiųstas tuo pagrindu, kad šios 
savo ryšį su Dievu pažįsta ir juo korporacijos garbės narys Ma- 
gyvena. Dievas-Kūrėjas-Vieš-, rija Pečkauskaitė buvo tas žrno- 
pats yra pagrindinė natūralios gus, kuris Foersterį sulietuvino, 
religijos sąvoka. Apreikštoji re- padarė jį lietuviams savu ir to
ligija jos nepaneigia, bet, bet ją 
pagilina. Iš apreiškimo mes pa
tiriame. kad tarp Dievo ir mū
sų yra šeimyniški santykiai. Ir 
šitas šeimyniškumas yra augš- 
čiausias krikščioniškos mistikos 
pagrindas, šia tiesa atsirė
musi religija atrodo šitaip: 
Dievas yra labiausiai myli
mas, jo įsakymai yra augščiau 
šia žmogaus veiksmų taisyklė, 
žmogus siekia vis artimesnių ry-

kiu būdu jis galėjo turėti daug 
įtakos į Lietuvos šviesuomenės 
auklėjimą.

Gavęs šį šatrijiečių sveikini
mą, Foersteris, kuris dabar jau 
senelis ir gyventi New Yorke, 
atsiuntė per Kalį Račkauską pa 
dėkos laišką, kuriame jis sakosi 
šiuo sveikinimu esąs taip su
jaudintas, kad tą sveikinimą jis 
duosiąs įdėti į savo karstą, štai 
kaip jis rašo Baliui Raėkaus-

šių su Dievu, šalina iš savęs kas kui:

ru nelabai sekėsi mdkslas. O no
ras — ko didžiausias. Jausda
mas šį sunkumą karštai meldė

sakęs: “Iš praeities tavo sūnūs ?lev“ ’>aSalbos ir įdarė apša
lę stiprybę semia“. dą: per V,8ą nevalgyti

. mėsos, jeigu tik < gaus baigti
Turtinga, įdomi ta mūsų pra-1 mokslą ir taps kunigu. Tą savo 

eitis. Daug stiprybės, daug d^a- i apžadą sąžiningai ištesėjo, 
sinės paramos galim pasisemti? Pirmuosius trejus metua m0.
Reikia tik nepatingėti prie tų kM Marijampo,ėje apie porą _
gaivinančių gyvojo vandens sal- metų Belske (Varšuvos arkivys-, prasčių prasčiausias. Apdaras 
tinių prieiti. Daug yra iškelta, kupijoj) pas savo pusbrolį, jau toks menkas, koks tik begalėjo 
anų laikų didvyrių, nusipelmu-i įa(ja kieboną jr ^ar metus Stu- būti. Vasarą storos drobės ap- 
sių veikėjų, tačiau nemaža te- (jzjanoje (Sandomiro vyskupi- siaustas. Žiemą kailiniai. Kojos 
bėra tokių, kuriuos jau dengia pas vįenuoiįus Filipinus. Jie basnyčiomis apautos auliniais 

hUyL:eyla rengė jaunuolius į dvas. seminai batais. Kai peršalė ir gydytojai 
riją. Laimingas pasijuto įsto-. Įspėjo, kad gali reumatą gauti,

pie kurią V. Kudirka yra pa-|

auksti pagarsėti. Jų vardai daž
nai minimi. Jie garbinami kaip

tam santykiavimui kliudo, sten
giasi šią linksmąją naujieną pa
skelbti kitiems ir meilės liepsna 
apgaubia visus kitus savo san
tykius.

valgius, bet mėsiškų jokių.
Su žmonėmis buvo labai švel

nus ir malonus. Augštai gerbė 
jį ir net šventuoju laikė. Niekas 
nedrįsdavo jo prašomas atsisa
kyti nepaklausyti. Savo būdu

“Jūs sunkiai galite įsivaizduo
ti, kokį didelį džiaugsmą Jūs įr 
Jūsų draugai man padarėte sa
vo pasveikinimu, kurį aš gavau 
užvakar... Kai Clemenceau kar-

Tačiau susidėvėjimo dėsnis pa Itą ?av° »mokštę' žibučil* iš Pa
liečia ir šiuos santykius. Iš reli- apkasų ,inijų nuo karių’
gijos gali likti tik forma be tu-! kuriuos J1S buvo ‘Mankęs, jis 

patvarkė, k id ta. puokštė, kar-rinio. Šitokios religijos Kristus 
nelaiko pakankama. Net religi
jos skelbimas nėra ženklas re
ligijos gyvenime. “Ne kiekvie
nas įeis į dang;ų, kuris sako: 
Viešpatie, Viešpatie”. Šia proga 
prelegentas paminėjo keletą rys 
kių bedvasės religijos apraiškų. 
Jieškodamas bedvasės religijos 
priežasčių prelegentas suminė
jo: perdidelį pasinėrimą darbe, 
praktiškojo proto primatą, bai

tu su jo moliuos laišku, butų 
įdėta į jo karstą. Lygiai tokio 
patvarkymo uždavinys bus, kad 
Jūsų pasveikinimo dokumentas, 
kada nors būtų įdėtas į mano 
karstą”.

Toliau Foersteris reiškia sa
vo nuoširdžiausius linkėjimus 
šatrijiečiams ir jų skaudaus li
kimo ištiktai tėvynei Lietuvai.

• Jonas Žiiiiis-Zilinskas, mis
inę išsiskirti iš kitų ir mecha- ręs Klaipėdoje 1932 m. kovo 
nizmą. Religija tada yra gyva mėn. 4 d., jau 25 metai, kaip 
ir dvasiška, kai žmogus stengia- mus apleido. O buvo tai darbš- 
si taip gyventi, kaip tiki. Mo- tus kultūrininkas. Bendradarbiu 
dernus žmogus tuo tarpu vis vo Tėvynės Sarge, Varpe, Vie- 
stengiasi religiją išstumti ar tai nybėje Lietuvininkų, Žvaigždėje, 
iš vienos ar kitos gyvenimo sri- Vilniaus Žiniose, redagavo Ame- 

ities. Kartais jis jos nepakenčia rikoje leidžiamą Tėvynę. Yra iš- 
moksle, kartais mene. kartais leidęs 3 tomus savo originalių 
visuomeniniame gyvenime. ir verstinių eilėraščių, pasirašy-

Po paskaitos diskusijose da-1 tų Jono Jonylos vardu. Kaikurį 
Gyvavo: Končius, Maldeikis, laiką buvo Amerikos Lietuvių
Daunys, Povilaitis, dr. Kižis ir Susivienijimo prezidentu; įstei-

tada šilčiau pradėjo autis.
Antra vertus, vargu ar bega

lėjo prašmatniau gyventi. Para
pija nedidelė, vos 1200 einančių 
išpažinties. Bet ir tie ne visi 
vaikščiojo į Sudargo bažnyčią. 
Vieni patraukdavo į Slavikus, 
kiti į Kaimelį. Todėl nestik kad 
neturtas visur kyščiojo, bet ir 

Sakramentiniai vysk. Valančiaus skoių turėjo. Dalį skolų steng
davosi apmokėti savo knygomis.

jęs ,į Seinų seminariją 1855 m.didvyriai. Kiti taip ir likosi už-į į— įr įšvęn^tas į ku.
nigus 1858 m. birželio 27 d. Pen 
kerius metus išbuvo vikaru Al-

gozti.
Kun. M. Sidaravičius savai

minga, gili asmenybė. Jis ver
tas ne tik šitokio kuklaus pa
minėjimo, bet stambios gražios 
monografijos. Dėkinga tema ir 
rašytojams ir studentams, diplo 
minius darbus berašant.

vite, paskui po keletą metų Gris 
kabūdyje, Liudvinave ir Šakiuo
se. 1873 m. buvo nukeltas kle
bonauti į Sudargą.

žodžiai
Tai kuklus pilkasis didvyris, 

vienuoliško būdo. Tyliai jis dir
bo savo didįjį darbą. Nepaste
bimas ir užgeso Sudargu klebo
nijoj. Nei garsių prakalbų, nei 
nekrologų nebuvo. Tik jo vika
ras kun. Martišius parašė trum
pą pomirtinį paminėjimą. Tai 
ir viskas. Ant jo kapo atsirado 
mažas prastutis geležinis kryže
lis, į dar prastesnį akmenį įsta
tytas.

O juk tasai dvasininkas su 
savo štabu po 1863 m. buvo vie
nas didžiųjų švietėjų. Tiesa, jo 

i raštų kalba negryna, sunkus ne
lietuviškas stilius, knygos dau
giausia tikybinio turinio, tačiau 
nuveikta labai daug. Be abejo, 
didžiulis jo nuopelnas, kad ir

i lauktoji AUSZRA daug šviesiau , ...................
ir prasmingiau nušvito. Buvo “a^™‘, "!faP™±.‘.S 
jau tvirtas pagrindas.

Kai baigė seminariją, Seinuo
se tuo metu vyskupo nebuvo. 
Martynui drauge su kitais klieri
kais teko keliauti į Varnius. 
Įšventino juos vyskupas Valan
čius. Po apeigų tarė karštą įspū 
dingą žodį. Priminęs šviesų, pra 
kilnų kunigo pašaukimą, ryškiai 
pavaizdavo tą skurdžią dvasinę 
būseną ir tamsą, kurioje atsidū
rė Lietuvos žmonės, uždraudus 
savąją spaudą. “Tad eikit į žmo 
nes ir švieskit juos visomis iš
galėmis! Žodžiu ir raštu. Rašy
kit knygas, platinkit jas, moky
kit skaityti! Tenęlieka nei vieno 
kampelio, tamsybėse paskendu
sio. Visur turi pasiekti jūsų šir
dis ir paguodos dosni ranka”.

Blogiausia, kai nebeturėdavo iš 
kur pasiskolinti.

Kartą per Šv. Onos atlaidus 
Slavikuose parėjo iš bažnyčios 
labai susirūpinęs. Vienas kitas 
kunigų paklausė, bene nelaimė 
kokia atsitikusi. Senstelėjęs kun. 
Sidaravičius (tuomet per 50 m.) 
verkdamas ėmė aiškinti, kad 
spaustuvininkas griežtai reika
laująs didelės sumos pinigų, o 
jis neturįs ir nežinąs, kur gauti. 
Besiskusdamas parpuolęs ant 
kelių prieš bepietaujaričius ku
nigus visų šventųjų vardu ėmęs 
maldauti padėti jam tas kny
gas išpirkti. Valgomajame įvy
ko nepaprasta scena. Gausiai su 
metė jam. Susigraudinęs knyg

Juškevičienė. gė ir jo organą Tėvynę.

Truputis biografijos
Gimė Plėgų kaime. Lukšių 

parapijoj. Tėvai — ūkininkai.

Jaunam, jautriam kunigui nešys net rankas ėmęs bučiuoti.
Apaštališka žuvis

go į širdį šitie žodžiai. Jie tapo
antruoju apžadu. Ir šį apžadą Skaniausia ir pagarsėjusi Ne
ištesėjo su kaupu. Kai tik tapo ,muno žuvis ~ žiobriai, ypačiai 
Sudargo klebonu, dieną, naktį, Panemunės žvejų būdu kepti, 
sninga lyja, kic-kic su savo ku- Sugauna tą žuvį. čia pat išskro- 
melaite. Ir taip per ištisus tris- džia, apibarsto druska, užmau-

Skaityt ir rašyt pramokė ^vas. mety , nesustodamas irįna ant smailiai nudrožtų paga-
Likęs prie brolio, po tėvo mir 
ties, turėjo dirbti visus ūkiškuo 
sius darbus. Labai troško mo-

nepavąrgdamas. 1Paskum subeda žemėn ap-
Pats rašė, pats savo lėšomis ! sukrautą ugnį. Laiks nuo

, „ , . , a . .spausdino ir pats išvežiodavo,kytis. Ganydamas visada ture- ,į3l,k,lavo pakurSę> ataidurda.
davo knygą ir dar nešiodavosi 
rašomąją lentą. Joje rašydavo. 
Seimininkes prašydavo, kad jam 
maistui skirtus kiaušinius atiduo

vo apie Palangą. Ir Vilniuje tu
rėjo savo karabelninkų prie Auš 
ros vartų. Tvirtai tikėjo spaus-

, . a . dinto žodžio galia. Kun. P. Bū-tų nevirtus. Tuos klausimus par {iuj n(.ka ikaisiod kodfl 
duodavo ir pirkdavosi raiomųjų J(s profe8oriauja akademi joj, 
puemonių. kur tik būrelis studentų teklau-

Mokytis traukte traukė gyvas so, o neina laikraščio leisti, kū
jo pusbrolio pavyzdys. PUsbro- rį tūkstančiai žmonių skaitytų, 
lis Marcinskis (Martynaitis), ba m(,a mmlm rto
rono Keidelio girios sargo su- j
nūs, buvo jau bebaigiąs moks- Kun. M. Sidaravičius turtų 
lūs. Lėšų gimnazijoj mokytis su neturėjo ir jų nekrovė. Gyveno 
teikė tas pats baronas. Toliau, tikrai apaštališkai: omnia mea 
Varšuvos seminarijoj ir dvasi- mecum porto (visą savo nuosa- 
nėj akademijoj padėjo Martyno vybę su savim nešiojuos). Pats 
tėvas. Marcinskis, tapęs kunigu, žodis apaštalas jam irgi daug 
neliko neatsilyginęs, savo ruož- reiškė. Visus savo talkininkus 
tu padėjo pusbroliui. vadindavo apaštaliukais ir lygin

(Nukelta į 2 psl.)

Z. Kolba šv. Kazimiero vitražas

• Lietuvių Kultūros fondas Studijas gilino Zuericho ir 
Australijoje sausio pabaigoje Berlyno universitetuose. Kaip 
Melbourne turėjo metinį savo Amerikos pilietis 1916 m. gavęs 
skyrių atstovų suvažiavimą. Me leidimą įvažiuoti į vokiečių oku- 
tines apyskaitas pranešė buvęs j puotą Lietuvą, čia surinko nema 
valdybos pirmininkas Vaičaitis, žai informacijų. Vėliau aplankė 
švietimo vadovas A. Krausas. Petrapilį. Jaroslavlį, Kostro- 

I iždininkas’V. Lazauskas ir re- nią, Žemą jį Naugardą, Sa- 
1 vizijos komisijos narys Janulai- marą, Simbirską, Voronežą, 
tis. Atstovai priėmė visus atsis- Maskvą ir kt... paskiau — 1917 
kaitomuosius pranešimus ir iš- m. — buvo Nukentėjusioms Nuo 
reiškė pasitenkinimą buvusios Karo Šelpti komiteto pasiųstas, 
valdybos nuveiktais darbais. Į drauge su M. Yču, rinkti aukų 
naująją valdybą 1957-siems me- į JAV. Pakeliui aplankė Sibirą, 
tams buvo išrinkta: J. Antanai- Kiniją ir Japoniją. Amerikoje bu 
tis, A. Krausas, Mikaila, A. Po- vo vienas iš tų, kurie įteikė prez. 
cius. Suvažiavimas nutarė kreip Wilsonui ir visiems pasiunti- 
ti daugiau dėmesio į mūsų jau- niams YVashingtone memorandu 
nimo kultūrinius reikalus. mą dėl Lietuvos nepriklavsomy-

Lietuvių Kultūroj fondo tai- bes. Drauge su T. Noru para- 
kininkai Melbourne V. Lazaus- šė anglų .kalba knygą apie Lie
kas ir P. Baltušis sutelkė lėšų tuvą; veikalą Amerikos senatas 
ir užsakė L. enciklopediją, kuri išleido kaip savo dokumentą, 
bus įteikta Melbourno Miesto Suorganizavo LictuvO8 žeme, 
bibbotckai. kad musų besimo- Iįrinkta, |A.tuvj Vyk-
kantis jaunimas galėtų laisva, g ( Waahingtoni.
ja naudotis. L. Barkus, A. Vi- 
liūnas, I. Alekna ir J. Dudėnas
paaukojo bibliotekai Augustino (|a b„v(, jSrinkta8 Am,.,.ik,„ |.ic 

^Lietuvos albumą. ,uvių aUt()VU jr bic|„vo8 prezi.
• Tėv. Tomas V. Žiūraitis, dento paskirtas Lietuvos įlelega 

O. P., pasižadėjo per Baltic Me- cijos nariu taikos konfereneijon. 
lodies radijo pusvalandį Detroi- Paryžius jam iš anksčiau buvo 
te kas šeštadienį (gavėnios me- žinomas, nes jau 1990 melų pa
tu) kalbėti religinėmis temomis, saulinei parodai Paryžiuje jis 
Praėjusio advento metu jo kai- organizavo lietuvių skyrių. Pas- 
bos per tą patį radijo pusvalan- kuriniu gyvenimo laikotarpiu bu 
dį buvo labai mielai klausomos, vo Klaipėdos gubernatoriumi 
Tėvas T. Žiūraitis, O. P. sukai- Buvo gimęs 1870 m. spalio 18 
bėjo invokaciją per Lietuvos Ne d. Pilviškių parapijoje, 
priklausomybės minėjimą. Jo žo . |)a„ p A,(.ksa„«lraviei.is
dis pasižymi originalumu ir vi- T . . . , • •,. Lietuvoje baigia natūralaus dv-

I ine ga ta. džio Rygįgkjų jono statulą. Dail.
• K. Borutos pasakų rinkinio J. Mikėnas baigi i paminklinę

“Dangus griūva” antrą laidą P. Cvirkos figūrą. Paskiau yra 
ruošiasi išleisti J. Karvelis Chi-, pasiryžęs pavaizduoti skulptū- 
cagoje. roję Lietuvos žvejus.

generaliniu sekretoriumi darba
vosi iki 1919 m. liepos mėn., ka-
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Knygnešių knygnešio sukaktis

(Nukelta j 5 pusi.)
laiko pasukioja, kad iš visų pu
sių vienodai apkeptų. Kun. Si
daravičius buvęs įsitikinęs, kad 
ir Kristaus apaštalai buvo tokiu 
pat būdu kepdavę žuvį. Tuo bū
du iškeptus žiobrius jis vadin
davo “apaštališka žuvimi“.

Sudargas gražiausioj Nemuno 
pakrančių. Neršto metu ten žiob 
rių masės, tik mokėk paimti. 
Kun. Sidaravičius mėgo žiobrius 
gaudyti, valgyti, pats pasigamin 
ti ir savo “apaštaliukams“ ke
liaudamas nuvežti. Tai buvo ge
riausia jojo dovana, kokia tik 
beišmanė. Apaštališka žuvis — 
apaštaliukams.
Kun. M. Sidaravičiaus štabas 

Visos šio kunigo veiklos ir 
darbo neįmanoma įvertinti, pa
sitenkinus tik jo vieno asmeni
nu. Jis neveikė vienišas, visada 
kolektyviai. Daugiausia jis buvo 
organizatorius, įkvėpėjas, ragin
tojas ir pavyzdys. Verba mo- 
vent, exempla trahunt (žodžiai 
sujudina, pavyzdžiai patraukia).
Tad ir apie tai kelis žodžius:

1. Juozą? Angrabąi- 
t i s, Pervaznikų k., Vidulių vi., 
Šakių aps. 1875 m., patekęs kun. 
M. S. globon, pramoko knygas 
įrišti ir Sudarge įtaisė knygry- 
šyklą specialiai iš Maž. Lietu
vos gabenamoms knygoms riš
ti. Pats gabeno iš Tilžės knygas 
ir platino. 1899 m. persikėlė į 
Tilžę, kur prižiūrėjo S. Kuše- 
liausko lėšomis spausdinamas 
knygas.

2. Juozas Antanavi
čius, Kušleikių k., Sintautų 
vi. Išėjęs bene 6 Marijampolės 
gimn. kl. Tarnavo Pervaznikų 
girininku. 1875 m., kun. M. S. 
įtrauktas į lietuviškąjį darbą, 
apsigyveno Sudarge. Pats rašė 
(daugiausia vertimai) ir taisė 
kun. M. S. ir Kušeliausko para
šytas tikybines knygas. Tuo pat 
metu buvo vienas iš uoliausių 
kun. Sid. padėjėjų, platinant 
liet. knygas. J. Angrabaitis pa
vadino jį ne knygnešiu ,bet knyg 
vėžiu.

3. Serapinas Kuše- 
1 i a u s k a s, Kulių par., Žemai 
čių bajorėlis. Didesnę savo am 
žiaus dalį išgyveno Petrapilyje. 
Senatvėje sugrįžo į tėvynę. Iš 
pradžių gyveno Tytuvėnuose, vė 
liau persikėlė pas kun. Sid. Kun. 
Vytartas, arčiau pažinęs S. K., 
taip rašo: “Be ašarų negaliu 
minėti S. Kušeliausko. Pasiry
žęs teikti lietuviams religinės 
šviesos, jisai pardavė savo dva
relį ir visus pinigus atidavė ar 
pats išleido tam dalykui. Ap
lankęs jį Tytuvėnuose, radau 
gyvenant labai vargingai, men
kai mintant, sumenkėjusios svei 
katos, bet visdėlto nesiliaujantį 
rašyti. Rašė ir rašė dienų dieno
mis. Gramatikos nemokėjo, ta
čiau jojo raštus žmonės mielai 
skaitė, nes lengvai suprato ne
gryną jo kalbą (Sp. laisvės ir 
Amer. liet. organizuotės sukak., 
79 psl.).

Visi trys — kun. Sidaravi
čius, Antanavičius ir Kušeliaus- 
kas parašė ar iš lenkų kalbos 
išvertė apie 30 kn. Savo lėšomis 
išleido ir patys išplatino. Iš tų 
knygų pralobo spaustuvininkai, 
pralobo karabelninkai, tik ne 
autoriai bei leidėjai. Laikau rei 
kalingu nors trumpai tas kny
gas paminėti. Iš pačių pavadini
mų jau gausim supratimą apie 
anų laikų dvasią ir kalbą:

1) Trumpi pamokinimai ir'ro- 
dos, arba Žemaičių ir Lietuvos 
ubagėlis, 1874 m.

2) Zjegorius Mukos Wieszpa- 
ties, arba Apmislijimas Kentė
jimų Jėzaus Kristaus, Dievo 
Žmogaus, 1874.

3) Tamošiaus A Kempio apie 
sekimą Jėzaus Kristaus, 1875.

4) Trumpas apsakimas apie 
apsireiszkimą Szvencziausios Pa 
nos Marijos Lourde, 1876.

. 5) Iszguldimas litanijos liore-
tanskos su 31 dūmojimu ant 
kožnos dienos mėnesio Gegužes, 
1876.

6) Aukso knygele, arba moks
las nusižeminimo, 1877. \

7) Arielka ira szaltiniu viso
kių piktybių priesz Dievą ir žmo
nes, 1877.

8) Gražiausia diena giwenime

7. Kun. Juozas Jakš- 
t y s, V. Kudirkos moksladrau
gis iš Marijampolės gimn. ir Sei
nų sem. Padėjo gabenti knygas 
į Dzūkiją.

8. Kun. S ai. Petrikas,
Naumiesčio vikaras. Daug kny
gų pergabeno per sieną ir to
liau per tris sargybinių kordo
nus. Dažniausia apsimesdavo va 
žiuojąs pas ligonį. Pamatęs žan
darą skambindavo varpeliu. Žan 
darai nedrįsdavo nei sulaikyti 
nei krėsti. '

9. K u n. Jonas Žaliaus
kas, Kalvarijos dekanas.

Seštadienis, kovo 2, 1957

nimo knygelių po kaimus ir mies 
tebus (Sp. laisvės ir Am. liet. 
org. sukak., 741”.

Aukso Altorių gaudyte gau
dė, skaitė kaip dangaus knygą. 
Beskaitydami panoro ir daugiau, 
kitokių knygelių. Ir tasias pla
tino.

nacas Ciepas, tarp Vaizgirio, 
Kalnujų, Girkalnio ir Raseinių: 
Juozas Sakalauskas, tarp Skaud 
vilės ir Nemakščių.

Tretininkų reikalu iš lietuviš
kų ir lenkiškų knygų buvo su
darytas Aukso Altorius, arba 
Szaltinis Dangiškų Skarbų, 600 
psl. Didžiausia bet kada buvusi 
Lietuvoj maldaknygė. Pirmasis 
S. Kušeliausko lietuviškas dar
bas. Prie tos maldaknygės titu
lo buvo pridėta dar: “įsteigta 
ypatingai dėl Lietuvos tretinin
kų ir tretininkių ne tiktai dėl 
maldenybės, bet ir dėl visokerio 
pų pasimokinimų apie trecziaji 
įstatymą Szw. Prancziszkaus isz 
Assyzio”. Ta knyga kun. Sida
ravičius ir S. Kušeli&uskas pa
siekė tai, ko daugiausia troško: 
“idant visoje Lietuvoje, o ypač 
Žemaičių šalyje patraukti treti
ninkus ir tretininkes prie plati-

Kun. M. Sidaravičiaus
platintojų armija

Jis turėjo susidaręs didžiulę 
galingą platintojų armiją. Dau
giausia tretininkai — vyrai, mo 
terys ir skaisčiosios rpūsų tėvy
nės dukros: Onutės, Marytės, 
Petronėlės, Pranciškėlės ir kt. 
Daug jų buvo iš Slavikų, Kai
melio, Gelgaudiškio, Plokščių, 
Lukšių, Šakių, Griškabūdžio, Sin 
tautų, Naumiesčio, Pilviškių, 
Garliavos, Marijampolės, Kal-| 
varijos, Bartininkų, Lankelis-' 
kių, Alvito, Virbaliaus ir Paja- 
vonio parapijų*baugiausia varg 
dienės savo rankų darbu besi
maitinančios mergelės. Iš kny
gų platinimo nesipelnė jos kaip 
karabelninkai, bet surinktus pi
nigus skubėjo atiduoti kun. Si
daravičiui jo raštams išleisti.

Žemaičių kraštui atstovavo vy 
rai — irgi tretininkai. Žymes
nieji jų: Pranciškus Papreckis, 
tarp Tytuvėnų ir Šidlavos; Ig-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
' < >rtl)<>|Mll)tH - l’lIltezlHtHM

Aparatai-Protezai, Med. ban- 
ą dažai. S|jec. |iu<ullut kojom

(Areli Siip|Mirts) Ir t. t. 
Vai.: 9-4 Ir K-H. šeštadieniais 9-1.
OltTHOPi.DIJOS TEI HMKOS LAK.
2850 W. 63rtl St., Chicago 29,11L 

Tel. PILofeiieet U-5IMI

teratūra. Jo rūpesčiu buvo su
organizuota Šviekos skaitykla- 
knygynas Jurgežerių,-- kaime, 
prie kurio spietėsi visi žymesni 
ūkininkai ir jaunuomenė, norė
dami šviestis ir šviesti. Per jo 
rankas ėjo daugelis visokių kny 
gų į Dzūkiją ir Seinų semina
riją. Pargabenus 1, 2 ir 3 Varpo 
numerius ir nugabenus į Kalva
riją, kun. Grinevičius davatkų 
padedamas išsiuntinėjo, kur rei
kia siuntiniais iš Simno ir Aly
taus paštų“.

11. Vincas Daaiisevi- 
č i u s, tipiškas kun. Sid. padė
jėjas. Kokių nemaža buvo vi-

10. Kun. Adomas Grine suose Lietuvos kampuose. Jau- 
v i č i u s, Kalvarijos vikaras. A- nas» 17 metų jau pradėjo nešti 
bu kun. Sid. mokiniai platinant knygas. Vaidindavo vėplą, dur- 
knygas ir abu uoliausi bendra- nelį. I tokį žandarai bemaž nei 
darbiai. P. Mikalonis, pagarsė- dėmesio nekreipdavo, 
jęs knygnešys ir V. Kudirkos 12. K u n. T. K e d i s, Ruda-! 
raštų leidėjas, 1920 m. Varpe minos vikaras, kuris neturtė- 
rašė, “Kun. A. Grinevičius bu- liams dykai dalindavo “Lemen- 
Vo lyg ašis, apie kurią sukosi torius”, “Szentadieninį darbą“, 
lietuviškas ratas, kur išskirsto- "Ziegorių kanczios Jėzaus“, “Ta1 
ma buvo visokia be skirtumo Ii- moszių A Kempio” ir kt. knyge-! 

les.
Parinkau čia dvylika, lyg apaš 

talų. Bet tokių uoliųjų kun. Si
daravičiaus padėjėjų buvo daug 
daugiau. Visi dideli idealistai, 
karšti patriotai, apaštališkai pa 
siaukoję tarnauti savo kraštui 
ir žmonėms. Savaimingi, įdomūs 
savo gyvenimu, gudriai ir su
maniai mokėjo prasilenkti su vi
sais pavojais ir žandarų budru
mu. Kiekvienas jųjų vertas jei 
ne monografijos, tai bent pla
tesnės biografijos.

NAUJI 1957 M. MODELI A
• Televizijos
O Radijai: importuoti Ir vietiniai, 

AM/FM, nešiojami Ir klt.
• Fonografai • Hi-Fidellty
• Įkalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi mašlnfi-

18s, plaukų džiovint- -ai, kavos 
virduliai, tosteriai, l masterlal, 
automatiškos keptuvK. ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinėles
• Elekt. laikrodžiai Ir Įvairūs kito

kie daiktai.

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

Tel. BIshop 7-7075 arb* 
PRospect 8-9842

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

ŪDYTOJAS IR CHIRURGĄ- 
rvTUVfg OTDVTOJAfl?

3925 59th Street
—4 p 3tot. 9:10—1:1*

DR. J. J. SIMONAITIS
gydytojas ir chirurgas 

Naujas adresas: 4255 W. G3rd St 
Ofiso tel. KEIlance 5-4410 

Rezid. telef. U Rovehlll.6-0017
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m. 

^Penktad. tik po pietų.
Trečiad. ir šeštad. pasai sutarti

Ofiso tel. Cl.iffside 4-28*0 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Rampas 47tti ir Hermitage)

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

žmųgaus, arba diena pirmos Ko
munijos, 1878.

9) VVadovas, arba dangiszkos 
Oidyklos dėl iszganimo žmo
gaus. 1878.

10) Iszganingi dūmojimai a- 
pie sopulius Motinos Szwencziau 
sios, 1878.

11) Menuo Szwen. Marijos Pa 
nos, 1878.

12) Pritajsimas VVajkeliu prie 
Spawiednes ir Komunijos szwen 
tos, 1873.

13) Apsireiszkimas Motinos 
Szwen. Gerczwaldeje, 1880.

14) Auksą Altorius, arba Szal 
tinis Dangiszku Skarbu, 1879.

15) Raktas ing Dangų, 1883.
16) Pekla ir stebuklai Dievo 

dusziose czyszcziaus, 1884.
17) Žinia apie gidimą ligų kū

no ir duszios; apie Liuterį ir 
Kalwiną, 1885.

18) Gydyklos nu0 bajmes 
smerczio, 1886.

19) Sopulinga Muka Wiesz- 
paties musų Jėzaus Kristaus,
1887.

20) Misija ir žiedą j, 1887.
21) VVartaj Dangaus, arba 

Rymo katalikiškąs mokslas,
1887.

22) Gyvenimai Szwentuju Die 
wo ir tretis zokonas szw. Pran
cziszkaus, 1887.

23) Pokylis Szwentuju, arba 
tanki Komunija, 1887.

24) Giesmes sutaisytos isz
grinų žodžių Psalmų, 1887. / ^Kbmsial pirkaite ir geriausi* pa-

n ii- • , t-.- tarnavimą gausite inž. A. Sem»no25) Pamokslą j apie sūdą Die- Įmonėje. 
wo, pakutą, dangų ir Nekaltą,
Prasidėjimą Szw. Panos Mari-| 
jos, 1887.

26) Garsas apie bajsybes die
nos Sūdo, 1888.

27) Szwento Alfonso Ligo- 
riaus prisigatawojimas ant smer 
čio, arba apmislijimaj apie am
žinas teisybes, 1888.

28) Giwenimaj Szwentuju,
Surasziti dėl kiekvienos dienos 
par wisus metus, 1889.

Šiandie, iš augšto pažvelgę į 
tą literatūrą, gal nusišypsosim 
ir pasigailėsim, kokia ji skurdi 
ir neįdomi. Bet anais laikais tai1 
buvo geriausia lektūra, didelis 
dvasios laimėjimas. Žmonės skai 
tė, stiprino save tikėjimo daly
kuose kovoj su rusų priespau
da ir brandino savąjį lietuvišką 
būdą.

Daugelis ne tik skaitė, bet pla 
tino. Nesigailėjo nei savo svei
katos net gyvybės. Daug vargo, 
kentėjo. Ėjo per “ugnį ir van
denį”. Brovėsi pro pasienio kor
donus, pro ginkluotų kareivių 
užtvaras. Nepabūgo nei žanda
rų žiaurumo nei baisiųjų ištrė
mimo kančių tolimajame Sibire.

i 4. Domininkas Mik
lius kitos rūšies didvyris. Tai 
savotiškas kurjeris, labai pati
kimas ir paslankus tarpininkas.
Kilimo žemaitis, Viduklės parap.
Buvęs kontrabandininkas, vėliau 
ištikimas kun. Sid. bendradar
bis ir knygnešys. Labai vikrus, 
sumanus vyras, augšto ūgio, dai 
lūs, gerai atsipenėjęs. Daugelį 
metų tarnavo ir Kauno semina
rijos klierikams, aprūpindamas 
juos draudžiamąja spauda. Į 
Tilžę nuveždavo rankraščius, iš 
ten gabeno knygas. Niekas taip 
nepasitarnaudavo. Nei vienas 
jo vežamas siuntinys nebuvo žu
vęs. |

5. Jonas Urbutis, Gu-, 
dėlių k., Girdžių parap., Rasei-1 
nių aps. Buvo laikomas klebo-l 
nijoj kaip lekajus. Iš tikrųjų| 
bemaž adjutantas, pirmoji kun.
Sid. ranka. Slaptais knygų pla
tinimo reikalais važinėjo Suval
kų, Kauno ir Vilniaus guberni
jose. Keliskart buvo Varšuvoj 
ir Petrograde. Kartą sučiupo 
žandarai, slaptai grįžtantį per 
sieną. Ilgai kankino, kamantinė
jo. Nieko neišgavę pradėjo se
kioti kiekvieną žingsnį. Nebeap
sikęsdamas dėl žandarų įžūlu
mo, pasitraukė nuo kun. Sid., 
kuriam 15 metų ištikimai tarna
vo.

6. Kun. Antanas Vytar 
tas, buvęs vikaru Mosėdžiuose,
Baisogaloj, Klovainiuose, Joniš
kyje ir Kupišky. Nuo 1899 m.
Naumiesčio klebonas. Labai ar
timas kun. Sid. bendr. Karštai 
atsidėjęs spaudos darbui. Pats 
rašė ir platino.

lAi-Dfiinfl

UjItele Vision
Csales - Service,

Snv. Ini. A. SEMFNA8 
5321 S. Halsted — CLlffside 4-660T
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis ra pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
4546 S. Wood St, Chicago 
9, Illinois, tel. VI 7-2972

JONAS GRADINSKAS
J. G. lELEVLSION OOMPANY

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

TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo, 
nešiojami, jungiami prie automobilio baterijos. PATEFONAI: vietiniai j 
ir užsieniniai, paprasti, nešiojami, automatiški, Hi-Fi, baterijiniai. RA
DIJAI; vietiniai ir vokiški. AM, FM, trumpos bangos, keliais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitarinial.

ATIDARA IR SEKM. nuo 11 vai. ligi 3 vai.

Tel. ofiso HE 4-66*#, rez. PB 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. 'mrfield Blvd.
,VAL: 1 -4 ir 6 J 

A- Atad’eniais nuo 1 iki « vai p p 
’šskvrus ketvirtad. ir aekmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue 
vai., kasdien 10-12 vai. L 7-9 vai 
vak. Šeštadieniais 10-. vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: P K 8-322*
Rew telef. WAIbrook 5-5076

"d. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
’ Vai. Pirm., ketvlr., penKt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir s'ešt. pagal sutarties

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero ! 
Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero

Kasdien 1-3 vai. ir o-s vai. vak.. 
išskyrus trečiadienius.

šeštadieniais 12 ikt 4 popiet
Ofiso telef. LAfayette 3-3210. jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868 į

DR. EMILY V. KRUKAS |
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:80 v. 

Trečiad. tik susitarus.

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North \Vaeker Drive
(Civic Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd. 12—4
Tel. CEntral 0-2294 

5002 West lOth Str., Cieero
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 3-0959 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. l’RosiM .t 8-1223 arba WE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

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

(Jniveraal Savlng* and Loaa Assodation užtikrina •augu
mą Ir gražų pelnų.

Saugomą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
>10,000.00 kiekvienam tndfiUni Ir reikalingi rezervai, o pelną - 
patyrnsių Ir sąžiningų vedfijų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas. Bus gre* 
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dfil paskolų ir vid^ls finansiniais reikalais kretpkMte

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATJON - 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

NARIAI IJETIIVIV TAIIF. IR SKOLINIMO

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiftkvieno Santaupos Apdraustos Iki SIOrOOB.OO 

I R
Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 

Lengvomis Splygomis

6NI0A6O SAVINOS A LOAN ASSN.
624S S. Westem Avė., Chicago 36. III.

ORAN! SAVINGS A LOAN ASSN. ’

2555 W. 47th St.. Chicago 32, IU.

DISTNICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

ST. ANTNONY SAVINGS A 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.

DR. j. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D8I valandos skambinti telefonu; 
Prospect 6-1796 nuo 2 iki 9 vai. į 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir į 
šeštad. i

Rea. tel. GRovehlll 0-5003 Į

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenne
(Kampas 47-tos ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: WAlbrook 6-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South YVestern Avenne 
Chicago 20, III 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas RF.publio 7-4*00 

Rezidencia: GHovehill 0-8101

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
rak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnia 7-OO30. 

RezMenddon tel. BEverly 8-8244

Tel. oflao VI 7-O0OO, rez. RE 7-0807

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Californla Avė. 

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

Ofiso telef. YArds 7—1100 
Besldencljos — KTcw«rt 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 86-ta gatvB) 

VAL. 1—4 ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 6-2670
Ree. HRItop 6-1600

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center
6132 South Kedzle Avenue 

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 
'Trečiad. Ir šeštad. pagal nutarti

Tol. Ofiso PR. "838. rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Wmt 63rd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:8» 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt.. uždaryta

Telefoną* GRovehlll 6 169f
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
HITA1KO akinius 

• landos •- i ( ir 7 t » v psga 
•neitarlm, 1š»fcyrtie trečle’lenlu.

2422 W. Marųuette Koad

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurge) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7150 South \\estern Asenue
(MEDICAL BCILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1108 
Res. t<‘l. \VAlbrook 5-3705

•^■1. ofi.Mt PRospect 0-224O
I’Rospeet 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS I.IGOS 
5700 So. Woo<l Street 

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

DR. JULIJA MONSTAVIAlŪS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Miehigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai’.: kasdien nuo 6 v. v. Jk.i 9 v. vLį
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

išskirus trečiad. šeštadieniais nuo i 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — l’Ullman 5-0700
Buto — REverlv 8-3946

Ofiso HEmloek 4-68 16 
Rez. HEmloek. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

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

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7-9. 

šeštad. 10—12.. Trečiad. uždaryta
I.Afayette 3-4049.

Namų — CEdarcrcst 3-7780

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1 484. Resid. 2437 
W. 02n<l St., tei. Republlc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAI., kasdien nuo 2:90 iki 9:00 v.
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SI’EC. CIIIRURGINftfl IR 

ORTOPEDINIS LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Tel<T. REpuhlic 7-22*0 

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

Tel. ofiso He. 4-2123, rez.PR.0-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-0400
Rezid. l’Rospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenne

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

Tel. ofiso Victory 2-1581
Itez. Victory 2-074*

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių 

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

Tel. ofiso PR. 1-0416, rez. HI .4-315O

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 Iki 8 vaa. , 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 0-0257, rez. PR 6-605* 

Rezid. 00OO 8. Arteslan Avė.
VAI. 11 v. v. iki 3 p. p.; 6—9 ▼. ▼.

DR. G. ŠERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182* 

Pritaiko akinius 
Kreivas akla 

ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki "2, nuo 6 iki 8, tr» 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimų, kuria 

yra priežuatia galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir toliregya- 
♦V- Prirenki! teisingai akinius Via! 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausiu* 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
Į mokyklon vaikus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. Y Ardu 7-1873

Vai. |O:Slt Iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
tkt K vai. Sekmad. ir treč. uždara.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Avė. ,YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto iki 3 v. p. p.

Tel. ofiso VA. 7-1787, rez. P R. 0-1*30

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
VAL nuo 2—4 ir 6—8: trečiad., Aeš- 
♦ «d Ir sekmad. ilk pagal atilartj.
Jei n< nts|li> ps vtršminčit telefonai,

šaukite Mldvvaj 3-OOO1 Skclbkitės

♦
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VEIDRODIS
KŲSTI’TIS KEBLYS. Lifayette, Ind.

ši novele yra laimėjusi $25 
premiją Lietuvių Studentų 
s-gos Literatūros konkurse, 
kaip geriausias jury komisijai 
atsiųstas kūrinys. Jos auto
rius Kęstutis A. Keblys šiuo 
metu tęsia savo studijas Pur- 
due universitete. Konkurso ju 
ry komisijos pirmininku bu
vo Paulius Jurkus, neseniai 
laimėjęs Draugo romano pre
miją. — Red.

Prašau.
Prikandau lūpą per vėlai,

beveik maudytis galima. (Iri
lius sulankstė, beveik suglamžė, 
laikraštį ir nepatogiai judinusi.

Tai žmogus — reiškia, atėjo 
man pranešti didelę naujieną — 
gera diena buvo.

— Nebloga. Ir saulės, ir vė jo, 
visko po biški.

Va, tau — kalbu kaip su žmo
gum ir kvailai dar. Kodėl jam 
tiesiai nepasakiau — “jei apie 
orą atėjai man papasakoti, tai 
nešk lauk savo nuzul'ntas ir per 
trumpas kelnes”. Bet kažkodėl 
neapykanta lieka giliai kaip nuo

Iš kiūri 
įlinkę), 
mis, Vida

Chicagos Jaunimo Literatūros būrelis
s i dešinę: Nijolė,Narbutaitė, Angelė Katelvtė (būrelio pirini- 
llalia Noreikaitė, Elena Brazytė, Ona Ališvtė, Kiėardas l’kri- 

l\ i ištolailyle ; visi studi juoja kolegijose ir uiiiveisitetuo.se. 
Būreliui vadovauja Aloyzas Baronas (sėdi prie knygos). Nuotrauko
je linksta Povilo Žunibakio ir Kiėardo Suehodolskio. Būrelio siisirin- 
intii būna kas trečiu savaitė, Jėzuitą namuose, 5541 S. Paulina, Chi- 
eagiije, Illinois.

žodis išsprūdo ir atvėrė duris, i .................. .
Gnhus. Taip >r žinojau - turt-|jr ti(,k h. ko(|.| a. lf> us
jau žinotus pabeldimo. bet zo;,nekenčlu? Jis nuobodus ir kal. 
dis išsprūdo, ir ruda Jo palaidine^ (o
pamažu įslinko į kitokiu lauki
mu persunktą mano palėpę. Ku 
rių galų jis čia atsivilko? Jis 
visuomet, tas tipas, pataiko ten, 
kur jo niekas nelaukia. Reikė
jo tylėti. Būtų pasibeldęs ir nu
ėjęs.

— Labas.
Labas — tikras 'Grilius. Ge

resnio pasveikinimo neišgalvoja. 
Labas —- tuo savo vos bepasivel
kančiu balsu. į

— Labas. — numečiau laik
raštį ant lovos.

— Tai ką, skaitai?
Skaitai! Irgi užklausimas. Lyg 

savo akim netikėtų, vėpla.
—■ Jo, ką gi daugiau. Atėjo 

gazietos, tai reikia kultūriniais 
dalykais apsišviesti.

Rupūs miltai*— mano balsas 
irgi vilkosi kaip siūlu pažabota 
skardinė paskui žliumbiantį Va
leckų pyplį. Su tuo ubagu ir šne 
kėtis turi kaip jis pats.

Grilius

ir
Juozas tylus, kaip sugedęs 
motoras. Išgėręs per vakarą 
penkis žodžius pasako, labai 
nemokšiškai, bet jis puikus 
vyras vistiek. Marius irgi — 
tokiu veidu, lyg visa tai, kuo ga
lėtum jį atpažinti minioj, būtų 
uogaute nuuogauta. Bet su juo'

Griliaus blokas. Bet kur tau! dvidešimt galas žino kelintuo-

Jo, — pritarė Juozas.
K ii nudengiau bonką, atrodė, i 

kad palėpės stogas lėks į debe-| 
sis.

» —- Jadrit t įa'na! Konjakas, vv 
račiai!

— Komendanto privatų san
dėlį, turbūt, išplėšei!

— Kurių galų tu negimei de
šimt kartų Der metus?

Pripyliau visiems. Marius siu 
gojo, kad jam nenusukčiiu, nes' 
skardinėj nesimatė kiek įpilta.

— Tai pakelsim dabar tauųęs 
už mūsų gerbiamą solenizantą., 
Ponas Viktorai idant gyventu
mėte šimtą metų'

— Mergingų metų, Viktori- 
jau konjakingasis!

— Laimingų!
Ugnies srovelė sušildė gerklę, 

draugai ūžė, ir atrodė, kad visa, 
palėpė staiga sušilo. Tuoj užvirė' 
ginčas —- Česius lnkėjo man va-i 
žiuoti Prancūzijon, nukauti kon
jako varyklos šefą ir vesti jo 
našlę, aiškų, ir draugų neuž
miršti. Marius visa gerkle šau
ki), jog nereikia žmogui linkė
ti bėdos, kad konjakas gardus 
ir be našlės, ir kad viengungio 
luomas kilniausias. Juozas tik 
šypsosi, bet ir tylėdami mu
du dalyvavome ginče.

Paskum Česius nuslinko nuo

lyg tai ir dovaną sukombina- 
vom bro a u.

Paęnrvau ryšulį — nei sun
kus, nei lengvas.

— Ale jūs irgi banda. Kas 
jūsų dovanų nori? Atsirado Ka
lėdų seneliai. Aa. dabar žinau. 
Gudrūs žalėiokai — manot, kad 
suvyniojot čia lentgalį, tai aš 
jums trims irgi pirksiu ką. Nie
ko nebus!

Puikūs vyra1. Ir sugalvok tu 
man — dovana.. Ne be reikalo 
Hamburgan trenkiausi to konja
ko. Kur tokių draugų rasi?

— Nebok žingeidus, paskui

pažiūrėsi. Dabar vyksta gėri
mus. Marius išplėšė ryšulį ir 
vėl pastatė kampan.

— Spėk kas — šypsojosi Čc- 
sius.

— Sakiau, kad lentgalys.
— Neįspėjai, rinitai pasa

kė Juozas,
Susipjaustęs vaikščioji, 

kaip Lozorius, ir mes nuspren
dėme, k d ne tavo skustuvo kal
tė. Pamatysi.

— Pamatysi paskui, o dabar 
pilk. Nebijok, nepaliksim tau 

(Nuteka į 7 pusi.)

MIRACLE CLUB—-MERGAITĖMS 
St. Gertrude’s Parapijoj

Puikūs kambariEli, skanūs valgiai Į 
kalini sfera transportaeija

$14 ir augščiau
6156 Sheridan Rd., SH 3-9336

— Palydėsiu tave iki dešimto, i sius aplaistyti?
Vistiek žadėjau pas Pieską už- —r Palaukit, palaukit! Šaltai, 
eiti. ' vyrai — kantrybės, ir tėvynė

Idiotas paskutinis! Kaip die- bus mūsų, anot komiteto pirmi-1 
smagus alaus stiklą nugramz- It? reikia išpjauti, kitaip neatsi- ninko.
dinti ir kai pažiūri į jį, nėra, kratysi. Iš palovės ištraukiau metali-

' jokio noro griebtis plytos. , Priėjom dešimtą ir tamsiais aj puoduką. įtrūkusią stiklinę ir
__ Bliūdžiu buvau sutikęs. Sa laiptais skubėjom į viršų. Maža į avi tušč'as konservų* skardines.

!ko. iš brolio laišką gavo. Žinai, viltis, kad Gnlius atsikabins, su į _ Atrodo bus gerai TaurėS l stalo ir parodė kampe stovintį 
i iš to kur Pomeranijoj liko, ne-1 "niuzo — Jis sekė ir toliau.
spėjo išbėgt.

Pavojaus ženklas. Kai pradės 
Grilius vėl apie bėgimą iš Lietu
vos, tai iki vidunakčio ne’škrapš 
tysi. Reikia varyti jį kaip nors 
— be penkiolikos šešios jau.

— Žadėjau Fieskai knygą už
nešti apie šeštą. Reikėtų paju
dėt, paskui dar į susirinkimą 
kokį išeis.

Stojausi, pa spyriau kėdę po 
stalu ir paėmiau — nežiūrėjau

sėdosi šalia numesto net kokiąK

Pabeldžiau į Pieskos duris. 
Kai iš vidaus pasigirdo duslus 
“prašau”, staiga susiėmiau už 
galvos.

— Kad tave kur, būčiau pa
miršęs! Pas Martynauską turi 
užbėgti pasiimt batus. Pakal
bink Pieską, aš tuoj pristaty
siu. i

Kol lėtas Griliaus smegenų 
surėdymas perfiltravo tai ką pa 
sakiau, buvau jau prie laiptų. 
Atsisukęs dar pamačiau kaip jis 
dingo Pieskos duryse. Moviau 
žemyn ir skersai per rajoną, be 
veik tekinas nėriau namo.

Šiaip taip atsikratyta. Bet su- 
gaišk man tiek laiko per tokį 
niekalą. Jau draugai, turbūt, atė 
ję laukia, — o aš čia lakstau 
kaip^iš namų išvytas. Paaluk, ki

jau yra, — česius pliaukštelėjo pailgų keturkampį ryšulį, 
liežuviu ir pasislinko arčiau. — Būtume ir užmiršę. Čia tau

Turime Pilną Pasirinkimą 
Religinių Daiktų

GUNNELL’S
RELIGIOUS GOODS

5638 W. Division — CO 1-5024

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Studio
(Tncorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

itšiiilĮ-

iiHiisn:

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

laikraščio, baisiai lėtai, lyg joj — Galim. Ne pro šalį ir pasi- 
sąnariai būtų šimtą metų netep-j vaikščioti.
ti kaip valdiško sunkvežimio a-, jjs iįpo laiptais prieky ma- 
sys. Dabar mano palėpė atrodė nęS Ranka braukė dulkes nuo 
tarsi bacilų pripumpuota. tuUėklo — negali kaip žmogus

Grilius paėmė laikraštį ir pra-Įlipti. Ir pečiai jo kažkaip bjau- 
dėjo vartyti, nieko nesakyda- rįaį lingavo, tarsi sulūžusi sūpy- 
mas. Tarsi skaityklon būtų atė- nių lenta. Plaukai 'jam beve'k
jęs. Pats savo gauna, gali na-!dl.ibo ant kakj0 kppurės lanko tą karb* ateis- tai tiesioS Pasa‘ 
mie skaityti. Bet. tipas, atsivil- įspaUstais, susirietusiais galais, kyšiu — nešdinkis, 
ko, neturi ką šnekėti, tai už laik Supuvusios markės gaila mizeri. '^*e f ikro jau buvo ir laukė, 
raščio griebiasi. jaį — negali nei apsikirpti pa-

Pažvelgiau į žadintuvą — pu- doriai.
sė šešių. Jie sakė bus šeštą. Per, ftjdm pęr rajoną ty,čdami 
pusvalandį reikia atsikratyti tuo Griliug vilkogi šaHa krypuoda. 
idiotu. Jetus, tu mano J^^imas kaip antis. Atrodė, kad vi-
jie anksčiau atsiras ir prasitars 
kas per proga šiandien, reikės 
bonką visiems statyti. Tai bū
tų — lyg aš dusyk į Hamburgą 
važiavau, kad šis marmalius ma
no konjaką laktų.

— Mm, vėl didieji konferenci
ją daro. Nieko gero iš to mums 
lietuviams nebus. — Grilius ver
tė puslapį ir murmėjo.

Lietuviams, lietuviams — šne 
ka kaip minėjime. Lyg nežino, 
kad tokie dalykai tik pasiskai
tyti, o ne pasakoti. Pradės čia 
postringauti, politikas ir patrio
tas, mat .

Paėmiau nuo lentynos kitą 
laikraštį. Negi vėpsosi visą lai
ką į tą kerėplą .

“...ir jeigu jiems partinė arit
metika stovi augščiau už...” — 
reikėjo, va, jam čia atsibaladoti 
ir sugadinti visą dieną.

“...ir jeigu jiems partinė a- 
ritmetika...” — veržiasi į kom
paniją kaip latvis prie maisto 
dalinimo. Lyg kas čia jo norė
tų. Ir dedasi baisiu išminčium
— be Griliaus pasaulis sugriū
tų.

"...ir jeigu jiems partinė...” — 
po šimts, nei skaityti padoriai 
negali. Kam dar Dievas leido į 
pasaulį tokius vaikščiojančius 
nuobodulius? Lyg nebūtų ko ne
kęsti ir šiaip. Bet taip jau pa
tvarkyta — kur tik susilipdo ge 
ra kompanija, tuoj turi atsiras
ti koks spragilas, lįsti ir viską 
gadinti. Šnekame sau apie poli
tiką, Grilius prieina — “Na, tai 
ką vyrai, Vlikas dar nesugriu 
vo?” — ir baigiasi diskusijos. 
Kai mes šnekamės — viskas ge
rai. bet kai jis tuos pačius žo 
džius pergirgždena, pasidaro ba 
nalybės ir nesąmonės. Arba vėl
— Česius tikras anekdotų mai 
šas, tai ir Grilius tokiu turi bū
ti. Jo juokai! Kai papasakoja, 
verkti norisi. Mano prie kom 
panijos pritaps. Kvailys.

— Gera diena šiandien buvo,

si žmonės žiūri į mus. kad bent 
nematyčiau su kuo einu. Kiek
vienas jo judesys tvoskė man 
pasibjaurėjimo srove.

Priėjus ketvirtą bloką, sulė
tinau žingsnius, beveik sustojau

Punktualūs.
— Aa, mūsų solenizantas! 

Tai, reiškia, šitaip draugus pri
imi. Trankaisi po lagerį, o mes 
čia laukiam.

Mariui padėjo Česius.
— Mat jį galas, tegu tranko

si, jei dėl idealų. Bet, brolyti, ši 
taip neina — tuščiom rankom 
grįžti. Manėm, kad snapso išė
jai, kitaip būtume nelaukę . Tai 
ką — vandeniu gal reikės tavo
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TIE, KAS GERA SKONĮ TURI, VALGO TIK 
ANDRULIO SŪRĮ!

J. ANDRULIO lietuviškas sūris gaminamas jau per 15 metų 
ir gaminimui yra pritaikinti risi naujausi patobulinimai.

Reikalaukite to sūrio artimiausioje maisto krautuvėje, o jei 
negaunate tai skambinkite telefonais, kurie yra išvardinti žemiau,
arba rašykite tiesiai į Michigan Farm Cheese Dairy, Ine. Jonas 
Andrulis, Founitain, Mich.

Michigan Farm Cheese atstovai yra šiose vietase:

STANLEY METRICK
1804 W. 47th St.
Tel. YArds 7-8393, 
CHICAGO 9, 111. 
GEORGE GALUNAS

JOHN SIIURNA
5418 So. Albany Avė., 
Tel. GRovehill 6-7783, 
CHICAGO 29, ILL. 
I’ETER IJSAUSKAS

1400 Caniff, Tel. T. W 8-7062,169-15 — 53rd Avė. 
DETROIT, MICH. Tel. T. W. 4-8087,
JONAS JAKUBAUSKAS
634 No. Denison St.,
Tel. IjOngwwood 6-2622. 
BALTIMORE, MARYLAND.

MASPETH. L. I., New York.
VICTOR ABRCIUNAS
351 Park St. Tel. Baldwin 3-1342
NEW P.RITAIN, CONN.

MEČYS KAVALIAUSKAS
24 Proapect St,,

Tel. Hyd#* Park 3-3975,
HYDE PARK, MASS.

TIKTAI MŪSŲ FIRMA’ ŠVEDIJOJE GALI TAIP PIGIAI 
PASIŲSTI PAKIETUS. PALYGINKITE TIK

KELETĄ SIUNTINIŲ:
Turime naują katalogą — virš 50 standartinių siuntinių, ku

rie gali būti pasiųsti Velykų šventėms.
Siuntiniai garantuotai pasieks adresatus Lietuvoje per 5—6 savaites 
Nr. 5 10 svarų cukraus

................................................. .....................$20.50
Nr. 67 20 svarų sviesto ...................................... ....................... $32.95
Nr. 69 5 svarai sviesto

5 s v. jautienos - corned beef 
5 sv. cukraus

_ 5 sv ryžių ......................................................................... $26.60
Nr. 86 10 sv. ryžių

5 sv. taukų 
3 sv. (atkraus
2 sv.sviesto ......................................................................... $21.50

MES TAIP PAT RTUNČTAME JŪSŲ PARUOŠTUS SIUNTINIUS 
UŽ PIGESNES KATNAS NEGU KITUR 

Galite atvykti asmeniškai arba užsakymus pasiųsti paštu:

ATLANTIC GIFT SERVICE CO.
1824 WEST CHICAGO AVĖ., CHICAGO 22, ILL.

Telef. EVerglade 4-5220

“™WM1SIAS KMtMUpųgJ
" IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI O/DEll TPOKAI-NAUJAUSI KRAUSTmo (RANtC/AJ 
ILGU METŲ PATYRIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W 69 St CHICAGO 36, ILL Tel WAihro«,i« 5-3P09

Pradėki! Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
t

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

Atliekame dideliut ir msžua automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

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

2641 West Tlst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telet. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

ČRANE SAVINGS INU LOAN 
ASS’N

2555 VVEST 471b STREET LAfayette 3-1083
B. R. Piet.kiewirz, pre%.; E. K. P1etkiewlcz, uekr. ir advokalas

Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Pardundame ir perkame 
valstybės bonus. Taup.vtojams patarnavimui nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaita šiandien. Apdrausta Iki $10,000.

Darbo valandes pirmad. ir ketvirtad nuo ° ik’ 8 vai. vakaro; 
tntr ir petik O iki 5; treė uidarvta .. 4eš' nu< O iki vidurdienio

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as- 
~ menu turinčių ilga patyrimą.

STASYS FABIJONAS
2146 Sa. Hoyne G,e„ Telef, VIrginia 7-7097

OllllllllllltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHHTTtlIlIlIUIIIIIIIIIIIK'" ■

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

i tolimų distancijų. šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. LITUANICA AVĖ., CHTCAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882
■ ••tti.tiiiiHietMilMltiiilllKlIlliillitliiiititiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiii.iiiiiiiiiiiiiiMi

& %

SPECIALUS
BARGENAS

* Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO 
$49.50

ir augščiau

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
PF.II7 A. RAIDOMS, NEI,I.IR BERTULIS, Sav,

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
__ e'

Remiantis f'liicBgos Savings Bendroves praeitimi, nuo pat jes įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi- 

jJ. ikIii iuišiiiiio atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau- 
įm-'Hiiis pi n igu4f Pasilieję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
aplrandimą iki $10,909.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. " Musu turtas $21,000,900.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

%-
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• I^enkijos archyvuose ir bil»- 

liotekose yra sutelktu daug lie
tuviškosios mokslinės medžia
gos. Dabar keli pavergt. Lietu
vos mokslininkai yra gavę iš len 
kų bibliotekų vertingas fotoko
pijas. Jomis remdamasis, naujų 
archyvinių duomenų apie Stuo-

Kultūrine kronika Jurgio Suvieko karo meto • buitininko Antano Kfikšte- nėšių Chicagoje ir atsilankęs j j
dienoraščio Žemė dega, II dalis, lės kūrinių paroda kovo 10 d. 
jau skaitytojų rankose. Išleido atidaroma International Institu. 
Terra. Šis tomas turi net 415 te patalpose Detroite, Mich. Pa
pusi. Veikalas iš karto patrau- rodą rengia Detroito Lietuvių 

do Immaculata, Putnam, Conn. kia. mūsų dėmesį, kaip sukurtas Kultūros klubas. Bus išstatyti
Veikalas turi 146 pusi., kaina talentingo rašytojo, jau plačiai keli portretai, Lietuvos vaizdai 
$2. Knyga pulsuoja 'gyvu stilių- žinomo savo ankstyvesniais kū- iš ciklo tėviškė, visa eile Vokie

tijos ir Australijos vaizdų bei 
gausia' kitų peisažų. Yra kele-

• Bruno Markaitis parašė 
knygą Širdies gelmė, kurią išlei-

ką-Gucevičių pateikė architek
tas E. Budreika. J. Lebedys pas kryžių j prisikėlimą. Skaitant 
kelbė straipspį apie nežinomas Į jaučiama, kad sakiniai išmąsty- 
1646 m. Slavočinskio “Giesmes” ta, j;ems parinkti taiklesni žo-

mi, naujai perteikia religinę min riniais (šventadienio sonetai, 
tį. Veikalai paskirstytas j tris Kelionės, Raudoni batukai, šven 
dalis: Tarp gyvenimo ir mirties, į toji Lietuva ir kt.l; įdomus, 
Kristaus veido šviesoje, Per kaip apimąs taip ypatingą II

ir kt.
Ypač apsčiai vertingų duome

nų randama Krokuvoje, viena
me iš seniausių Europos kultū
ros centrų. Ten Lenkijos Moks
lo akademijos bibliotekoje sau
gomas 1791 m. konstitucijos lie 
tuviškas tekstas, L. Ivinskio ran 
kraščiai. Vilniaus miesto apra
šymas po 1748 m. gaisro, įvai
rūs dokumentai etc. Krokuvos 
un-to bibliotekoje yra Vilniaus 
miesto ir kiti dokumentai pra
dedant 16 amžium. Čartoriskių 
bibliotekoje saugomi didžiųjų 
Lietuvos kun’gaikščių aktai nuo 
15 amžiaus, Vilniaus pinigų ka
lyklos apyskaitos. Krokuvoje 
yra taip pat 1863 m. sukilimo 
dalyvių raštų, be to, pilnas Stra 
zdo "Giesmių” pirmasis leidi
mas.

Iki antrojo karo daug litua
nistinės ir istorinė medžiagos 
apie Lietuvą buvo ir Varšuvoje, 
bet didelė jos dalis žuvo. Su
naikinta garsioji Krasinskių bib 
lioteka, kurioje buvo Viliniaus 
miesto dokumentų knyga nuo 
1387 m., pirmojo Lietuvos sta
tuto rankraščiai ir kt. Buvo su- 
deegintas iždo archyvas, kuria

džiai, religinė mintis pertiekta 
su poetiniu melodingumu, kaip 
ir to paties autoriaus kompozi
cijos.

Autorius visų pirma drąsiai 
stato gyvenimo diagnozę, tarda
mas:

— Prieš mūsų akis — tyliu 
žingsniu ir nebyle burna — pra
eina kilometrinė pergyvenimų 
procesija. Tėvai mokė gero, pa
tys geru nesirūpindami. Parti
jos ir organizacijos skelbė idea
lą, juo negyvendamos. Mokyto-

lios prasmės religinio meno kū- 
Pasaulinio karo laikotarpį, ir į rinių, kaip "Ant kryžiaus”. Dail. 
žvelgiąs j įvykius iš naujo taško j Rūkštelė — realistas, užtat jo 
i— iš Viduržemio jūros pakran-j kūriniai visiems suprantami, ar
tės, iš Prancūzijos — Italijos1 timi, savi ir todėl Chicagoje su- 
pas’enio. Mus intriguoji jo san-) rengtoje jo parodoje buvo labai 
tykiai su tais Alpių papėdžių gausus skaičius lankytojų. Pa
žmonėms, su praeinančiomis 
italų vokiečių kariuomenėmis ir 
su pasiliekančiais prancūzų val
dininkais. Dienoraštinė forma 
įneša asmeniškų detalių.

Iš kitos pusės — tai literai 
rinis veikalas, daugiau gal mus 
dominąs savo forma. Čia neran
dame to turinio, kurio lauktume 
is Lietuvos ministerio, iš atsto
vo prie Tautų sąjungos, rašan-

rytines valstybes mūsų dailinin-j vičiūtės-Žymantienės, 
kas yra sukūręs eilę portretų.
Neseniai prel. Pr. Juras atsiun
tė raštą, kuriame gėrisi dail.
Rakštelės nupieštais portretais.

• l>r. K. Girtauto veikalą, pa
rašytą anglų kalba, baigia spaus 
dinti Meador Publishing Com-

Žemuitės (Julijos Beniuse- 1933 metų trikampių oro pašto 
1845 — .enklų serijoje su žymiausiais 

1921) pašto ženklas, išleistas lietuvių rašytojais - 1 ir 2 li-
Sovietų Sąjungoje, yra 40 ka- tų ženkluose.
peikų, pailgo formato ir spaus- Čia prisimintina, kad Sov. Są- 
d'ntas dviem' spalvomis: alyvi-l junga 1954 m. lapkričio 17 d. bu 
ne ir raudonai-ruda. Pačiame vo išleidusi pašto ženklą pageri) 
ženklo viduryje, kiek į kairę, y- t i poetę Salomėją Nerį, tačiau 
ra Žemaites atvaizd is. kaip mes tada d.dis įrašų buvo ii' 1 etuvių
ją esame pratę matyti (senyva

tas puošnių natiurmortų ir gi-Į l)an-v Bostone Knygos vaidas moteris, galvą apsirišusi šviesia 
1 “The Refugce . P tinm A. So- ‘

rokin, pasaulinio garso sociolo
gas, Harvardo universiteto pro
fesorius. yra parašęs tai kny
gai įvadą. Dr. K. Girtautas šiuo 
metu dirba mokslo darbą Vo
kietijoje.

skarele). Dešinėje ženklo pusė
je yra atversta knyga, padėta 
ant juostelėmis perrištų lauro 
šakue ų ir šitokie įrašai vien tik 
rusų kalba: “Poetą SSSR — 40 
kop. — Vydajuščajasia Litovs- 
k i ja Pisatelnica J. A. Žemaite

kalba. (Ant. Bėru.)

zymėtina, kad dail. Rūkštelė sa
vo peisažuose ne tik perduoda 
gamtos vaizdą, bet ir tą nuotai
ką, kurią vaizdas dailininkui su
kepa. Begyvendamas keletą mė-

jai mokė gyvenimo išminties, pa- čio tokiu skaudžiu pasauliui ir 
tys ja nesinaudodami. Kunigai Lietuvai laikotarpiu. Nors au- 
skelbė Dievą ir Jo žodį, patys torius sakosi naktimis sapnuoja 
giliai nepažnę. — , jr mato Lietuvą, į ją bando pra-

Ir rezultatas, anot autoriaus, - siveržti, stropiai jieškodamas vi- 
lįsikūnijusi veidmainystė. Dau- zos tačiau knyga skirta dau
geliui pasirodė “religija — kaip; gi au literatūriniam pava-zdavi- 
atgyvenęs prietaras ir atsibodu- mui kasdienio gyvenimo viloje.
si legenda. Moterystė atrodė, 
kaip katės ir šuns suasmenintas 
farsas, o kiekvienas pašaukimas 
— pastoviai pelningas apiatas”.

Autorius moka paprastus da
lykus nusakyti naujumu dvel
kiančiu stiliumi. Pvz.: “Jei Mozė 
būtų buvęs modernus nihilistas, 
jis būtų degančio ir nesudegan
čio krūmo epizodą pavadinęs

mc buvo apsčiai 16 a. ūkinių do| npSftmone ’r miražu. Bet žilstąs
kumentų apie Lietuvos valstie
čius ir dvarų inventorių. Po ka
ro į centrinį senųjų aktų archy
vą Varšuvoje įjungtas privatus 
Radvilų archyvas, kuriame yra 
didžiulis Lietuvos dokumentų 
rinkinys, tame skaičiuj ir Lietu
vos valstybinio archyvo doku
mentai. Lenkų istorikai paskel
bė spaudoje, kad visa Varšuvo
je esanti archyvinį medžiaga 
esanti jau sutvarkyta, ir ja ga
lima naudotis. Atkurta ir pra
turtinta stambiausia Lenkijos 
knygų saugykla — Biblioteka 
Narodova — Varšuvoje. Joje 
taip pat yra lietuvių mokslo 
žmones dominančių retų spau
dinių. Okup. Lietuvoje keliamas 
klausimas, kad į Lenkiją tų ver 
tingų dokumentų tyrinėti ir nu
fotografuoti į mikrofilmus 'būtų 
pasiųsta speciali ekspedicija.

• Premijuotiną veikalą ren
kant Lietuvių rašytojų dr-jos 
balsų tikrinimo komisija — J. 
Augustaitytė Vaičiūnienė. Al. 
Al. Baronas ir Alb. Valentinas, 
vas. 23 d. rado 56 balsavimo 
vokus, kuriuos slapto balsavimo 
tvarka patikrinus, pasirodė šie 
duomenys: J. Savickio Žemė de
ga — 18 balsų, A. Gustaičio 
Anapus teisybės — 14, N. Ma- 
zalaitės Pjūties metais — 7, K. 
Grigaitytės Širdis pergamente 
— 4, E. Gruodžio Aguonos ir 
smėlis, A. Landsbergio Ilgoji 
naktis ir M. Vaitkaus Nuošaliu 
taku — po 2, B. Augino Papar
čio vėduoklė, A. Baranausko 
Sniego platumos. A. Kairio Diag 
nozė ir A. Valucko Nemuno sū
nūs — po 1 balsą; 3 balsavimo 
lapeliai buvo tušti. Reikalingos 
absoliutinės balsų daugumos nie 
los negavo, taigi premija bus 
paskirta už tą knygą, kuri ant
rajame balsavime gaus daugiau 
balsų.

• Aušra, nauja knygų leidyk
la, neseniai įsteigia Vokietijoje. 
Leidyklos vadovai maloniai pra
šo visus rašytojus glaudžiai ben 
dradarbiauti. Adr.: “Aušra”, 
(13b) Memmingcn, Postfachl 
201, Germany.

Dievo pranašas — pagarbos žen 
klan — nusiavė kojas ir, puolęs 
ant kelių, nusilenkė šventam 
paslapties momentui”.

Autorius yra 'uolus tiesos a- 
paštalas, pabrėždamas: “retas 
mūsų supranta didįjį gyvenimo 
paradoksą, kad tiesa veda į lai
mę. Žmogus turėtų žengti j lai
mę tiesos keliu”. Vietomis auto
riaus mintys virsta aforizmais; 
pvz. pusi. 29 skaitome: “Dideli 
žmonės Dievo vienatvėje išauga 
į milžinus, o maži — jos nusi
gąsta ir pasislepia masėje”.

žodžiu, veikalas — neeilinis. 
Jis bus naudingas savo turiniu 
ir naujas stiliumi, nenuobodus 
ir apsiska’čiusiam intelektualui.

• Slavų ir baltų filologijos
Helsinkio un-to dėstytojas prof. 
Elno N i e m i n e n, kuris ypa
čiai domisi lietuvių kalba, vokie
čių moksliniame "Zėitschrift 
fuer vergleichende Sprachfor- 
schung auf dem Gebicte der in- 
dogermanischen Sprachen", 74 
t., Goettingen 1956, paskelbė 
studiją, pavadintą “Soros pava
dinimas baltų kalbose". Studijo
je dauginusia aiškinama lietuviš 
kosios soros etimologija. (E.)

• Prano Mašioto apsakymė
lių knygą "Ir aš mažas buvau”' 
ruošiasi išleisti J. Karvelis. Tai
gi — po eilės metų šio veikalo 
antra laida vėl neužilgo pasiro
dys Chicagoje.

savame darželyje; autorius per
teikia daug scenų apie susitiki
mus su buvusiais aristokratais,! 
dabarties pareigūnais ir darbi-! 
ninkais, bet visdėlto daugiausiai| 
jį žavi gamta — augdai ir gy
vūnai; anot knygos redakto
riaus — tai bus bene vienintelis 
mūsų diplomatas, savo atsimi
nimuose rašęs ir apie ožkelę.

Šis tomas apima įvykius nuo
1941 iki 1948 metų imtinai. Skai 
tomas lengvai, savo literatūriniu! 
(ne politiniu) atžvilgiu — intri
guojantis.

• Kompoz. J. Karosas okup.
Lietuvoj sukūrė nemaža naujų 
kūrinių. Jo "Gintarinę dainą" 
jaunimo festivaliui premijavo. 
Kompozitorius, kuris dabar turi 
66 metus, parašė keletą dainų 
vaikams ir dainų bei žaidimų su 
augusiems. Paskiausiu metu su
kūrė naują simfoninį kūrinį —

! legendą rapsodiją violončelei ir 
orkestrui.

• Lietuviškų valgių knygą, 
savo laiku paruoštą virimo me
ną dėsčiusiųjų Dotnuvos akade
mijoje, rengiasi naują laidą iš
leisti J. Karvelis, Chicagoje.

• Mykolaičio-Putino knygos! 1956 g.”, pačioje kairėje ko-
“Sukilėliai” antrą laidą yra nu
sistatęs Chicagoje išleisti J. 
Karvelis. Veikalas išeis trimis 
tomais.

lona su stilizuota 
le ir žvaigždė.

vazonini1 sė

Nepriklausoma Lietuvi rašy
toją Žemaitę taip pat yra pa
gerbusi pašto ženklu, būtent,

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

V? X-, 3

STEIN’AS tari metinį išpardavimą, Štai pavyzdys kainą:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

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

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

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

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

Grynų spalvų Tortisan ir Metallic Gloth užuolaidoms tik $1.09
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinirite. Su kiek 

net u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
.“laces”į satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNIOH AVENUE

l bloką* į rytu* nuo Halsted St., bloko j pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 diena* savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
l’ei MOnroe 6-8152.

SVARBI ŽINIA VISIEMS, KURIE SIUNČIA DOVANŲ 
PAKIETUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ

IR Į VISAS U. S. S. R. DALIS
Kad ateityje pagerinus patarnavimų Ir pagrei

tinus dovanu paklėti, pristatymą j IT. S. S. T6. visos 
agentūros Ir tarptnes-agentūros (suh-ageneies) bu
vo uždarytos. Kltjentu patogumui, Ji, vietoje ati
darėme

SAVO SKYRUS
žemiau tvardytuose miestuose. Dabar paklotai gali 
būti siunčiami

GREIMAI . SAUGIAU IR PIGIAU.
Meą tiekiame pagal speciali, susitarimą su

iNTormsT <moscow)
ir siunčiame pakietUH TIESIOG J visas V. S. S. R.

dalis. Kiekvienas paklotas yra apdraustas. Kvitas 
su gavėjo parašu yra pristatomas už, kiekvieną
siuntini.

PARIETA! SIUNČIAMI KASDIEN.
Pakvitavimus jūsų siuntiniu gavimo pas mus, 

prisiųstus paštu — “parcel post", ir sąskaitų išsiun
čiame tų pačių dieną.

Siųskite jūsų dovani, paklotus per patikimų fir
mą turinčią gerą vardų gerai itatarnnujnnč'ių per 
25 melus. Dėl Informacijos ar naujo katalogo ra
šykite .šiuo adresu:

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

• Mykolo Vaitkaus atsimini
mų knygą apie seminarijos lai
kus Kaune spausdina Immaeu- 
lata spaustuvė Put name, Conn. 
Leidžia prel. Pr. Juras. Knyga 
pavadinta “Mistiniame sode”, 
turės apie 250 pusi.

KADA llt KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Šlitine leidinyje ir S pusi. priede at- 
spausilinla .l.\V-laą Socialinio Drau
dimo (Šoriai Sieurity) įstatymas nu 
naujausiais I95« turtų iiapililymais,
tiutenl: l» (ifieinleH pensiją ir pašal
iu, lenlrlės, 2) Moterims pensiją 
mokėjimas nuo 62 melą .nnžiaus, 3, 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo f,ii metą amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingi, atsitikimą (statymas 
(V onkmen's Coiiipensation), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
sižeidimus kiek mokama pašalpos. 
Leidimą kaina Ilk XII centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 

“DRAVGAS"
151,5 Mest Iki Street, Ctiieugo 29, III.

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS LITHTNAS, Pres. 1

3039 So. Halsted St.
Tel. VIctory 2-1272 

Apkainavimą ir Prekių Pristaty-Į 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien nito
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

SOPHIE BALSUS
RADIO PROGRAMA

IŠ WGES stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—S v. 
N;TO BIRMAI,. IKI PENKTAI).

iki 9:36 vai. ryte 
SE.ŠTAD, S:36 iki 9:36 ryte

SEKMAD. H:»(l—9:30 v. r. iš stoties 
H’DI’A — 1400 kil.

7159 So. MAPLEVVOOD AVĖ. 
Chieago 29, III. HEmloek 4-2413

Z

1

VIKTORO KOŽICOS 
Lietuvišku gazolino stotis ir autu 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

8,?
Duoną ir įvairias skoningas 

biilkūtes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė. 

Tel. CLirrside 4-087S
I ’rislut.ome | visas krautuves 
ir restoranus, taip pat. iš
siunčiame į visus artimuo
sius miestus.

MIDLAND
1

Savings and Loan , 
Association

11HSUBE D

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

AE NDROVl

4038 Archer Avenue t«i la3-a7t« 
AUGUSI SALOUKAS Pntri<t»««

SS

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI F4RNOGRAFM • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASILENKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK S TV & RADIO, INC
3240 So. Halsted Si. CAIumei 5-7252

------------------------- —

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiųimniiiiiiiiiiiiiiii 
fetel. REpubbc 7-5803 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS

Vb<Į rūšių namų apšildymo 
•totanoa įvedimas, peidlrM- 

man Ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigu 

patarnavimu

ATLAS FUEL CO.
Atstovas

4019 So. Paulina St 
PRospect 6-7000

)«r*0<ttim||IIIIHIII|IIIOIIIOOO<0*»'*<><,.

PARCEL DEPARTMENT

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

LOmbard 3-3455 . LOmbard 3-6977
Raštinė atdara kasdien, (skaitant Ir šeštadienius, iki b v. v., trečlad. iki M:»n v. v.

MUSŲ SKYRIAI — JŪSŲ PATOGUMUI:
1901 llroaduay
N«nv York. N.' V.
Tel. IjYeeum 5-0000

O iki 5 v. kasdien, išskyrus aekm.

OI l« Mielumui Ateini.-.
Detroit 10, Mlelilgan
TAshmore 5-7560
Kptvlrt. A |wnkt. 9 Iki 9 vai. vak. 
Arštjul. iki I vai. popiet

4102 Archer Avenue,
Ctiirago 32, Illinois 
FRontier 6-6399.
Kasdien, išskyritis sekmadie
nius, nuo 8:30 vai. ryto iki 8 
valandos vakaro.

li«5 E. 71st str
Cleveland, Oldo. I’Tah I-OSO7 
Kasdien, Išskyrus sekimui..
12 dieną iki H:;tO vai. vak.

Hmm |O Kilis lU.lg. 
•09 IV. Ilroailvvay 
Boston. Ilass. 
AAiln-m S-K70I

f VAIDINA: VISUS MAIDNIAI KVIEČIAME UŽMIRŠTI K ASDIENINIUS Rf l’ESTftMUS IR

DETROITO DRAMOS PASIJUOKTI IKI AŠAKŲ!

MĖGĖJŲ SAMBŪRIS Nauja VYT. ALANTO 3-ju veiksmu KOMEDIJA

— 0 —
PASTATYMAS IR

ŠIAPUS UŽDANGOS”
REŽISŪRA bus vaidinama SEKMADIENI, KOVO MEN. 3 DIENA, 3 vai. pa

Z. ARLAUSKAITĖS- LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 So. HALSTED Street
1 MIKŠIENĖS

Po VAIDINIMO BUFETAS IR ŠOKIAI. GROJA: B. PAKŠTO ORKESTRAS

PELNAS SKIRIAMAS 
VASARIO 16 

GIMNAZIJAI VOKIETIJOJ

RENGIA:
AMERIKOS LIETUVIU 

REZISTENCINES SANTARVĖS 
CHICAGOS SKYRIUS

O

J

ŠTAI KUR TIKRAS BARGENAS
Pilnas H dalių svečių kambario apstatymas (sofa su 

foteliu, 9x12 vilu. kilimas, 3 staliukai ir 2 modern. lempos), 
vertės 309 dolerių, pas mus tik......................SOOQ.5Q

Be t > didžiausias pasirinkimas miegamo kambario baldų, 
šaldytuvų, televizijos aparatų, virtuvės setų, skalbimo ma
šinų. Ir visa tai pirksite pigiau, negu bet kur kitur.

Nepirkite jokių baldų prieš tai nepatikrinę mūsų kainų 
Tai Jums tikrai apsimokės.

NAUJOJI LIETUVIŲ BALDU PREKYBA
MAJOR FURNITURE, Ine.

3207 So. Halsted St. CAI. 5-3207
VEDĖJAS E. RUDAITIS

1957 BUICKAS
Tik

$2,595.00
Dynaf1ow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

LiPtuviškoje Prekyboje-M|LDA BUICK,
907 W. 35th St., Chieago 9, III. LA 3-2022



šeštadienis, kovo 2, 1957 DpeMT? A aoną p p A TTC A c; pttt<'' a <->n TT T ratoTc;

ČVFICARI IP ID IT Al I IT"} IR i viakai taut*nei gyvybei. Kas ži- 16 vai. per dieną. Jis, rodos, busi guodą vienatvėje. Pasinėrimas
/ \l\lw\z Lb IIX I I /tLlw\yvL ' nom čia tikra nadėti ir nosirvi. I vicninlclia Liotnuna mnbalinir>_ .___ ui_______j..

PROF. KAZYS PAKŠTAS. VVashington, U. C.

Per Alpes Šveicarijon tus langelius pasigėrėti retai ma
v, . . • -__ n„„„ ; tomais vaizdais. Aš gi dažnai juPer valandą su viršum Pran-i * J

cūzų linijos lėktuvas nudangino i c eJau'.
mane į Ciurich,, aerodromą, H*!“* fotografijoms.
kur pasiskubinau savo tikslo pa: K“!"* ?asie!<.?m ?“
.... i , *• ,1 i rūkstančiais žiburiu apsireiskesiekti: aplankyti gerus draugus, .. . . /, .■ , v mums Amzinasai miestas, siur-18 metų nematytus, prot. J. E- ’. .

retą Bazely ir prof. A. Maceiną' b1’8 nay.n mil.onus maldininkų
Freiburge. I Apsilankymą pas: ,r lu"stlJ 18 ™ų pasaulio kam- 

, pų. Romos aerodrome nušvitojuos jau esu seniau “Drauge * *... man puikaus bičiulio prof. Z.
api asęs . Ivinskio linksmas, entuziastiš-

Studenlu Šveicarijoj gyvenau kas veidas. Tuoj jis supažindino 
bent 4 metus. Kaip tuomet, taip mane su kun. Vincu Mincevi-
ir dabar Šveicarija padarė man 
labai tvarkingos, moderniškos,

nom čia tikrą padėtį ir nesiryž- i vienintelis Lietuvos mokslinin- 
tam dulkių į akis pilstyti — tai į kas pragyvenąs vien tik iš mok 
negalime labai patrauklaus pa- slinės kūrybos, rašydamas už 
veikslo tolimiems klausytojams atlyginimą Vokietijos moksli
nu piešti, o ypač, jei pramatom niams žurnalams. Žinoma, toks 
keliolikos metų ateitį... Dideliam verslas labai nepelningas. Tad 

pasirinkdamas tinkamą optimizrn^ sUnku čia rasti vic- šitam garbingam mokslo vyrui 
tos...

į dideles istorines problemas da 
ro jį labai įdomiu žmogum pasi
kalbėti, ypač, kad jis netapo vi 
siškai sausu mokslininku, 
pilnas gyvenimiško intereso ir

Gabus britų rašytojas moderniškojo žmogaus aspira-
i . , - i cijas ir mizerijas. iJaunas vyrukas, 25 metų, Co- ,, ..... Ji;., u/o i . , Coliu VVilaon gyvena vargin-hn VVilson, kurpiaus sūnūs, su- , . ■ ■ ..-- iu 4- • . gante Londono priemiesčio nulis domino literatūrini anglų pašau- , , , ui,,o • , , mėlyje. Jo kambarėliai pilni knyU. Jis jau laikomas innnneinal 1 J

tenka gyventi viename apytam-| saulėtą ūpą. Jis ne tik vikriai iš- 
i šiame kambarėly, gulėti kampe i moko italų kalbą, bet jis puikiai 
ant menkutės sofos. Jo kamba-l moka pasinešti į jų pietietiškas 
r€lis iki lubų trimis eilėmis už-( maneras. Tad jis labai popula-

Reiktų gal pasisakyti ir apie verstas knygomis ir čemodanais, rus tarp savo apylinkės italų:
jo plačios pažintys Romos is
torikų ir archeologų tarpe, jį 
žino ir nuoširdžiai sveikina dau
gelio restoranų ir kavinių tur

Prie lituanistinės medžiagos 
šaltinių

čium. Ir visi drauge nuriedėjom 
į Šv. Kazimiero kolegiją, kur

labai švarios valatybčs įspūdį., mus laukė vėlyva vakarienė Ir Imat nušviesti ar išaiškinti. Stin- 
Jos viešbučiai moderniški ir pa- malonios kalbos garbingoje J. kaikurjų verami ir 
yyzdinga, svarus. Bazelio krau- Ę. vyskupo V. Padolskio, prela- „ o k _ *
Futrcvre turi mnlzioc* inirinue nrn.i fn Tiiink/-\rv rlnun-nl,^ V«»Į m«tuvės turi puikias vitrinas, pre- to Tulabos ir daugelio kunigų
kėmis gausiai prikrautos. Yra 
ir didelių departamentinių krau
tuvių. Mažytė (apie puspenkto 
miliono gyventojų) Šveicarija 
yra pati pramoningiausia pa
saulio valstybė, nes čia pramo
nės darbininkų procentas (60 
%) augštesnis, negu bet kur ki-| 
tur pasauly. Ji neturi minerali
nių turtų, betgi per savo dideli 
išsimokslinimą ir praktiškumą 
ji pati pasidirba nepaprastai di
delį visokių plataus vartojimo 
ir net retesnių prekių assorti- 
mentą.

Prekybos požiūriu ji nėra ma
žoji valstybė: jos'užsieninė pre
kyba yra didesnė net už tokių 
imperijų kaip Rusija ar Kinija. 
Jos teritorija perpus mažesnė 
už Lietuvos,, o ariamos žemės 
Šveicarijoj tik 12%. Rusai to
kioje žemėje turbūt badu nu
sprogtų arba tik penktadalis jų 
ten galėtų pragyvenai. Senes
niais laikais nemažas lietuvių 
studentų būrys mokydavosi Švei 
carijos universitetuose, ypač 
Freiburge. Lietuvių svajonė bū
davo pasekti Šveicarijos pavyz
džiu ir gerą dalį jos sumaningu- 
mo pasisavinti.

O laisvės ir tvarkos — Švei
carijoj daugiau kaip bet kur 
pasauly. Pagalvokim tik: čia vo

kompanijoj. Atrodo, kad kalbos 
ir gero ūpo mums čia nestigo. 
Mūsų kolegijos vadovybė (vysk. 
Padolskis, prel. Tulaba) labai 
malonūs žmonės, ir dar porą 
kartų jie kvietė kolegijon ir jos 
ūkin papietauti ir pasikalbėti.

Romos lietuviai

Romos lietuvių puikiu svetin
gumu nekartą man teko pasi
džiaugti 2 savaites praleidžiant 
tame mieste. Maloniai pietumis 
vaišino Šv. Kazimiero kolegija,

laikomas jaunosios 
entuziastingo humoro. Žemaitis,1 ^"cra^j°s. Panašu. Jo knyga',“7 
šiaurės žmogus, bet turi labai. Uutsider j tris savaites • fn..mI1i(-Jmių

savo kelionės tikslus Romon. su mikrofilmomis iš Vatikano 
Per pastaruosius kelerius metus bibliotekos. Ištisas dienas jis pra 
atliekamą nuo tarnybos laiką leidžia įvairiose Romos biblio- 
atiduodu Lietuvos istorinei geo- tekose, o vakarais rašo. Gyve- 
grafijai ir demografijai. Nema- nimas panašus į vienuolio, žiau- 
ža medžiagos gaunu Amerikos ria regula užgaubto. Įsigilinus 
bibliotekose, bet vis kaikurie i visas darbo aplinkybes, jam 
klausimai man lieka nepakanka- neverta keltis Amerikon, nes 

čia tokios turtingos medžiagos

noriu praleisti per rimtos kriti
kos koštuvą. O Romoje gyvena 
ir triūsia kaip bitė mūsų žymiau 
sias istorikas — prof. Zenonas 
Ivinskis. Tad Romon pas jį aš 
važiavau, kad jįs greitesniu bū
du supažindintų su vertinga me 
džiaga popiežiaus bibliotekose, 
pasitarti su juo keliais nemažos 
svarbos klausimais. Prof. Ivins
kis prisistatė man kaip mano 
“kancleris“. Šitą titulą mes ten 
visai linksmai išsiaiškinom.

Su “kancleriu” kasdien ėjau1

Lietuvos istorijai jis neras.
Istorijos mokslus jis yra išė

jęs Lietuvos ir Vokietijos (Ber
lyno) universitetuose. Į istori
nius mokslus jis yra aistringai 
įsimylėjęs, ir tai jam duoda di
delį gyvenimo tikslą ir net pa-

nai. Tai man būdavo įdomu su 
juo užsukti į tas kavines “capu- 
cino” ar “espresso” išgerti.

Prie geresnių sąlygų dr. Z. 
Ivinskis žymiai daugiau mūsų 
istorijai padarytų, bet lietuvių 
kultūros darbai kolkas nesusi
laukia iš savo pasiturinčių tau
tiečių tinkamos paramos.

(Bus daugiau)

ministeris St. Lozoraitis su po-1 Pontificum Institutum Orienta-
nia, Tėvai Marijonai ir dar ke
letas paskirų kunigų. Su beveik 
visais Romos lietuviais teko su
sitikti, kai Romos Lietuvių ben
druomenė suruošė kolegijoj pra 
kalbas. Susirinko arti 60 žmo
nių. Man sakė, kad tai buvo a- 
pie 90% visų Romos lietuvių. 
Greit krito akin, kad čia kito
kiai publikai kalbu: bent keturi 
penktadaliai * publikos susidaro i 
iš dvasiškijos, o likęs penktada
lis — iš dainos bei meno atsto
vų. Žinoma, po kalbos sekė gau
sūs paklausimai. Kaip Paryžiu-

lium Studionim, kur labai greit 
ir patogiai, kolegai Ivinskiui pri 
gelbstint, pasidarė prieinama 
gausi lituanistinė medžiaga, dau 
giausia 19-to amžiaus. Žinoma, 
per dešimtį pusdienių nedaug i 
galima padaryti, tačiau turėjau 
ten nemažos naudos aptikęs ke
letą retų veikalų.

Prof. Zenonas Ivinskis

Kaip žymiausias mūsų istori
kas Lietuvos skaitančiai visuo
menei prof. Ivinskis pažįstamas 
savo istoriniais raštais bent nuo

BUDRIKO
Kolosališkas deimantų 

ir kitų gėrybių 
IŠPARDAVIMAS

NOW Exclusive

Columbia "TRU-FIT - 

Styles at. . . NEW
LOW
PRICES

je, taip ir čia, visi domėjosi A-11930 m. ar kiek anksčiau. Pasi- 
merikos lietuvių pastangomis j naudodamas tvirta sveikata ir ge 
lietuvybei išlaikyti. Atrodo, kad ' ru moksliniu pasiruošimu ir pri
viso pasaulio lietuviai atidžiai j tyrimu, dirba labai brangų mū-
žiūri į stipriausią ir laisvą vi- 

kiškai kalbančių yra 72%, pran-' suomenę Amerikoje. Iš jos lau- 
cūziškai — 20%, itališkai — kiama kaip ir kokio laido lietu-
6%, retoromaniškai — 1%. Ir ...... ............. ...... . —
visos šitos kalbos čia laikomos
lygiomis ir valstybinėmis. Kul
tu kitur pasauly tokią puikią 
tvarką ir demokratiją rasi! Švei 
carijos sunkumai gimsta gal tik 
iš to, kad ji jau labai tirštai gy
venama: bent 115 žmonių kva
dratiniame kilometre arba arti 
300 žmonių kv. mylioje. Tai gan 
tirštas skruzdėlynas ir spartes
niam prasigyvenimui progos la
bai sumažėję. Bet elgetų niekur 
čia neteko matyti. Žmonės visai 
padoriai apsirėdę, naujų butų 
ir įmonių statyba nesustoja.

Aplankęs savo draugus ir pa
sidairęs Bazelio krautuvėse, aku 
binau vėl į Ciuricho aerodromą 
— pagal planą pasiekti Romą.
Šveicarija turi ir savas oro li
nijas SVVISSAIR, kurios apjuo
sia keletą kontinentų. Tai irgi 
kalba už tai, kad Šveicarijos ne. 
begalima laikyti maža šalimi. Jei 
prancūzų lėktuve puikiai paval-| 
gydino ir gero vyno patiekė, tai 
SWISSAIR pasižymėjo šauniu) 
aptarnavimu, daugiakalbiais pra 
nešinėjimais: jų lėktuvų mergai 
tės pranešinėjo vokiškai, pran
cūziškai, itališkai, angliškai.

Oktuvu j Romą
Geležinkeliais ir plentais se

niau teko gan plačiai Šveicariją 
išraižyti ir gėrėtis jos nuosta
baus grožio vaizdais: jos auga
lais kalnais, jos giliais slėniais 
ir smaragdo ežerais. Bet štai 
pasitaikė proga šį Europos sto
gą apžvelgti iš viršaus. Diena 
buvo pusiau debesuota. Lėktu
vas turėjo skristi pro St. Got- 
hnrdą, per augščiausias kalnų 
sketeras, kurios buvo storai ap
dengtos sniegu ir ledu. Mus pa
kelė lėktuvas į 5000 metru augš- 
tumas. Visi debesys pasiliko že
mai slėniuose susigrūdę, kelei
viams gi skaidriai švietė saulu
tė, atmušdama savo spindulius 
į baltus sniegynus ir blizgančius 
ledynus. Atrodė, kad atsidūrėm 
pasakų šaly, skridom tarsi mė
nulio paviršium, beveik užkabin
dami kalnų sketeras. Visi kelei
viai įtemptai sužiuro po apskri-

sų kultūrai darbą. Jo darbštu
mas tikrai didelis — jis gali iš
tesėti prie knygos ir rašto net

6. FA .• 61 5 J M
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NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurio kenčia nuo SENI', 

ATVIRŲ IK SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai nėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užainenėjuaioa žalždos 
niežėjimų ir Bkau’šjimų senų atvi
ru Ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGUL.O Ointment Jos gydymo 
ypaibyes palengvins Jusu skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalins 
niežėjimų Ilgos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.S POOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšlmų 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančlos suskilsios odos dedir 
vinių, odos Išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. l-e
gulo Ointinent yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistinėseChi-. 
cagoj ir apylinkėse- - 
Milwaukee, Wisc., Ga 
-’Mnd. ir Petroit, Mi- 
ehigan arba raš.vki- 
•, ir atsiųskite Mo- 
n.»y order į

pasiekė keturias laidas. Savo he 
rojaus aprašymui labai suma
niai pasinaudojo didžiųjų rašy
tojų veikalais, kaip Tolstojaus, 
Shaw, Van Gogh, Dostojevskio, 
Camus, Elliot ir daugelio kitų.

i gų iki lubų, sienos nurašytos 
ino relaty-

vizmo formulėmis.
Pirmąją knygą iš 50 tūkstan

čių žodžių parašė būdamas tik 
14 metų, kurioje bandė suminė
ti visus žmonijos mokslus.

(T. B. M.)

VVilsonas davė mistinio bėro-1 Auksas yra prakeiktoji vcl-
jaus tipą, kuris įkūnija visas nio ostija. — («. Pupini

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE

AU. PHONES — WALBROOK 5-8202

S E L F 
SERVICE

FEBRUARY-VAS. 28, MAKCII-KOVO I, 2 d. d.

GRAIN ALCOIIOL 190 PROOF V.S.P. . Fifthi $4-«9

VAT-69 SCOTCH Filth $4-‘*>

LANG’S SCOTCH Fifth $3.98

MAKTELL THREE STAK COGNAC Fifth $4.98

IIENNESSY THREE STAK CO(iNAC Filth $5.09

CINZAM) VERMOCTII
Dry or Swi*«‘t Eift.li $|3»

K1JAFA VVINE Fifth $1-69

IMPOKTEI) CANADIAN MIIISKEY Fifth $4.29

METAXA 5 STAK BKANDY Fifth $5-49

WURZBIJKGER IMPOKTEI) BEEIi

C ase of 24 bottlesLEGCLO, Department D.. 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, IIL

Casc $7.50

WHOLESALE
VOKIŠKAS VAIKŲ Qfl
VEŽIMĖLIS ............

Siunčiam visur veltui 
Rašykit dėl informacijų 

$50.00 vertes vaikų Lo- QO
vytė su matracu ..........
Gražiai dekoruota įvairių spalvų 
6 -šiems metams.
Dviračiai, žaislai, lėlių vežimėliai.
Prieš perkant palyginkit kainas

BABY SHOP
4075 Archer (kampos Archer Avė. ir Calif. Brighton Park. BI 7-2889 

6 p.m. Pirmad. ir ketvirtad. iki 9 p.m.Valandos 10 a.m.

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

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE* MEDŽIAGA 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
3,z2 .vardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik

GRYNOS VILNOS VYRIŠKAM 
KOSTIUMUI 3’/2 vardo 
MEDŽIAGA
už .............. 5*15.00
VILNONĄ VVR. KOSTIUMUI 
uorsted (Shargldn) medžiaga 
regul. vertė $8.50
specialiai už jardą 

tik ................

MOTERIMS VILNONĄ PAL
TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

$4.50
SPAUSDINTO ŠILKO OREPE 
vertė $2.50 už jardą ir aukše. 
specialiai už jardą
tik ........................... S-| ,25

1/X karato Deimantinis žiedas 
vertės $78.00 tik už ....................$3K.(N1

\/Ą karato Deimantinis žiedas, 
vertes $125.00 už .........................SSž.UU

1/, karato Deimantinis žiedas,
vertės $195.00 už ......................... $0K.<N)

1 Geri, garantuoti auksu pripildyti 
vyriški ir ^noterlški rankiniai laikro
dėliai, 17 akmenėlių, tiksliai einan
tys, vėliausios mados, vertės $39.00 
tik po ................................................... SUH.UO

Rankiniai laikrodėliai, 17 akmenė
lių vertės $20,00, po ........................$0.00

Metalinės geltono ir balto metalo 
• ystančios laikrodėlių apyrankėlės 
vertės $li.oo, tik po $2.95. Tokių apy- 
rankėlę pritaiko ekspertas laikrodi
ninkas prie jūsų laikrodėlio per po
rų minučių. Jums palaukiant.

Sezoniniai ^papuošalai, auskarai, 
špilkos, apyrankės šio Išpardavimo 
metu vėrės nuo $8.10 iki $5.00, už 
»5r.

100 gabalų lėkščių setas vertės 
$22, tik po ...........................................$9.00

50 gabalų lėkščių setus, vertės 
$11.00, už ................................. 84.50

28 gabalų stainless »tee| peiliai, 
šakutės, šaukštai, šaukšteliai, vertės 
$6.00, lik už .......................................$4.20

52 gabalų pasidabruoti peiliai, šau- 
fttai, šakutės, šaukšteliai, vertės 
$24.00, tik už ....................................8*2.00

Naujos fonografų ir radijo kom
binacijos, automatiškai keičiančios 
rekordus, tik po 849.00—spet-biliai.

Nauji Hl-KI Columbijoš tonografai 
su deimantine amžina adatėle, ver
tės $139.00, tik po ........................887,00

Naujas E.M. ir A.M. radijas ver
tės $69.00, už ................................. 849.00

"Naujienybė” labai mažutis ki
šeninis Transistor radijas be tubū, 
labai gerai pagauna ntažasias radijo 
stotis, vertės $59.00, už ......$44.OO

Mužuh paprastas radijas $12.95 ir 
augščiau.

Nauji šaldytuvai vertės $210.00 
po ......................................................... 8*49.00

Naujos skalbiamos mašinos, 
vertės $150.00, tik po ...............897.00

l’rosinimo ir džiovinimo mašinos, 
vertės $50.00, tik po .................827.00

Elektriniai dulkių siurbliai, vertės 
$49.00, po 827.00 ir augščiau.

Nauji gasiniai pečiai nuo $87.00 ir 
JT 11 i rlll.

9x12 binolcumai vertės $9,00, tik 
po $4.95,

9x12 Axmlnster kilimai, vertės $67 
tik po ................................................... ...

l’ortuble rašomos mašinėlės, 
vertės $49.00, tik po ................. 829.00

Blanketal Ir kaldros už pusę kai- 
noR

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti 
Standard Federal Taupymo B-vėje

1. Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
2. Turtas  ............................................................. $58,000,000.00
3. Atsargos Fondas virš ...................................... $5,000,000.00
4. Standard Namas ir visi įrengimai vert. virš $1,000,000.00, 

bet knygose rodoma už $1.00.
5. Pakėlėme dividendą 1/4% visoms taupymo sąskaitoms.
6. Visados išmokėjome Taupytojams pagal pareikalavimą 

depresijos ir karo laikais.
7. Visi Taupytojų pinigai investuoti į United States Govern

ment garantuotus morgičius ir bonus.
8. Teisingas patarnavimas visuose skyriuose.
9. Visi Direktoriai lietuviai.

10. Narys Federal Savings & Loan Insurance Corporation ir 
Federal Home Loan Bank Sistemos.

Pinigai įdėti prieš I l-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį.

CHARTERED AND SUPERVISED BY 

THE UNITED STATES GOVERNMENT
JIJSTIN MACKIEWICII, Presidentt

JUSTIN MACKIEWICH, Jr., Vice-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

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

HELFAND’S TEXTILE 
FA B R I C S

1210 So. Union 4»e. Telefonai: MOnroe 6-1210
VERTI NfiOS BEMOKAMOS DOVANOK CCaIau 9 OOIMS

I'« KIEKVIENA PIRKINI atBIBy O-OOtlO
Krautuvė yra atidaryta kasdien. įskaitant Ir nekmadienius, nuo 

9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, ftefttadieniais uždaryta

i

F. KUBRIK
mira, inc

3241 S. Halsted St.
Tel. CAIumet 5*7237

Atdara pirmadienio Ir ktvirtailienlo 
vakaralš Iki 9:30 v vakaro

.leurlry liepi, nclėlloj uždarytai

Programa
Prie progos nepamirškite Budrlko 
Rsuiljo valandon «ų gerais daininin
kais ir orkestru, ketvirtadieniais nuo 
6-os Iki 7-tos valandos vakare iš sto
ties WHFC, 1450 kll.

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

( Archer Avė. at Sacramen-to j 
PHONE: Vlrglnia 7-1141

I
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KULTŪRINĖ KRONIKA
• Petras Sau rusai t is, kunigas, 

didelis blaivybės apaštalas JAV 
-pats ilgus metus leidęs blaivy-

• Kun. V. Bagdanavičius,

MIC, pasibaigus tėvo Kidyko 
paskaitai, pasakė užbaigiamąjį

• Studijuoja Australijos lie

tuviai. šiais metais Sydnėjaus 
universitetą baigė Z. Budrikis, 
įsigydamas inžinerijos bakalau-l 
reatą, A. Chodas taipgi pasie-1

bės laikraštį Šviesą, yra miręs Lietuviškų Studijų instituto se- kęs inžinerijos bakalaureato
1932 m. kovo 3 d., taigi šiemet, mestro žodį. Šio semestro pagrin 
sueina 25 metai nuo jo mirties, j dinė tema buvo: m&demiškųjų
Kilimu buvo suvalkietis— gi
męs 1851 m. birželio 27 d. Šel
viuose, Vilkaviškio par. Augo 
neturte, nes jo tėvai teturėjo 
apiė tris margus žemės. Jo tė
vas slaptai vaikus mokė lietuviš
ko rašto, tai ir Petras, vos su
laukęs 5 metų, jau skaitė iš mal 
d.iknygės, Septynerių metų bū
damas liko visišku našlaičiu — 
netekęs tėvo ir motinos. Augo 
pas vyresnę seserį sunkiai dirb 
damas ir daug kentėdamas. Pra 
moko siuvėjo amato.

Ryžosi laimės jieškoti Ameri
koje, kurią pasiekė turėdamas

kultūros apraiškų vertinimas. 
Semestras turėjo vienuolika pas 
kaitų, kurios kiekviena vertino 
skirtingą kultūros sritį. Paskai
tų temos šiais metais buvo su
formuluotos kontrastingoje for
moje, kad padėtų tiek prelegen
tams, tiek klausytojams paste
bėti, labai trumpu laiku, pagrin 
dinius problemos bruožus. Se
mestro vedėjas pasidžiaugė la
bai gausiu paskaitų lankymu. 
Pažymėtina, kad paskaitos su
traukdavo ne tik jaunimo, bet 
ir prityrusių kultūrininkų. Lie
tuviškų Studijų institutą ligi

30 m. amžiaus. įstojo broliuku I šio1 išlaikė savo pastangomis 
pas redemptoristus. Vyresnieji,! Per Pakerius metus Mokslinių 
pastebėję jo gabumus, paskati-! Studijų klubas.
no ruoštis kunigystei. Kunigo • • Mokslinių Studijų klubas

šventimus gavo turėdamas 41 persiorganizavo į Lietuvių Ka- 

m. amžiaus. Trokšdamas dar- talikų Mokslo akademijos Chi- 

buotis tarp lietuvių, gavo leidi-|cagOs židinį. Praeitą sekmadienį 
mą pasitraukti iš kitataučių vie. įvyko pirmasis Lietuvių Katali- 
nuolyno. Ir tapo Amerikos Va- kų Mokslo akademijos susirin- 
lančiumi, uoliu blaivybės platin-1 kimas, kuris išrinko pirmininką 
toju. Pats buvo asketas, nors įr j0 padėjėją. Pirmininku iš- 
pasaulyje gyveno: nevalgė mė- rinktas kun. dr. Petras Celie- 
sos, anksti atsikėlęs, kartais — sius ir padėjėju inž. Jonas Ru- 
trečią valandą ryto — rašyda- gįs. Akademija susiorganizavo 
vo. Globojo studentus ir ugdė Mokslinių Studijų klubo pagrin-* 
pašaukimus į kunigystę ir vie- ju, kurist per penketą metų bu- 
nuolyną, svajodamas sukurti lie Vo išvystęs didelę veiklą pirmi- 
tuvių vienuolyną. Buvo įsteigęs ninkaujant Petrui Maldeikiui. 
lietuvišką spaustuvėlę ir savo; Lietuvių Katalikų Mokslo akade 
santaupas į ją sudėjo. Parašė mijos centras yra Romoje ir 
lotynų kalba knygelę kunigams. jam vadovauja vysk. V. Padols- 
keldamas blaivumo idealus. Iš- kis, kontaktus palaiko su atski- 
leido eilę lietuviškų leidinių. Kie rais prof. Liuima.
tas darbas ir amžius pakirto jo1
sveikatą, bet visada pasilikda-i * LĮSK Mokslų akademijos

“prezidentu” vėl “perrinktas” 
.1. Matulis, “viceprezidentu” —

ną. Mirė Kunigiškiuose, Alvito| ^Įu£Žda, o sekretorium K. j 
valsčiuje Bieliukas. Skelbiama, kad dabar

Akademijoj yra 19 akademikui 
• Leidiniui ‘Mano pagaulė-! ;r ig narių — korespondentų.Į 

žiūra iki vasario 27 dienos sa-i Paskiausia tikraisiais nariais bu1 
vo straipsnius jau buvo atsiun-Į vo^išrinkti” profesoriai K. Bar- 
tę: rašytoja Marija Aukštaitė. šauskas, P. Brazdžiūnas K. Jab

mas ištikimas savo idealams, 
įstojo į tėvų marijonų vienuoly-

visuomeninmkė ir laikraštinin- 
kč Magdalena Galdikienė, psi
chologas ir eilės knygų autorius

laipsnį ir R. Zakarevičius, gau-i 
damas gamtos mokslų bakalau
reato laipsnį. ,

• J. Kaributas, susisiekęs su 
Paramount studija, kur suka
mas filmas “Loving You" ir ku-į 
riame vaidina Elvis Presley, iš
aiškino, kad šis aktorius nėra 
lietuvis ir anksčiau kai kuriuose 
laikraščiuose tilpusi žinia, būk 
jo tikroji pavardė Preslauskas 
ir buk jis lietuvių kilmės — ne
atitinka tikrenybę.

• Dail. A. Žmuidzinavičius su 
rinko apie 450 po visą Lietuvą 
išsklaidytų savo kūrinių ir, juos 
visus patvarkęs, perdavė j Vil
nių. Dailės mušėjuje buvo su
ruošta apžvalginė jo darbų pa
roda. 80 m. sukakčiai atžymėti 
leidžiamas jo kūrinių albumas. 
Šiuo metu tvarko savo numerius, 
kuriuos išleistei yra užplanavu
si Grož’nės Literatūros leidyk
la.

• J. Matuko vadovaujama hid 
robiologų grupė baigė komplek- 
tiškai tirti 48 stambiausius Lie
tuvos ežerus. Dabar ruošiamos 
monografijos. Baigiamos tirti 
ir Kuršių marios. Ten aklima- 
tizuojami Kaspijos fazanai ir 
Dvinos strėlės. Nemuno žemu
py steigiamas žuvų neršimo bei 
auginimo ūkis.

• IJteratūrus klubą Krivūlė
suorganizavo V. Alantas. Klu
bo nariai renkasi kas mėnesį li
teratūrinėms diskusijoms. Pra
eitą kartą buvo nagrinėjami Bi
rutės Pūkelevičiūtės “Aštuoni 
lapai”.

• Nelės Mazalnitės “Pjūties 

metas”, neseniai “Draugo” at
spaustas romanas, ne vieno nuo 
mone, yra skaitytinas du kartu. 
Ryškiai užbrėžti charakteriai, j 
aprašymas komunisto viduje 
vykstančios kovos tarp šėtono 
ir Dievo — motinos perduoto: 
kūdikystėje — knyga daro augš: 
tos įtampos verčiančią skaitant! 
susikaupti ir sukeliančią įvairių 
asociacijų. Rašytojos N. Maza-i 
lait'ės rašto kalba labai turtinga 
ir drauge lengva.

• 1)L Vyt Majauskas kovo 
pradžioje vyksta į Čikagą, į me
dikų suvažiavimą. Detroite dr. 
Majauskas pasirodė ir kaip ne
eilinis kalbėtojas, vienur ir kitur 
turėdamas paskaitą bei žodį, o 
per šių metų 16-tą Vasario pui
kiai pravesdamas visą Nepriklau 
somybės minėjimą.

• A. Varno Lietuvių kryžių 
rinkinį -— turtingą albumą — 
antruoju leidimu Chicagoje iš
leis J. Karvelis.

• P. Cetkauskas paruošė A- 
kordeono vadovėlį, kurį sutiko 
išleisti J. Karvelis.

• Skautębė mergaitėms — 

Baden Powellio knyga pasiro
dys Chicagoje. Leidžia J. Kar
velis.

LIETI VOK llt HITV VAimitiy 
PAŠTO ŽENK KIS 

galima Įsigyti pigiorąiH kainomis pas:
RICHAKD KSTKA,

2645 West 71st Si., Chioago, Illinois.
Kainoraščiai prisiunčiami nemo

kamai.

' 3w

• A. Račiūnas sukūrė naują
simfoniją poemą "Platelių eže- . 
ro paslaptis” — pagal A. Vie
nuolio atpasakotą padavimą. Po 
eina pasižymi kompaktiškumu, 
aiškia forma, giliu emocingumu 
ir dramine įtampa. (E.)

• lJetuvių liaudies dainos — ' 

šitokiu pavadinimu rinkinį, ku-( 
ri me tilps apie 30C dainų, yra ( 
nusistatęs išleisti prekybininkas 
J. Karvelis.

Į
• J. švaistas parašė savo at

siminimus iš pirmųjų Lietuvos i 
nepriklausomybės metų.

PIGIAI m SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE Ii: Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2313 W. !l I st St., Chicago, III. 

Tel. FRu-ped 9-27X1

- -r-
Comptometro-Mašinraščio 

Mokykla Pradeda 
Pavasario Semestrą

Tuoj mesk dulkiną fabriką, nes 
jūsų laukia darbas švarioje raš
tinėje. Skambink mokyklos ve
dėjui P. Kesiūnui — tel. WAI- 
brook 5-4815. Mokyklos adresas: 
5548 S. Albany Avė.

Krautuvėje "MARGINIAI” 
adresu: 2511 W. 69th Str., Chi

cago 9, III., galima gauti gra
žiausi liaudies meno išdirbi
niai, knygos, žurnalai, taip pat 
galanterija.

I << II< IIIIIS tumi N< l \ t'<l 5ll
«• HrloI, spacious dining halls 

\\<sl<liiiKs • siuntei'. • Annlvcr- 
sarics • Kaiii|ii<*t.s • ('onventions
Be a gui'Ht a t your next party 

Mtlke rescrvations toilay!
KAVS kVIIItlM. KI’I'< HI N 

7517 li'villK l‘aik - Tl H-72SU
Evt'llillKH rali AV 3-UhOO

Chieagos švariausias ir mod i- 
nišklausias Piku,Du Daržas — 

BUCO D z K 2 A S
WILL0W WESr ’HH AND 

PICKiC GKOVE
X3rd and Wi)low Springs Road,

Willow Springs, Illinois
oooooooooooooooooooooooooo 

TNCOMK TA.Y SERVIC E 
Daily 9 A . M, to 9 P. M 

A K. JONĖS 

9205 S. Iltiea 
(3 bloeks Kast oi' Kedzie) 
EVERGREEN BARK, 1LL. 

GArden 2-6668
00-000000000 OOO OO O O O OO 00004

SUMAŽINSITE SAU DARBA IR PAGERINSITE 
SAVO NAMUS

įsiiledmni Juozo Spaičio aliniiinijaus “Stoian Windows” įmigus. Juos 
turint heroikos rūpintis kiekvieną pavasarį ir rudenį langu išėmimu 
ir sietelių sudėjimu. J. S|niiči«> aluininijaus “Stonu \Viiub:iws” lai
kys tiek ilgai, kiek jūsų narnas stovės. Pašaukite mus <|ar šiandien 
ir mes padarysime jums tuos nuostabius langus.
Pas mus taip pat galite įsigyti visą rūšią apdraudas (Insurance)

JUOZAS SPAITIS
3259 So. Halsted SI., Tel. VIctory 2-64)12
Galite skambinti kasdien arba atvykti į mūsų įstaigų nuo 9 vai. iki 
6 vai. vak. Pirmail. ir ketvirtad. nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta

ANGLU KALBOS PAMOKOS
K. G I S E I T 1 S 

«4(I2 S. laljfiilil Avė., Chkago 2« ,
Tel. HEmlock 4-8037

Vertimai — Pilietybė — Laiškai'
duoda pamokas. Prieš karą baigęs 
'’ikagos universitetą.

1 dol. 25 et. vai. —- privačios.
(3-člaa aug&tas. durys po kairei, art 
63-čios gat.vSs Ir Calltornia Avė.)

J

FLORIDA — FLORIDA
Aitvažiavę į Floridą sustokite, 

! Neptūno Viloje, pas p. šeštokus. 
Jie jums patars kur geriausia 

' jums apsistoti arba apsigyventi. 
666 — 76th Avė., St. Petersburg 
Beach, Fla. Tel. 21-8204.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

lonskis. chemikas ,J. Janickis ir 
biologas P. Šivickis, kurių nuo
traukomis papuošti "Švyturio” 

Juozus Gobis, rašytoja Kotry- jr kom. žurnalų puslapiai, 
na Grigaitytė-Graudienė, buvęs - (gi
Lietuvos universiteto rektorius
Julius Gravrogkas, keletos kny- ® IJetuvoje Dainų Ir šokių 

gų autorius dr. Jonas Gutaus- Liaudies ansamblis rengia nau- 
kas, Notre Dame universiteto J4 koncertinę programą, suda- 
profesorius Steponas Kolupaila. ry^ą daugiausia iš lietuvių liau-
“Moters” redaktorė, poetė Sta
sė Prapuolenytė, inž. Jonas Ru- 
gis, “Draugo” romano konkur
so laureatė Alė Rūta, Jaunimo 
rašytojas, Alfa Sušinskas, Ne

dies dainų ir šokių, su kuria ruo 
šiasi aplankyti Lenkiją (birže
lio mėn.) ir K:niją. Ansamblio 
šokėjas A. Švažas yra jau šo
kęs per 3,000 kartų, Emilija ir

priklausomybės akto signataras f’-leonora Budinskaitės — arti 
prel. Kazimieras Šaulys, rasy-' 7,000, Kolyvataitė — apie 6,000, 

tojas Juozas Švaistas, poetas Aktikas — 4,000 kartų. Geriau- 
Mykolas Vaitkus, “Garso” re- siai patinkąs “Lenciūgėlis”, 
daktorius, Lietuvos kariuomenėSj • ,,e janeiro lietuviu met
savanoris Matas Zujus. Dauge- raštj pabaįgė redaguoti kun J. 
lis autorių pranešė, kad savo jcinįiįonig ir atidavė spaudai 
žodį jie greit prisius. Kitų už-, Tai bus 150 pusi. knyga su 60 
akyti straipsniai yra taip pat iliustracijų
laukiami knygos redaktoriaus -=-—_____
Juozo Prunskio

• Lietuvių skoliniai suomiuo
se. Švedijoje gyvenąs kaip pa
bėgėlis estas etnografas Gustav 
Raenk kiek anksčiau išleido vei
kalą. pavadintą “Senoji Estija, 
jos gyventojai ir kultūra”. Da
bar išleistas minimojo veikalo 
leidimas suomiškai. Leidėjas — 
Suomių Literatų Draugija. Au
torius konstatuoja, kad suomių 
giminės kultūrinę isravą patyrė 
per baltų gimines greičiausia 
pfečiaią paskutiniais prieškrikš
čioniškosios eros amžiais. Tuo 
metu suomių kalba pasiskolino 
iš baltų giminių visą eilę termi
nų. Visa tai rodo ,kad senosios 
estų-suomių tauteles buvo pasi- 
davusios stipriai pabaltiečių įta
kai. Minimi tokie skoliniai, kaip 
suomiškai Kuokka, lietuviškai 
kuoka; suomių Siemen, lietuviš
kai sėmenys; suomių Berne, liet. 
žirnis; suomių Vilią, liet. vilnos; 
suomiškai Heinae, liet. šienas; 
suomių Pirtti. liet. pirtis; suo
mių Tarha, liet. daržas etc. (E.)
• Anastazija Tamošaitienė

aus pranciškonų vienuolyno kop 
lyčios altoriui kilimą "Šv. An
tanas Paduvietis”. Spalvotas 
projektas jau baigiamas paruoš
ti Kilimą užsakė tėvas T. J. Gai 
liuftis, OFM, Kennebunk Port, 
Maine.

L______

Siunčiame pinigus f 

LIETUVA 

ir visas kitas šalis.

Turime tiesioginį ryžį te
legramų ar oro paštu,

Pristatymas pilnai garan 
tuotas, ir jums persiunčia
me kvitą su asmens pa 
rašų.

Del pilnesnių informacijų 
rašykite arba teleiuonuo- 
kite — Foreign Depart
ment FRANKLIN 2-4100

AMALGAMATED TRUST 
&SAVINGSBANK 

III Se. Dearbom Street

Chicago, Illinois

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 perkamas duslintuvus įdedu veltui

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41^58 .......... .
Obev. Ali 1937-58 
Chevrolet 51-55 . 
Chrysler rfi, 42-52 
Dodge 6, 42-56 .

$8.25Murcery 49-51 .................. $8.95
8.25 Oids, 6 cyl. 41-50 .......... 8.20
9.95Plym<»ittli 42-56 ............    9.95
9.91 Pontiae 37-54 ................... 8.95
9.95 Knick 37-52 ........................ 12.00

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

Darba$ atliekamas patyrusį^” mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai vak. Sek. uždaryta.

M. ČESAS
1934 We?t 59th Street Tel. GR 6-9136

’<r 't

J

PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprasta^ ir sudėtingas (nuosa

vybių savininkų) mokesčiu blankas.
• Paruošia algų lapus • Atlieka knygvedybą.
• Sutvarko užsilikusias knygas.

504 West 33rd Street (netoli Normai Avenue).
Valandos: Kasdien įskaitant šeštad. ir sekm. nuo 9 v.

i 9 v. vrth., bet svarbu, kad telefonu susitirtuinėt laiką VIctory 
20 METŲ PATYRIMAS — ŽEMOS KAINOS

ryt o ik
2-3486.

Mūsų bankas buvo saugi vieta taupyti praeityje, mes norime 
Jums pagelbėti ir dabar. Ar noritė taupyti, ar atidaryti einamąją 
sąskaitą (cheoking account), ar gauti paskolą, mes visa tai galime 
Jums sutvarkyti 1 gerai ir greitai.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra atsižymėjęs savo 
stipria ir pavyzdinga laikysena. Jis pergyveno abu pasaulinius ka
rus ir depresiją ir indėlininkams išmokėjo pinigus pagal parei- 
kalavimua

METROPOLITAN STATE BANKAS ym pirmasis ir vienin

telis IJETUVIftKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.

Visi indėliai iki $10,000.00 apdrausti Federal Depostt Insurance
Corporation. WaMhington, D. C.

Kviečiame ir Jus atvykti tuojaus pat į mOsų banką ir pasi
naudoti jo paiamavrimais. kurie palengvins Jūsų rūpesčius

ETROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road 
Chlcap 8, Illinois Tsl.i Vlrglnli 7 • 648#

1

1/

Pasilinksminimui — praleiskite vakarą čia! 
MARIE SMAW’S CLUB EVERGLADE 
•Kinų Seimininkai Ten Koše ir filotr

t’žkanrtžiai biznirrianis nuo II v. r. iki 3 v. popiet 
Pietūs nuo 7 v. v. iki 3 v. r.

EAVKITE (.KAM) OPKMNG!
Koktelią valanda 3 v. popiet Iki 7 v. vak.

GArden 2-tUUtH 2501 w. »5th st.

SIUNTINIAI j LIETUVĄ
IR RUSIJĄ

CENTRAL PARCEL SERVICE YRA VIENINTftLft IŠTAIGA 
CHICAGOJE, INTCRISTO (GALIOTA.

Aukštos kokybės vilnonės 

angliškos medžiagos. Stan

dartiniai audinių siuntiniai. 

Standartiniai maisto produk- <»r paštu 

tų siuntiniai. į nų.

Anti-Polio senimas, strepto- 

mi(*inas, eortlsonas, serpasilis 

Ir kitokie \aistat pristatomi 

Imt keletą die-

Reikalaukite mūsų naujų katalogų, 
užsakymai be eilės priimami.

Jei norite pasiųsti Jūsų pačių sudarytą siuntinį — prašome 
paskambinti dėl susitarimo — VVAhash 2-9354. Mes žymiai 
padidinome savo tarnautojų skaičių ir dabar galime priimti 
Jūsų siuntinius daug greičiau, negu pirmiau priimdavome.

Mūsų greitas ir patikimas patarnavimas yra gerai žino
mas čia ir Lietuvoje. Nuo 1947 melų mes esame pristatę
daug dešimčių tūkstančių siuntinių, nepraradę nė vieno.

Atdara nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 
9:00 vai. ryto iki 4:30 vai. po pietų.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC
suHe 1200, 220 So. Stale St., Chicago 4, III.

Tel. VVflbanh 2-9354

t

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

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS I’RIŠMANTAS, sav.

1805 West 46th Street
Chicago 9, III. Telel. LAfayette 3-3085

Gamina: juosta-, takelius, juosteles, pagalvėles, (autinius drabu
žius, įvairias užuolaidas ir kt. dalykus. Parduoda : gintaro ir medžio 
gaminius ir Alice Siephens ansamblio plokštelių albumus.

XXXKKXXXX><><X><XKX> •<XXKKXXX>O^OOOO<>O<KX><><><H><>C>O<X><><XXX><X
- Ji A Al B 81 A M SIUVfiUAS YK. (i A S 1 C N A S MOTERŲ RCBŲ f
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus ’ 
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami Išmo- 
kėjimuL Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
'it pigiau kainuoja

6715 SOUTH MARSHFIELD AVENUL
Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6325

£ Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
PASINAUDOKITE mūsų lietuvišku, sąžiningu ir pigiu 

patarnavimu, užsakydami maistą, vaistus, avalynę ir angliškas medžia
gas. Išsirinkite patinkamus siuntinius, kariu su adresais ir motiev 
orderiu pasiuskit*1 mums, ir Jūsiškiai su dėkingumu minės Jus. (Į Azijos 
Sibirą $1.10 daugiau). Garantuojame 100G.

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

No. 23 ................. t$2t».«1
2 sv. gr. popetti) ko vos 
t sv. 2 pas. Šokolado 
2 sv. sviesto
4 sv. 7 nz.s. ryžtų 
2 sv. 3 oz.s. bee. laSIUtų 
4 sv. 7 oz.s. K. tankų 
1 sv. kumpio 
1 sv. artėtos 
1 sv. 2 oz.s. Sk. muilo

Wo. SO .............. 314.66
20 sv. pirmos rfiSies 

kvietinių miltų.

No. $1 ............... $18.41
6 sv. kvietinių miltų 
5 sv. cukraus 
f> sv. ryžtų
4 sv. 7 uncijos k. taukų

No. 3« ..... Wl.t»5 
2 sv. kumpio 
2 sv. Kalami deSros 
2 sv. bec. laSinlų 
2 sv. 3 oz.» K. tauki) 
t sv. Pupelių kavos

2 sv.
I sv.
1 sv.
I sv.
1 4 oz,s. 
1 r. oz.s.

sviesto 
Cukraus 
pieno miltelių 
Šokolado 

kokavos 
raz.lnkų

2oo cigarečių
Chesterfield

No. 38 . . . . 
20 sv. ryžių

218.

No. 40 ............. 22«.«’
i 6 sv. bec. laSinlų 

5 sv. Kalami deSros

PATRIA GIFT PARCEL COMPANY Tel. CR 7-2126 
3741 W 201h SI., Chicago 23, III. Dirbame kasdien nuo 

» iki 6 vai.

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

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



šeštadienis, kovo 2, 1937 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

Atpigintas knygų išpardavimas

Draugui persikeliant j naujas patalpas,

Šiomis dienomis “ Drinicas” keliasi j naujas patalpas 4545 Weat 63rd 
St reet.

Persikėlimo proga “Draugas” skelbia platų knygų išpardavimų. Vi
sos žemiau išvardinti*! knygos yra nu)rigintos 25% ir daugiau. Šis išpar
davimas yra daromas tam, kad palengvintų sandėlių perkėlimų j naujas 
patalpas. Išpardavimo nupiginimas galioja nuo vasario 5 dienos iki kovo 
5 dienos, tik 'letaliniam pardavimui užsakant tiesiog iš administracijos 
ir kartu su užsakymu prisiunriant pinigus.

Buvo Dabar

.$1.50
AMŽINI ŠEŠĖLIAI — Literatūriniai reportažai. A. Vilai-
nis. Nemuno leidinys. 1953 m. 166 pusi.................................... $2.00
ANDERSENO PASAKOS I danu, .1. Balčikonio vertimas.

Nemuno leidinys. 1952 iiieŲ Chicagoje 212 p...................$2.00..$1.50
ANDERSENO PASAKOS II dalis. 204 pusi. ........................ • $2.00. .$1.50
ANGELAI, Frederick von Lama, 1950, Chicagos III. 56 pus

lapių ..............................................................i................... ...........$0.50. .$0.35
ANNA KAKENINA I ir II tomas. Aleks. Tolstojus. Vertė

Pr. Povilaitis. 1954 m. 440 pusi............................................. $4.00. .$3.00
ANNA KAKENINA III ir IV tomas. Aleks. Tolstojus. Ver

tė Pr. Povilaitis. 1954 m. 384 pusi.................................... $3.75. .$2.80
A.NT RIBOS, K. Spalis. Apysaka. Tremties leidinys. 1954 m.

484 pusi. Kietais virš.............................................................. $5.00 $3.50
ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO UŽRAŠAI. Tė

vų Marijonų leidinys. 1953 m. 220 pusi. Kietais virše
liais .......................................................................................g $2.50..$1.85

AUKSINK SĖJA, AnaUJijus Kairys. Poezija. Nemuno leidi
nys. 1954 met. 86 pusi. Didelio formato ............................. $2.00..$1.50

AUKSO RUDUO, Mykolas Vaitkus. Eilėraščiai 1950 — 1952.
Liet. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. 120 p....................... $1.25. .$0.90

AUKSO KIRVIS, rinktinės mūsų žmonių pasakoti. Stilizavo
.1. Švaistas, spaudė Draugas, Chicago, 1952, 224 psl. .. $2.50. .$1.85

AUŠROS VARTAI, kun. .T. Prauskis, 1949, Chieago, III.* 40 p. $0.30. .$0.20

BUDAS SENOVĖS LIETUVI!, , KALNĖNŲ ir ŽEMAIČIŲ,
Simanas Daukantas, Vytauto Sauliaus leidinys. 1954 m.,
362 pusi...........................................................................................$4.00.. $3.00

BUKITE SVEIKI, Dr. Steponas Biežis, 190 p. 1953 m...........$2.00. .$1.50
ČIA MUSŲ ŽEME, II sųsiuvinys, A. Vilainis, 1950, Cicero,

Ilk 53-96 p. ............................................................................... $0.50..$0.35
DEVYNIOS BALADES, Kazys Bradūnas. Poezija. L. KnvgOs 

Klubo leidnys. 1955 met. 141 pusi. Laimėjo 1955 m. “Ai
dų” žurnalo premijų................................................................. $2.00..$1.50

DIDVYRIŲ ŽEME. Karolė Pažėraitėj Apysakos skiltos ko
vojantiems ir žūstantiems Lietuvos Didvyriams — Miš
ko Broliams. 1954 met. Brazilijoje. 134 pusi....................... $1.50. .$1.10

DIEVAS IK ŽMOGUS, Prel. Dr. E. Bartkus, kan. Dr. P. A- 
leksa. Išleido Prel. K. Vasys, Rcena 1953 m. Didelio for
mato 518 pusi. Minkštais virš................................................. $5.00. .$3.50

DŽIAUKIS GYVENIMU, O. Swett Marden. Išleista l/edeli-
ne, Coloinbia. Vertė K. Lastėnas, 72 pusi........................... $0.70. .$0.50

GĘSTANTI SAULE, .Tingis Gliaudą. Metmenys. Liet. Kny
gos Klubo leidinys. 1954 m. 218 pusi.................................... $2.00. .$1.50
kinys, Nelė Mazalaitė, 1952, L. Knygos Klubas, Chicago,

GINTARINIAI VARTAI, legendarinio jiobūdžio novelių rin-
Tll. 248 pusi............................... .................................................. $2.»0. .$1.50

GYVOJI DVASIA, mastymai kiekvienai metų dienai, 1 po
nias, kun. dr. J. Vaitkevičius, MIC., TT. Marijonai, 464 
puslapiai .................„......... .................. ............ .........................  $5.00. .$3.50

GYVOJI DVASIA, inųstyniai kiekvienai metų dienai, II to
mas, gavėnia ir velykinis laikotarpis, Kun. Dr. J. Vait
kevičius, M H I, TT.' Marijonai, 543 p.....................................$5.00. .$3.50

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, III to
mas, Velykinis laikotarpis iki Žolinės, Kun. Dr. ,1. Vait
kevičius, MIC., 622 psl....................................... -................... $5.00. .$3.50

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, IV to
mas, nuo Žolinių iki advento, Kun. Dr. J. Vaitkevičius,
MIC., 672 psl............................................................................ų $5.00..$3.50

HAUFO PASAKOS, KARAVANAS, Nemunas, 1952 m.,
Chieago, III. III leidimas, J13 p...................................... $1.50. .$1.10

IŠPAŽINTIES PASLAPTIS. Juozas Špilmanas. Išvertė B.
Kasaitis. 1926 m. 232 pusi.......................................... '.........$1.00. .$0.75

JAUNAI INTELIGENTEI, apsirengimo, kosmetikos ir gra
žaus elgesio menas. 1954 m. 164 pusi.................................... $1.25. .$0.90

JUOZAS PAUT1ENIUS, Ignas šlapelis, Studija apie menų 
ir Juozo Paiitieniaus kūrybą. Lietuvių ir anglų kalboje.
Virš 26 J. Pautienaus pieštų paveikslų. Didelio formate, 

f Teksto 87 pusi. L. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. Kie-
' ti drobiniai virš......................................................................... $5.00..$3.50

KAIMIEČIAI — Ruduo, W. S. Reymont. Vertė F. Nevera-
vičius. I-mas tomas. Išleido “Nemunas”. 352 pusi. .. $3.00..$2.25

KAIMIEČIAI — Žiema, W. S. Reymont. Vertė F. Neveravi-
čius. II-ras tomas, 383 pusi. Išleido “Nemunas” .... $3.00. .$2.25

KAIMIEČIAI — Pavasaris. III tomas. Vertė F. Neveravi-
čius, 471 pusi. Išleido “Nemunas” .................................... $3.50, .$2.65

KAIMIEČIAI — Vasara. IV tomas. Išvertė F. Neveravi-
Čius. 392 pusi. Išleido Nemunas ......................................... .$3.50. .$2.65

KĄ IR KAIP RAŠYTI Į LAIKRAŠTI, Dr. J. Prunskis, 1950,
“Draugas”, p. 46 ...................................................................... $0.20..$0.15

KELIONES ĮSPŪDŽIAI. Parašė Kun. Pauliukas. 330 pusi.
425 paveikslai. I^abui gražiai išleista knyga................... $3.00. .$2.25

KELIONE PO EUROPĄ, Kun. Pr. Vaitukaitis, 1928, 188 pus- 
' lapių . ...r..................................................................................... $1.00. .$0.75

KELIONE, A. Tyruolis, eilėraščiai, 1956, Chicago, p. 128 .. $1.25. .$0.90

KETURI ANGELAI, kun. J. F. Jonaitis. Dalyvavusio Didž.
Kare pasakojimas, 1927, Kaunas 71 p............................ .. $0.35. .$0.25

KIŠKUČIO VARDINES, Stasys Džiugas. Uiustr. VI. StanČl- 
kaitė-Abramaitieriė. L. Knygos Klubo leidinys. Didelio 
formato. 58 pusi. 1953 metais ............................................. $1.60..$1.10

KOMUNIZMO PAGRINDAI, J. Venckus, S. J. “Laiko” lei
dinys, Buenos Aires, Argentinoje, 1954 m. 152 pusi. .. $1.00..$0.76

KRAŽIĘ SKERDYNES, Jonas Marcinkevičius. T dalis. 324
pusi. Nemuno leidinys 1955 met.............................................$3.00..$2.25

KRAŽIŲ SKERDYNES,plonas Marcinkevičius. II dalis. 320
pusi. Nemuno leidinys 1955 met............................................. $3.00. .$2.25

KUDIRKOS RAŠTAI. Šlauniai paruošė Simas Miglinas.
Tremties leidinys. 1953 m. 488 pusi. Kietais virš...........$8.00. .$3.50

LAIPTAI ) TOLIMAS, Liudas Zeikus. Romanas. 1954 met.
242 pusi............................................................................................$2.50..$1.85

LENKTYNES SU ŠĖTONU, Vladas Ramąjua, Atsiminimai 
iš ll-.jo Pasaulinio kuro pabaigos. Atsiminimai yra para
šyti labai gyvai ir skaitomi, kaip įdomus romanas. L

« Knygos Klubo leidinys. 292 p................................................ $3.00. .$2.25
LIETUVIŠKOS PASAKOK, II laida, sudarė dr. J. Balys,

Liet. Knygos Klube leid., 236 p............................................ $2.50. .$1.86
LIETUVIŲ CHICAGOS METRAŠTIS, “TTemimo” leidinys.

Redagavo A. Vilainis-šadlauskas, 244 pusi......................$3.50..$2.65
i/eTUVIŲ POEZIJOS ANTALOGIJA, sudarė J. Aistis ir 

, A. Vaičiuluitis, liaudies dainos, virš 156 |>oetų kūriniai 
110 paveikslų, gražūs kieti audeklo viršeliai, 1952 m. !..
Knygos Klubas, Chicago, III. 832 jnisl............................... $6.00. .$4.50

LIETUVOS PAJŪRIO PADAVIMAI. Paruošė Dr. J. ltemei- 
- ka. Virš 20 padavimų. Tinka jaunimui ir suaugusioms.
F Tremties leidinys, 1954 met. 114 pusi. Kieti drobiniai

viršeliai, paauksuotos raidės ................................................ $2.00..$1.50

LIKIMO ŽAISMAS, Henrikas Lukoševičius. Romanas. Liet.
, Knygos Klubo leidinys. 1963 met. 232 p..........................$2.50..$1.85

IJTIIUANIA AND W0RLD WAR II, prof. K. Pakštas .. $1.00. .$0.75
LITU VANIA N HEDF-TAUGHT, by M. Variakcąvtė-Inkenie-

nė, išleido E. Marlborough, Ismdone, 146 pisi.................... $1.25. .$0.90
LITU VANIA N DICTIONARY, redagavo Rev. H. H. Pevr- , 

tress ir Rev. T. Gėrikas, dvi dalys, Angliškai-Lietaviškai 
ir Liet. Angliškai, išleido E. Marlborough, Londone,
333 pusi....................................... ...................................................... $4.50..$3.40

MANO PATYRIMAI DIDŽIOJOJ KARĖJ, 1918 ir 1919,
kun. J. F. Jonaitis, 1920, “Darbininkas”, 64 puslapių $0.40..$0.30

MĖLYNA SUKNELE, Bronius Daubaras. Išleido Dainora
Daunoraitė. Londonas, 1954 met. 154 pusi.........................$1.50..$1.10

MARIJONŲ VIENUOLIJA LIETUVOJE, 1929, Marijampo
lė, 32 psl............................................................................................ $0.10..$0.05

MARIJOS APSIREIŠKIMAI ŠILUVOJE, Juozas Budreika,
MIC, Marianapolis 1953 m. 46 pusi.............................. '...........$0.40. .$0.30

MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE, Vyskiųais Vincentas 
Brizgys. Knyga skirta gegužės mėnesio pamaldoms. L.
Knygos Klubo leidinys. 1956 m. 142 pusL Viršelis ir ap
lankas Jono Pilipansko............................................................... $1.50..$1.10

MARIJOS ŽODIS FATIMOJE, Marijos apsireiškimų 1917 
m. Fatimoje aprašymas, kan. dr. P. Aleksa, 1951, Liet.
Kat. Spaudos Draugija, 128 p................... ............................... $1.00. .$0.76

NAMAI ANT SMĖLIO, “Draugo” premijuotas romanas, Jur
gis Gliaudą, “Draugo” Bendradarbių Klubo leidinys,

. 1952 m, Chicago, III., 244 pust .......................................... $2.00..$1.50
NEMUNAS, S. Kolupaila, 1950, Chicago, III., su žemėlapiais,

237 pusi............................................................................................. $2,50..$1.85
NUSIDĖJĖLĖ, Karolė Pažėraitė, apysaka, išleido Australi

jos Lietuvis, 1952 ....................................................................... $2.00. .$1.50
NUSIKALTIMAS IR BAUSME, F. M- Dostojevskis. Vertė 

J. M. Balčiūnas, šešių dalių romanas su epilogu. Išlei
do Nemunas 1953 ta. antrų leidimų. J-mas tomas 302 p. $3.00. .$2.25
Jl-ras tomas 256 ptisl........................ • • ................... .. $2.50. .$1.85
111-čias tomas 300 pusi...............................................;.............$3.00. .$2.25

ORĄ PRO NOB1S, Jurgis Gliaudą. “Draugo” premijuotas
romanas. 1953 metų. L. Knygos Klubo leidinys. 448 psl. $4.00. .$3.00

OUTLINE HTSTORY OF LITHUANIAN LTTERATURE by
A. Vaičiulaitis, 1942, Chicago, p. 54 ................................. $0.50..$0.35

PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS (HERKUS MANTAS).
M. Springborų. Rctnaųas iš didžiojo Prūsų sukilimo prieš 
kryžiuočius. Nemuno leidinys (Ant.ras leidimas). 1953 
met. 198 pusi................................. .. ................................................ $2.00..$1.50

PASLĖPTA ŽAIZDA. P. Orintaitė, Jaunamartės Takas. Ro
manas. Nemuno II leidimas. 1955 m. 180 p.........................$2.00. .$1.50

PAVABAR1S PRIE VARDUVOS, Paulius Jurkus. Novelės.
Liet. Knygos Klubo leidinys. 1954 in. l7b p.................... $2.50. .$1.85

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dostojevs
kis. Vertė V. Andriukaitytė. Antras leidimas. Nemuno 
leidinys. 1955 m. I tomas 266 p. .......................................... $2.50. .$1.85

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI, F. M. Dostojevs
kis. II tomas. Nemuno leidinys. 1955 m. 290 p. ............$2.50. .$1.85

PER PASAULĮ KELIAUJA ŽMOGUS, Bernardo Braz
džionio rinktinė poezija. Lux leidinys. 1949, 448 pusi.
Kietais virš....................................................................................... $2.00..$1.50

PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, išvertė ir sudarė Povilas
Gaučvs, išleido Liet. Knygos Klubas, 1963 m., 480 psl. $4.50..$3.40

PIRMASIS RŪPESTIS, J. Jankus, novelės, 1951, Liet. Kny
gų Klubo leid., 214 p. ................................................................ $2.00..$1.50

POPITLAR LITHUANIAN RECTPES, cempiled by Jeeephl- 
ne J. Dauzvardis. Cover by John Phillips. Lith. Cath.
Press. 1955, 126 pages ......................................... ;................. $2JM)

POPIEŽIAUS CELEST1NO VI LAIŠKAI ŽMONĖMS. 216,
pusi. Išleido L Kn. Klubas, 1953 m. ................................. $2.00. .

RAIDŽIŲ PASĖLIAI, Jurgis Gliaudą.. Romanas iš knygne
šių laikų. L. Knygos Klubo leiilįnya. 1966 met. '311 pqųU $3.00.

SAPNŲ PĖDOMIS, V. Kazokas. Eilėraščiai. Išleido M.
Morkūnas 1953 m. 64 p. ........... ....................... . $1.00.

.$1.50

$1.50

$2.25

$0.75

$0.75

.$2.65

VEIDRODIS
(Atkelta ii 3 jdusL)

Kultūrinė kronika temų užgriebimas ir. svarbiau
sia, rašto meilė. Visiškai netu- 

K. B. Kraučiūnas, senosios! rėdamas sąlygų lavintis, K. B. 
ant pagirių. Mano biešionkė jau kartos lietuvis, poetas ir Origi-!KraučiQnas- vistik- Pliekė 

nalus savamokslis rašytojas, pats, be niekieno pagal
1956 m. gale išleido savo utsimi- ®°8,
nimų knygą “Siauruoju take
liu”, suredaguotą Vyt. Alanto.
1950 m. K. B. Kraučiūnas buvo 
išleidęs eilėraščių rinkinį “Iš dū 
minės lūšnelės”.. Pažymėtinos 
K. B. Kraučiūno, kaip rašytojo,
gerosios ypatybės: pasakojimo j Numatoma, kad ji turės apie 
vaizdingumas, eilėse — muziki-'500 puslapių. Ją išleisti imasi 
nė nuojauta, taiklus socialinių' J. Karvelis Chicagoje.

tuščia.
Su kiekvienu siurbtelėjimu 

konjakas darėsi skanesnis. Drau 
gai šnekėjo — Cesius pasakojo 
anekdotus apie girtuoklius ir 
žmonas. Marius erzino, kad jis 
čia savo vaikystės patyrimus 
dėsto. Gimtadienis ir konjakas 
daro stebuklus — esi draugų bū 
ryj, linksma tau ir jiems, jauti 
esąs vienas iš jų, reikalingas, ir 
taip smagu, ir nori, kad vaka
ras nesibaigtų. O kas jei Grilių 
nebūčiau išgabenęs? Baisu!

— Mm, tai biakį gėrųnėlis! 
Liekarsta tikra viengungio dū
šiai! — Marius vis negalėjo at
sigėrėti .

— Et, nei jau toks geras, nei 
ką. — Jaučiau reikia kuklintis.
— Bet vistiek geresnis ui tą 
sriubą, kur Rytprūsiuose prie 
apkasų maukėm.

— Dėmesio, dėmesio! Mūsų 
solenizantas sako prakalbą te
ma “Kaip bėgome iš Lietuvos”,
— pakėlė pirštą Cesius. — Ge
riau sakyk kas bobų pasaulyje 
dedasi. Apie kurį jaunikaitį Va- 
nulienė dabar sijoną, suka?

Nukrypo kalba į viengungius 
mėgstančią Vanulienę, paskum 
šiaip merginas, ir Grilių draugai 
prisiminė, juokėsi iš jo, bet kal
bėjo ne piktai — taip kaip apie 
žmogų, kurio nėra kartu. Nesu
pratau kaip jie gali apie Grilių 
šnekėti ramiai, tarsi jis žmogus 
būtų.

Konjakas stebuklingas, bet 
tik konjakas — bonka ne. Ji vis 
tuštėjo, paskutinį gūsį supylėm 
į stiklinę ir dalinomės lašais, 
kad nei vienas nebūtų nuskriaus 
tas. Paskum ištuštėjo ir skardi-, 
nės, nors paskutinius lašus tau- 
pėm su nepaprastu atsargumu, j 
Draugai pakilo. Palydėjau juos1 
laiptais žemyn.

— Broliai, biski mėnesiena! 
Net dantis niežti. Kur tos mer- 
gicos išsislapstė? — Cesius už
vertęs galvą sukinėjosi, ir atro
dė, kad tuoj pradės kniaukti 
kaip katinas.

— Tai laikykis, sojenizante. 
Ir prisėrei mus — reikės ambū- 
laneą pasišauki, kad namo par-

K. B. Kraučiūnas nemažai 
nusipelnė lietuvybei Amerikoje 
ir savo scenine veikla — kaip 
dainininkas ir kaip aktorius.

• Informucinė knyga apie I je 
tuvą anglų kalba, pradėta ruoš-

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9852

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

AA1BLLVNCE DIENĄ IR NAKTJ

L1ODĖSIO VALANDOJ 
&Nkit<

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

$845 So. Western Avė. Air Condltioned koplyčia 
BEpobUc 7-8600 — 7-8691 Automobiliams vieta 

Tlama, kurta gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

■fAŠi

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMBR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas miesiel

Tel — CEdarcresf 3-5335

lan
/ai

Visam bloke užgeso šviesa. ' '
— Bobos vėl plyteles susijun

gė, — Žinančiai tarė Juozas, iš
tiesdamas man ranką.

— Laikykitės! , ‘
Pamažu lipau laiptais. Puikūs 

vyrai — ir Cesius, ir Marius' ir 
Juozas. Tokioj draugijoj nepra
pulsi. Įdomu, ką jie man atne
šė.

Grįžau palėpėn ir paspaudžiau 
mygtuką. Nieko. O, tiesa — mo 
terys plyteles susijungė. Bet ir 
taip nebuvo tamsu — mėnulis 
žiūrėjo tiesiai per langutį, palė
pė atrodė kaip aksomu išmuš
ta, tokiu paslaptingu, kažką lyg 
slepiančiu, lyg sapne.

Paėmiau ryšulį, nukirpau vir
veles ir išvyniojau. Veidrodis! 
Gerai sakė — nereikės daugiau 
skustis į konservų dėžutės dang- 
tuką spoksant ir pjaustytis. Ir 
visai neblogas — poliruoti rė
plai, viršuj išskaptuota. Kur tie 
juokdariai tokį ištraukė.

Prinešiau prie langelio ir pa
žiurėjau. Veidrodyje- matėsi mė
nulio kampas ir veidas. Nusiau- 
tė drebulys — iš veidrodžio į 
mane žiūrėjo kažkeno veidas, ne 
mano. Mirktelėjau papurčiau 
galvą — veidrodis vistiek rodė 
tą patį šiurpų veidą. Kažkur 
matytas. Tuščios, lyg ko jieš- 
kanČios akys, nuobodžiai apva-

KAULES LAJKRODŽIAL Poeziją. Henrikas Nagys. 90 psl.
1952 m. Išleido L Ka. Klubas............ .............. $1.90.

SAULES TAKAS, Nele Mazalaitė. Romanas. Liet. Knygos
Klubo leidinys. 1954 met. 418 pusi....................................$3.59

SAULUTE DEBESĖLIUOSE. Leonardas Žitkevičius. Lai- 
mejęs Jaunimo literatūros premijų 1953 met. L. Knygos 
Klubos leidinys. Iliustr. Jono Filipausko. 64 pus. Dide

lio formato .................................... ..................... $L50. .$1.10
SODAS UŽ HORIZONTO, Aloyzas Baronas. Liet. Knygos Klu

bo leidinys. 1955 met. 252 pusi. ...............................J. $2.50. .$1.85

SŪNUS PALAIDŪNAS, Vysk. Fulton J. Sheen, išverto Kun.
J. Karalius, išleido Liet. Knygos Klubas. 1952 m., 174 p. $2.00..$1.50

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI, kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC.
1949, Marijonų leid., 714 p. ......................................... $3.00. .$2.25S.

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ, P. Kesiflnas, 3-jų dalių roma
nas iš bolševikų okupacijos, išleido autorius, Chicagoje,
1953 m., 293 jąisl................................................... L ..... $3.Q0. .$0.25

TĖVAS PIJUS, Kun. Dr. Viktoras Rimšelis, MIC. Kunigų
Marijonų Seroinarijce leidinys, 1955 m., 162 pusi......... .  $2.00. .$1.50

THE BOOK OF OUR PILGRIMAGE, by Adam Mickewic«, 
franslated by J. K Tautmyla, printed in Chicago, 1950.
63 pages............................................................................................ $1.00. .$9.7?

THE FIRST MARTAN READER IFolktales, legenda, and 
short stories translated from tbe Lithuaniau langnage)”
1951, Chicago, p. 96 ..................... ............. .. $1.00. .$0.75

THE LITHUANIAN.LANGUAGE, A. Charaeteriaation by
AlfreJ Senn, Universitv of Pennsylvania. J942- 62 pages $0.60..$9.36

TRUMPĄ DIENĄ, Alė Rūta, Rcmanas. I^aimčjęs “Draugo”
premijų. Liet. Knygos klubo leidinys. 1955 m. 434 pual. .. $4.99. .$3^0

URVINIAI ŽMONĖS, Juozas Kralikauskas. Gyvenimas ir 
darbus Kųnados aukso kasyklose. liet. Knygos Klubo įei- 
dinys. 1954 m. 286 pusi. ..’................................................  $2.76. .$2.00

UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, A. Gervydas, 1956, “Draugo” sp.
219 pusi................................................................................ $2.26..$1.65

VALERIJONO ĮNAŠAI, sntaisč ir sumaišė Dr. S. Aliflnaa.
Jumoristika. Nemuno leidinys. 1954 m. 04 p.................... $1.90. .$6.75

VARGPĮF.NIAI, \įctor Hngo, Vertč Pranas Povilaitis. Ant
rasis leidimas. Nemuno, leidinys I tomas, 1955 m. 390 pus. $3ĄO. .$2.65 |]flg skruostai tarsi apkarpytos

VIDURNAKČIO VARGONAI, Česlovas Grineevičina, neįti- Viešpatie, tai Grilius! Pa.
kčtinos istorijos, išleido Liet. Kavgns Klubas, 1953 m. braukiau ranka sau per veidą
132 pusi. . . ................................ ‘.....................................$1.60..$1.10

WH0 IS W0RSE STALIN OR HITLERĮ, T. Angelaitis,
1956, 48 p............... . .......... . .............................................. $6.75.

ŽEMELE ŠVENTOJI, Marija Radzevičiūte. Vertė C. Petri
kas, kalbų žiūrėjo Pulgis Andriušis. Žemaitijos knygnešių 
romanas. 184 p. Australijos lietuvio leidinys. 1954 m... $2.66.

ŽMONIJOS LIKIMAS ŠV. JONO APREIŠKIMO KNYGOJE,
Kmi. Vyt. J. Bagdanavičius, L Knygos Klubo leidinys.
195tt in. 466 pusi.......................... .............................................. $3.56.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Strtet

Chicago 29, IU.

.$0.65

.$1.50

.$2.65

— veidrodyje pasirodė kreivų 
pirštų ranįca

— Negali būti! — sušukau 
garsiai.

Sukrutėjo ir lūpos veidrodyje. 
Balsas buvo lėtas, girgždantis, 
atrodė, kad vbs bepasivelka.

GU2AUSKŲ
BEVERLY HILLH GELINYČIA

• Goriausio*! Kėlės <161 vestuvių, honke- 
| tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

244$ West SSrd Street
I T»-l. |*Ko«.pect Š-OHS* tr

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. I4IC S0. SOlh AVĖ.

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

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulauaų patama-
1 vimas dieną ir nak- 
I tį. Reikale šaukite 
Imus.

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
Roselando dalyse fr 
tuojau patarnaujame

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 We#rt J8th STREEET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. IIAKSTED STREET T«-l. Y Arda 7-191J

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUAN1CA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

' VASAITIS — BUTKUS
144$ 8. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLynipic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ŽŪDYČKI 
1646 W. 46th STREET YArds 74)781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. «9th STREET REpuhlle 7-1213
2314 W 28rd P1.ACE Vlrgtnia 7-667?

1424 8. 50th AVĖ.
VANCE FUNERAL HOME

OLympic 2-5245 Ir T0wnhall 3-9687

i
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SPYGLIAI IR DYGLIAI
Redaguoja dr S. ALIbNAS

SPYGLISKI SAKINIAI SAVICKIO ŽEMEJ
Mūsų katę sudorojo geri žmo

nės. Buvo riebi. Nevyksta šiais 
laikais su katėmis.

Katė juodmargė, kaip papras
ti i, vagis. Su tokiais turtais 
svajoju būti Lietuvos preziden
tu.

Be ožkos, dabar turime par
šą, vardu “Joną”, baisų filoso
fą ir švariausią gyvulį pasauly*
je.

Kaip žinoma, juk vyrai iš md- 
terų semia stiprumą ir energiją.

Aš džiaugiuosi savo lagami-

New Yotįto gubernatorius džiau 
giasi paskelbęs savo gubernijos va 
■airio 16 d. Lietuvos Nepriklau- 
mybės dieną.

nais, standžiai juos prigrūdęs 
sūriais, šokoladais ir mėsiškais 
konservais. Bus džiaugsmo žmo
nai. Ir šunims.

Šiandien visa Prancūzija vaikš 
to ne pagal kūną kelnėmis. Su
die, pilvai.

Mažo valdininko įkyrumas — 
tai tokia Šveicarija.

Baisiai noriu valgyti. Ir —

"Dirvos” juokdarybos skyriaus 
vedėjas daužo plaktuku savo iš
mintingą galvą už tai, kad ji ne
sugebėjo išmokti parašyti be klai- 
dos žodžių Spygliai ir Dygliai.
šokti.

Nes, kaip žinoma, diplomatai 
yra šykštūs.

Ką galiu aš rašyti, menkutis 
žmogus ? Tai būtų čypsenimas 
kurio neverto žvirblio.

Mūsų 'gydytojas, be ko kita, 
yra dar žinomas akušeris. O 
moterys, atsilyginti daktarui, 
kiek įmanydamos stengėsi gim
dyti vaikus.

Vaistinėse nebegaunama rici
nos. Kaip galima gyventi — aš 
klausiu.

Kai žmonės ima kartoti žodį 
“taika”, generolams paprastai 
sunkiau yra kariauti.

Sakosi antrą mėnesį negalio- 
jąs viduriais. Koks čia jau dip
lomatas, kad kiekvieną valandą 
reikia kelti ir bėgti tam tikra 
linija.

Amerikos Lietuvių Bendruome
nė nuleidusi galvą stovi, kad apie 
ją spauda kalba lyg apie labai se- 
n,i __________________ -

O mėšlo, mėšlo, poetiškojo 
mėšlo, ttačkomis kiek norėda
mas galėdavai parsigabenti sau 
namo.

Mano kolegos latvio veidas 
nusitaukavo patriotizmu.

Atkuto varlės, jų chorai nie
kuo kitu nepakeistini. Vienas 
choras harmoningesnis už ant
rą.

Kaip žinoma, prieš tarnaites 
jokie diktatoriai neatsispirs.

Taip paslėpiau ir uždangščiau, 
leitenante, patranką, kad dabar 
pats rasti negaliu.

Blogiausias likimas kanadie
čiams. Jie turbūt niekuomet to-

t

kio sunkaus karo nėra matę. Vi
si juos glamonėja ir dievina.

Amerikiečiai negali pakęstį 
anglų. Ir tokiu pat pasisekimu 
anglai — amerikiečių.

Turbūt, ryšyje su vaiko trejų 
metų sukaktuvėmis amerikiečių 
patranka padarė bent šimtą kar 
tų iškilmingą saliutą. Kad tik 
neišnešiotų vaiko tortų vokie
čių skeveldros.

Vienam ūkininkui kareiviai nu 
jodinėjo asilą ir, nieko nedėti 
pardavė jį už 900 frankų. Ta.i 
buvo, neabejojamai, pigu ir gar
bės asilui nesudaro.

J. Savickis, Žemė dega, Ii d.

Ar ir Švaistui galioja?
J. Švaistas savo memuarus 

Naujienose “Tamsieji metai” 
pradėjo tokiais sakiniais: “Me
muarų autoriai sąmoningai, be
siteisindami savo paklaidose, 
taip jau nubaltina savuosius 
žmones, kad jie parodomi lyg 
angelai ar didieji kankiniai dėl 
teisybės ir tautos gerovės. Vi
sa kita, kas jiems nemalonu ar 
ne prie širdies, juodžiausiomis 
spalvomis piešiama. Daugelis 
asmenų, kurie jau mirę, apšmei 
žiama”.

Malonu būtų Švaistą paklaus 
ti, ar šitie skaistūs apie memu- 
arininkus apdūmojimai tinka ir 
Švaistui, ar tik kitiems.

Pakštas ir Blinstrubas
Teodoras Blinstrubas, žymu

sis Vasario 16 d. kalbėtojas, sa
vo kalboj, kuri išspausdinta 
“Naujienose", pareiškė: “Visi 
jungkimės po mano sparnu... 
Mano orkestras gros, ir visi šok 
sime sutartinį... O jei ne, tai 
tegul visos piktosios dvasios pa
liečia tave ir visą tavo giminę”...

Blinstrubas — piktas muzi
kantas; toks p. Pakštas pikto
siomis dvasiomis nešokančių ne
siundo.

Ant augštos kėdės, pilietis sėdi 
Dėl sinjoritos, rytų ir plytas.

Pažanga
Vienas mūsų tautietis, gyven

damas Anglijoje, susirašinėjo su 
poniute, kuri jam iš Amerikos 
taip rašė: “Šių metų pirmąją 
dieną praleidau saviškių tarpe. 
Buvo atvykusios abi mano pir
mų vedybų dukrelės, mano ant
rojo vyro sužadėtinė, mano bu
simasis — labai turtingas ir in
teligentiškas amerikietis ir jo 
buvusi žmona su latvių tautybės 
pirkliu, už kurio ji ištekėjo prieš 
pat šventes. Jei būtumei arčiau, 
kviesčiau į vestuves”.

— Aš nesuprantu, kodėl tu 
negalėtum daryti taip, kaip ki
ti vyrai daro: skaityti laikraš
tį ir nežiūrėti, ką valgai.A

Apie naują tiesą
Adomas Jakštas Pitagoro teo 

remoj apie bijančius naujumo 
taip snygliškai kalba:

“Dėl to nūn jaučiai, vos tiktai 
/išgirsta,

Kad apie naują tiesą kas galvo- 
/ja

Tuoj kelia riksmą,, baubia ir 
/mauroja”.

Gera kompanija
— Tėveli, tie uždavnisi. ku

riuos man vakar padėjai išspręs 
ti, išspręsti visi klaidingai.

— Negali būti, — nustebo tė
vas, — labai gilia.

— Nenusimink, tėveli, ir kitų 
vaikų tėvai padarė klaidingai, 
— paguodė sūnus.

Susijaudinimas ir 
susigaudymas

E. šulaitis parašė L. Lietu
voj straipsnį “Apie susigaudy- 
mą”, straipsnį išspausdino ant
rašte "Apie susijaudinimą”, bet 
gal ir teisingai, nes tėvas Br. 
Keturakis taip Naujienose susi
jaudino, kad net nebesusigau
dė.

Tų anglicizmų įtiek priviso — 
Dievuliau, net baisu.
Aš jų nejuzinu išviso 
Aš different esu.

B. Pavabalys

Gustaitis Chicagoje
Chicagos Vyrų choras pasi

kvietė humoristą A. Gustaitį į 
Chicagą todėl, kad jiems labai 
patiko šie vyriški Gustaičio pos 
mai:

O kad būčiau aš Adomas,
Tas Adomas buvęs 
Per Gomoras ir Sodomis 
Būčiau nepražuvęs.

Rojaus pievoj nuoga kūną 
Šakele vėduočiau,
Ir, tegul kas nori būna, 
Šonkaulio neduočiau.

Žinoma, jeigu duot’, šonkaulį.’ 
tai iš Vyrų g’-eit. pasidarytų m'š 
rus choras.

Charakteristika
Balnienė, pasitarusi su vyru 

Balnium nutarė pasisamdyti tar 
naitę. Paskelbė laikraštyje ir už ( 
keletos dienų gavo tris atsaky
mus. Pirmąjį atmetė iš karto. 
Mat, drįso teirautis apie atlygi
nimą. Antrasis irgi netiko. Raš
tas atrodė per daug išlavintas. 
Bijojo, kad nebūtų gudresnė už 
ponią. Liko trečioji, vardu Mar
celė. “Gražus vardas ir laiškas 
maloniai parašytas”, nuspren
dė ponai Balnai, gyvenimo ap
rašymas labai geras”. “Na, bet 
gali kartais meluoti!” nuspren
dė ponia Balnienė, “reikia ge
riau laišką pasiųsti grąfologui”. 
Už kelių dienų gavo atsakymą: 
“Man pasiųstas laiškas priklau
so žmogui blogo charakterio. 
Tai asmenybė egoistiško ir val
dyti trokštančio būdo, linkusi 
meluoti ir apgaudinėti. Mes pa
tartume su tokia asmenybe ne
turėti nieko bendro”.

“Kaip gali žmogus apsigauti, 
spręsdamas iš vardo ir laiško!” 
sumurmėjo ponas Balnas. “Tai 
gi”, pasididžiuodama pastebėjo 
ponia Balnienė: “aš taip ir nu
jaučiau! Be to, jos ir raštas 
toks, kad nekiekvienas jį teiš- 
skaitys! Ir grafologas būtų jo 
neišskaitęs, jeigu Zš nebūčiau 
ištisai perrašiusi!”

Nesirūpinkite
— Yra jūsų vyras namuose? 

— klausia pilietis telefonu.
— Taip, yra, — atsako žmo

na.
— Tada puiku, aš atvykstu 

ir atsiimu pinigus, kuriuos jis 
man skolingas, — džiaugiasi pi 
lietis.

— Nesirūpinkite, — nurami
na žmona, — jeigu mano vy
ras turėtų pinigų jis nebūtų na
mie.

Linksmai nusiteikęs pilietis ne
ša savo metinių dovanų maišą 
Dėdei Šamui.

Dr. S. Aliūnas

ŽMOGUS IR KLUMPES
Žmogui darbas labai patinka,
Žmogui reikia rūpintis rytdiena,

. Kuri žmogų, kaip arklį pakinko 
Ir padoriai nugarą lygina.

Sidzikauskas ir Lozoraitis
“J tą liūdno-* atminties subu-i 

vimą Paryžiuje yra atvykę ir, 
mūsų du diplomatinių dausų i 
žmonės.,

Vienas, sėdėjęs net Auschwit-į 
ze ir išlikęs gyvas, antras, sėdė
jęs Romoje, ii gi išlikęs gyvas”.

Žmogus baisiai rytais mėgsta skubą, 
Lekia, lenkia, ir griūna, ir kelias,
Ir vis šaukia, kaip Jonušo triūba:
— Tegyvuoja doleris žalias.

— Tegyvuoja jisai, kaip karulius.
Toks išminčius kaip pats Saliamonas ... 
Ir šiandieną už procentus galim,
Nešt į banką ir nuosavą žmoną.

Žmogus nori labai laiką vyti,
Žmogus laukia galo savaitės,
Kol ateis su dalgiu sinjorita 
Iškilmingai, kaip pats Lozoraitis.

O po to anai banko knygelės,
Anei lialfo, nei Alto, nei Vliko.
Ir išvys, kaip Anykščių Šilely,
Kad tik klumpės apykreivės liko.

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS
— Sandaroj rašoma, kad eilė

raštis Sudiev, kvietkeli yra liau 
dies. Žinoma, nieko blogo, nes 
juk eilėraščio autorius A. Viena
žindys irgi buvo labai liaudiš
kas. -

— B. Gaidžiūnas Dirvoj siūlo 
visiems vienybę: “Taip jau gy
venime yra, kad kam labiausiai 
ko stinga, tas labai lengvai ki
tam tą siūlo. Siūlo net per prie
vartą, visas dangaus ir žemės 
galybes šaukdamas, grasyda
mas, net į isteriką puldamas”.

Sveikiname Dirvą, gražiai siū 
lančią ir draugiškai apie pasiū
las pakalbėjusią.

Darė Bimba pranešimą 
Apie kartuvių veikimą.
Jam Chru'sėevas ar šuva 
Daug brangiau nei Lietuva.

— J. Kardelis Nepriklauso-1 
moj Lietuvoj rašo: “Politikavo 
Raštikis, politikavo ir daugelis 
karininkų. Nešiojo Smetoną ant 
rankų, kai tam jokio reikalo ne-i 
buvo”. Vargšai karininkai, tik
rai buvo sunku nešti ne eilinį, 
bet labai svarų vadą.

Ne tuoj
Mokytojas kreipiasi į moki

nius : ,
— Kas iš jūsų nori eiti į 

dangų, prašau atsistoti. *
Visi greit atsistoja, liko tik 

vienas sėdėti. Mokytojas klausia 
sėdintį:

— Juozuk, ar tu nenori dan
gun eiti ?

— Noriu, pone mokytojau, 
bet ne tuoj!

Pastabos be komentarų
— Mano tėvas niekada nėra 

kėlęs rankos prieš savo vaikus, 
išskyrus tuos atvejus, kai rei
kėjo pačiam apsiginti.

— Nežinau, kiek ji metų, bet 
nuo žvakių ant jos gimtadienio 
torto buvo šilta šešiems žmo
nėms.

— Adelina, tu saldi — taip 
dažnai buvo dainuojama Bosto
no salėje, jog salės sienos ap
sirgo cukraus liga.

— Mergaitė, kai jai ima suk
tis galva, atsiremia į vyro petį, 
gi kai atsiremia, tai ima suk- 
t's galva vyrui.

— Nuo balto vyno nosis taip 
pat paraudonuoja.

— Jaunam vyrui raudonos lū 
pos pavojingesnės negu rando-į 
noji Maskva.

— Mergaitė, kuri jiesko idea-i 
lauš vyro, negali ištekėti, nes 
jei suranda tokį vyrą, jis jieško 
idealios mergaitės.

— Sūnus, kuris pareidamas 
ar šeidamas tranko durimis, ne 
sudaro rūpesčio. Sudaro rūpestį 
tik tada, kai duris pradeda vara 
tyti tyliai.

— Laisvoji Lietuva nr. rašo: 
“Dumblais aptekusios akys grei 
tai tėvynės laisvės aušros nepra 
regės”. Tuo visi tiki ir todėl 
spaudoj bei susirinkimuose vie
nas kitą labai prausia.

— Laisvoji Lietuva prisipa
žino : “Keista, kad tautinei gru
pei, kuriai paprastai suverčia
mos suvaržymų kaltės, — šiuo 
kartu teko ginti spaudos lais-j 
vę”. O ta spaudos laisvė tauti-1 
nes grupės buvo visą laiką iš
reiškiama žodžiais: karo cenzū
ros leista.

— Labiausia betikslis daly
kas yra ginčytis su policininku, 
savo žmona, su girtu ir su žur
nalistu.

Du kriminaliniai nusikaltėliai 
žiūri gražią vasaros dieną pro 
grotus į lauką ir vienas jų sa
ko:

— Tokią gražią dieną būti už 
grotų tikras kriminalas.

SKILVIO ŽAIZDOS
JURG. EŽ ERIETIS

Dviejų Draugo daktarų straip 
sniai apie skilvio žaizdas priver
tė mane susitvarkyti. Daktarai 
rašė, kad skilvio žaizdos atsiran 
da nuo susierzinimų, susirūpini
mų. visokių dvasinių sukrėtimų, 
ginčų ir barnių. Jei negelbsti 
skubus gydymas, reikia tuoj pat 
operacijos, o jei ne, tai seka — 
vėžys ir “amžiną atilsį”.

Nesakyčiau, kad mūsų šeimo
je kasdien būtų susierzinimų, su 
sirūpinimų, ginčų, barnių bei ki
tų pasilinksminimų, bet būčiau 
melagis, jei tvirtinčiau, kad gy
venimas liūliuotų kaip šventyk
loje. Štai kad ir anądien be jo
kios piktos valios nuėjau į lietu
vių klubą. Paremsiu, manau, lie
tuvišką židinį, lietuvybę pagai
vinsiu.

Viena vis myli turką, kita kokį
arabą,

O kita tą, įkurs švenčia visai
padoriai šabą.

“Sveiks”, "į s v e i k*a t ą", 
“sveiks”, “į sveikatą”, ir taip, 
sveikatos bejieškant, atėjo tre
čia valanda. »Kas čia tokio, juk 
laikrodžiai rodo visokias valan
das, o kalendoriai visokias die
nas.

Bet, vos tik pravėriau buto 
duris, kad pradės skambinti laik 
rodis, kad šoks žmona iš lovos, 
kad ims mane plūsti gražiau
siais žodžiais.

Maniau aiškintis, bet, vos tik 
ėmiau žiotis, žmona dar links
miau prakalbėjo:

“Nutilk, valkatūne. Viską pra 
geri, indų padoresnių neturiu. 
Imk ir tuos”, ir tik tvykst kaž
kieno padovanota lėkšte per ma 
no išmintingą galvą.

J. Savickis, Žemė Jėga. JI d. į

Su alumi už blaivybę
Ilgesnį eilėmštiį atsiuntė vie

nas skaitytoju kurio teiginiu, 
jis yra rašytas vysk. Baranaus
ko. Čia randame tokių kovų 
prieš degtinę:

“Tu arielka, tu pilkoji, iš kur tu j 
/atėjai,

Tegu tave tena: neša viesuliniai 
/vėjai,

Tegul geria, tegul laka tave ten 
/šėtonai”.

O nei žmonės lietuvininkai nei 
/Lietuvos ponai”. į

Eilėraštis baigiamas alaus ir1 
midaus laimėjimu:

“Bertainiukus sudaužykit, stik- 
/lelius sukulkit,

Alaūs, midaus atsigėrę daug 
/sveikesni būsit”.

Dvi moterys, besirengiančios 
skristi lėktuvu, sako pilotui:

— Tamsta neskriskite grei
čiau už garsą, nes mes norime 
susikalbėti.

Viliojau lenką ir vieną prūsą, 
Viliojau aistį ir vieną rusą, 
Bet kai iškopė du literatai, 
Tuoj atsisuko likimo ratai.

Sekančią dieną neturėjome iš i 
ko valgyti. Virtuvės languose’ 
buvo tik du sveiki stiklai.

Nuo to įvykio praėjo kelios 
savaitės. Ir būčiau aš jo nepri
siminęs, jei ne tie straipsniai 
apie skilvio žaizdas. Padėjau 
laikraštį ir galvoju: “Man tai 
tikrai negalėjo atsirasti žaizdų, 
jų užteko pakaušyje, kaktoje ir 
kitose niekad neaprengiamose 
vietose. Bet žmona buvo baisiai 
susijaudiniipo apsėsta. Gal koks 
tuzinas uleerių knisėsi jos skil
vyje. Nusiminiau, nes kas ap
mokės operaciją, arba net ir lai
dotuves, jei iš uleerių pasidarys 
Vėžiai? Ir nutariau susitvarky
ti.

Ir nelabai sunkiai. Aš prijun^ 
giau žmonos miegamojo laikrodį 
žadintoją visai prie atskiro lai
do ir jį išvedžiau laukan, kur 
pastačiau išjungėją. Dabar, kai 
sėdžiu klube, visada prieš vie
nuoliktą valandą, pareinu kie
man, nuspaudžiu laikrodžio elek, 
tros laido išjungėją ir vėl atgal 
į klubą. Trečią valandą, kai klu
bą uždaro, einu namo. Kai įeinu 
į kambarį žmonos miegamojo 
laikrodis tyli, žmona knarkia, 
naujos lėkštės neskraido, niekas 
nesinervina ir skilvio žaizdų ne
turėtų beatsirasti.

-----o—
— Anglijoj, Piright mieste, 

šuo gavo premiją už greičiausią 
uodegos judėjimą.

—
Naujoko sveikatą tikrinanti

Gydytoms* (betikrindamas ( 
naujoko sveikatą):

— Tikiu, jūs būsite geras, 
stiprus ir narsus karys, ar ne 
taip, Undraiti?

— Žinoma, daktare, ypatin
gai būsiu narsus. Jeigu priešas 
peršaus mano ranką, šautuvo 
gaiduką paspausiu koja, jeigu Į 
peršautų ir koją — gaiduką pa
spausčiau dantimis ir t. t. ir t. t. Į

— Hm, galimas daiktas.
— Bet, pone daktare, ar aš 

neatrodau jums truputį kvai
las ?

Spyglininkai guodžiasi
— P. Natas patenkintas, kad 

Spygliai patarė naktį nevaikš
čioti į svečius, savo džiaugsmą 
laiške taip išreiškė: dr. S. Aliū- 
nai,

Pasakyk iš kokio baro
Atsiuntei man honorarą,
Nenustebintum pasaulio
Pasirašęs doktor kiaulė.

Čia senasis spyglininkas, gied 
rios nuotaikos pagautas, čiupo 
ne už spyglio, bet už kuolo.

— V. S. iš Kanados rašo: 
“Permaža vanoja Spygliai besi
barančius politikus”. Žinome, 
kad permaža, bet Spygliai, bū
dami rimti, kaip koks nors 
“Times”, nenori atimti barimosi 
profesijos iš kitų laikraščių.

Draugiškas kiškis Cicero Me
džiotojų klubo nariu: “Prašau ne 
gadinti šovinių ir neišsigąsti, ma
tai, kad šaudyti draudžiama”.

Už teisingumą
Vienas amerikiečių karys Ja

ponijoj, norėdamas išbandyti sa 
vo pasiuntinį berniuką, vis ant 
komodos palikdavo pinigų. Pini
gai niekada nebuvo paliesti, to
dėl vieną dieną karininkas ati
davė berniukui tuos pinigus sa
kydamas: “Čia tau už teisingu
mą”. Po kiek laiko jis paliko 
su šimtinėmis ant komodos pi
niginę, kurios jau neberado. Pa
klaustas berniukas apie ją atsa
kė: “Aš ją pasiėmiau už teisin
gumą”.

Viskas tvarkoj
Susijaudinęs viešbučio gyven

tojas šaukia pasiuntinį:
— Bėk į ketvirtą augštą ir 

pažiūrėk, gal mano piniginė ten 
yra, mano traukinys išeina už 
kelių minučių.

Po poros minučių sugrįžta ber 
niukas ir sako:

— Taip, tie pinigai tenai guli 
nepaliesti.

Balys Pavabalys

Veikimas ir likimas
Aš, į Pittsburghą pakliuvęs, 
Vis dar Jurbarką miniu.
Kas primins, jog ten aš buvęs, 
Man po metų devynių?

Įsikibti reiks į turtą.
Negi eiti po velnių!
Negi dar neįsikurta 
Bus po metų devynių.

Į lietuvišką bažnyčią 
Daug sueina tremtinių. 

Pajieškok atėjęs tyčiai 
Jų po metų devynių.

Jei keli dar pasirodys,
Kaip juos rast be akinių?
Jau kitoks ir mano žodis 
Bus po metų devynių.

Šiandien balsas man užkimo 
Nuo kalbų labai šaunių.
Kas iš viso to veikimo 
Liks po metų devynių?

Iš rinkinio:
Vizijos prie televizijos

i

Buvo meilė taip graži. 
Buvo meilė amžina,
Ji vėl gęsta pamaži,
Kaip ir pirma ne viena.


