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Lietuvių beletristikos antologija
JONAS AISTIS, Brooklyn, N. Y.

Seniai lauktas Lietuvių bele
tristikos antologijos pirmasis 
tomas jau išvydo dienos šviesą. 
Tai stambi (608 psl.) knyga, 
apimanti visą mūsų pasakoja
mosios literatūros raidą nuo de
vynioliktojo amžiaus vidurio iki 
mūsų dienų, išskyrus autorius, 
gimusius po 1895 metų, kurių 
kūryba sudarys antrojo tomo 
medžiagą. Joje telpa 49 autorių 
kūrybos pavyzdžiai.

Knygos redaktorius, Bernar
das Braždžionis, kūrybą rinko 
ir dorojo kelis metus. Nereikia 
pamiršti, kad redagavimo dar
bas dėl dviejų priežasčių buvo 
labai sudėtingas ir sunkus: pir
ma — tai pirmoji tos rūšies kny 
ga, o antra, patsai medžiagos 
rinkimas ir dokumentacija už 
Lietuvos sienų yra nejsivaizduo 
jamai sunkus reikalas. Patsai 
redaktorius šj reikalą taip ap
taria: “Nevisada buvo galima 
parinkti pačius charakteringiau 
sius ar vertingiausius, ypač se
nųjų autorių dalykus. Teko ten 
kintis tuo, kas prieinama”. 

Beletristikos įvardas

Redaktorius pasirinko “bele
tristikos” įvardą. Knygos įvade 
jis yra porą kartų paminėjęs: 
“ši Lietuvių Prozos Antologija” 
ir “ši istorinė lietuvių prozos 
antologija”. Atrodo, kad redak
torius tuo norėjo beletristikos 
našą praplėsti ir sutapatinti su 
“proza”. Beletristikos (iš pran
cūzų belles-lettres) pirminės 
prasmės įvardas jau gyvas — 
“grožinė literatūra”, bet šian- Į 

’dien beletristikos prasmė toly
džio siaurėja ir, nors Lietuvių 
enciklopedija ir Lietuvių kalbos 
vadovas dar teikia platesnę pras 
mę, beletristika tikrumoje reiš
kia tik vieną pasakojamosios 
prozos rūšį. Tai yra, beletristi
kos įvardas implikuoja fabulą. 
Tai dalykams krypstant, man
ding, “prozos” įvardas būtų bu
vęs daug tinkamesnis. Jis bū
tų suteikęs galimybes mūsų pro
zos tradiciją pratęsti gal net 
pora šimtų metų anksčiau.

Iškalbos ir epistolarinė 
literatūra

Pirmasis antologijoje įdėtas 
dalykėlis yra ištrauka iš Sima
no Daukanto “Būdo”. Dalykas 
sunkiai betelpąs beletristikos rė
muose. Į prozos rėmus daug len
gviau tilptų ne tik Daukantas, 
bet ir daugelis kitų. Redakto
riui gal reikėjo laužti ir kiti lie
tuviškojo kuklumo slenksčiai. 
Literatūros istorijoje pasigen
dame iškalbos (Sirvydo, Karpa
vičiaus) ir epistolarinės litera
tūros (pvz., Donelaičio ir kitų 
laiškai). Tai knygos apimtį bū
tų labai nežymiai praplėtę, o 
pirminė data būtų gerokai nu
kelta į praeitį, ji to siekia visų 
tautų literatūros istorijos. Sa
kysime, Sirvydo proza stiliaus 
ir kalbos savybėmis toli pralen
kia to ir vėlesnių laikų šiurkš
čius eiliuotojus. Jei pastarieji 
rado vietos istorinėje antologi
joje, tai Sirvydui daroma lyg ir 
skriauda.

Popularioji Olševskio “Bromą”
Net apsiribojus beletristika, 

antologija reikėjo pradėti M. 
Olševskio Bromą atverta ing 
viečnastį. Tai originali, ne vers
tinė knyga. Joje galima rasti 
vieną kitą trumpą istorijėlę- 
anekdotą, kuris niekuo neužsi- 
leidžia, sakysime, Tatarei. Tos 
knygos baidomasi dėl dviejų 
priežasčių: religinio ar parareli- 
ginio turinio ir eibės polonizmų. 
Vargu ar tai jau pakankama 
priežastis atmesti taip popula
rią lietuvišką knygą. Čia redak
torius bus pasidavęs bendrai 
nuotaikai ir srovei. Tokių reiški
nių žino kiekviena Europos li
teratūra. Pažiūrėkime, kad ir į 
prancūzų literatūrą italių kara
lienių laikais, bet niekas dėl gau

šių italizmų to laiko literatūros 
nešalina iš istorijos. Bromą tik
ra beletristika. Ją skaitė žmo
nės ir dėl jos literatūrinių sa
vybių, dėl tų savybių ta knyga 
yra sulaukusi net dvidešimties 
laidų 1753-1851 metų tarpe. Ka
žin ar yra tuo atžvilgiu kita 
knyga, kuri jai prilygtų. Nega
na to, yra rimto pagrindo ma
nyti, kad ji bus buvusi aksti-l 
nas (nesakau, įtaka, nors ir 
apie tai galima būtų pagalvoti) 
gyvenimo pavyzdžiais mokyti 
žmones Tatarei ir net pačiam 
vyskupui Motiejui. Visų trijų 
minimų autorių rašto pobūdis 
ir tikslas buvęs vienas ir tas 
pats, juos skiria tiktai evoliu-

rios kitur žymimos, itin kad 
Čiurlionienė dažnai prie savo pa 
vardės deda ir mergautinę Ky
mantaitės pavardę. Puidai pri
dėti du inicialai, nors jis labai 
dažnai pasirašydavo Kazys Pui
da.

Kūrybos parinkimas
Galima pora pastabų padaryti 

ir dėl kūrybos parinkimo. Ben
drai paėmus parinkimas yra ge
ras, tik, sakysime, kaikurių au
torių galima būtų laukti popu- 
laresnių veikalų. Žemaitė atsto
vaujama su “Sučiuptas vel
nias”, o lauktume gal “Topy- 
lio”, gal “Marčios”. Jurgio Sa-j 
vickio pasirinkta iš paskutinio 
novelių rinkinio “Raudoni ba
tukai” to paties vardo novelė. 
Novelė gera, įdomi, Jurgiui Sa
vickiui būdinga, tačiau ar nege
riau būtu buvę nurinkus ką nors

lt
Bern. Braze^ionis, suredagavo naujai išleistą 

Liet. Beletristikos antologiją.

cija, o tuo pačiu ir meninė ver-» 
tė.

Redaktorius, aišku, turėjo sa
vo planus ir siekius, kuriais va
dovavosi redaguodamas antolo
giją, bet mums atrodo, kad to
kios didžiulės apimties veikalas 
nėra vienos dienos ar vienos lai 
dos objektas, tai yra, kad anto
logiją kada nors reikės iš nau
jo išleisti.

Autorių sugrupavimas, 
biografijos

Antologijoje autoriai sugru
puoti ių gimimo datų eile. Tai 
bene tinkamiausias būdas, nes 
grupuojant pagal kūrybos pa 
rašymo ar paskelbimo datą (me( 
tus) būtų dar didesnė painiava.' 
Kiekvienam autoriui pridėta bio Į 
grafinės ir bibliografinės žinios 
bei glausta ir taikli kūrybos 
charakteristika. Visa tai nebe
liks be naudos skaitytojui, ku
ris čia pat galės susipažinti su 
autoriaus gyvenimu, jo parašy
tomis knygomis ir pačios kū
rybos pobūdžiu.

Vardų rašymas

Yra kiek nenuoseklumo au
torių variu rašvme. Čia itin 
pasigendama vienodumo. Vie
niems rašomi slapyvardžiai, pa
vardės ir net mergąutinės pa
vardės, o kitų tiktai pseudoni
mai. Pavardžių pasigendame se
kantiems: Jonas Gerutis (kun. 
J. Balvočius), Ksaveras Vana
gėlis (K. Sakalauskas), Dėdė 
Atanazas (kun. Pakalniškis), 

Margelis (kun. J. Snapštys), Ig
nas Šeinius, (I. Jurkūnas), Juo
zas Švaistas (J. Balčiūnas) ir 
kiti. Apie J. Gintautą kalbėda
mas, paskutinėje pastraipoje 
pamini vysk. J. Staugaitį, bet 
taip, kad neįgudęs skaitytojas 
gali pamanyti, jog tai visai ki
tas asmuo, be to, bibliografijoje 
minimi veikalai, kurie paskelbti 
ne J. Gintauto vardu Prie Že
maitės ir Čiurlionienės pasiges- 
tume mergautinių pavardžių, ku

Rachel Portella Kultūrine kronika
KODĖL SAKAI . . .

Kodėl sakai manęs ilgėjais:
Ar tai širdim jauti f 
Aš tau daug kartų patikėjau 
Ir verkdavau naktim.

Širdis ne vėjas, ją sužeidžia 
Ne vien tik ilgesys;
Gal su tavim kita jau žaidžia,
Bet man — širdy esi.

Man ilgesys — kančių vainikas,
Jis gaubia mano buitį nykią —
Širdy visuomet jis ...

*
Kentėdama tikiu, svajoju,
Žinau, kad ilgis tolumoj 
Kita brangi širdis.

NEVERTINK ŠIO GYVENIMO
Nevertink šio gyvenimo, o mielasai klajūne,
Tegu kūryba ir geri darbai 
Tau kelrodžiu šioj žemėje tebūna,
Nors jau gerokai pavargai.

Ncsišypsok, jei išminties kam stoka,
Jei aukšą taupo kas, palik ramybėj jį;
Didysis Kankinys nuo Kryžiaus mus pamokė:
Tiktai maldoj — mūsų buitis gaji.

4
Keliauk tolyn ligi Anapus vartų, —
Nors kojos linksta ir širdis apkartus,
Nes dulkių sukūry tava buitis visa •. .

Ko jieškai neramus? Laimingas gal esi?
Šioj ašarų pakalnėj vargą tik rasi, —
Tenai prie Dievo — tavo laimė ir šviesa!

Petro Babicko vertimas

Rachel Portella yra Rio de Janeire gyvenančio lietuvio inži
nieriaus žmona. Dėl to ji laiko save lietuve ir nuoširdžiai talki
ninkauja lietuvių kolonijos įvairiuose darbuose bei gars.na L e- 
tuvos vardą spaudoj.

Gimusi Brazilijos šiaurėj, prie Bahios, atsieit krašte, skli

• Nauja “Moters'’ redaktorė.
Liet. Katalikių Moterų dr-jos

reikalingi ir remtiri; skelbėjams ^urna^4 Moterį , nuo jo atkū-
..... ... . rimo Kanadoje, nuo 1955 metų,atneša laukiamų veikalų, rašy- , . . ’ . . ,

dvejus metus sėkmingai redaga- 
tojams sudaro paskatą rąžyti, p gt a
suteikia progą patikrinti kūrinio jai,torės pareigų pasitraukė. Už 

jos pasišventimą Moterų dr-jos 
centro valdyba dėkoja.

• Rašytojų dr-jos pareiški
mas. Literatūriniai konkursai

vertę, evantualiai gauti premi
ją. Tačiau kiekvieno .konkurso 
pagrindinė sąlyga yra slaptu- Nuo šio laiko “Moterį” reda-
mas. Slaptumo prasmė yra dve- guos pati C. v-ba, atsakingąja 
jopa: 1. Jury komisijos nariai, redaktore pasikviesdama plačiai 
tik paskyrę premijas, gali suži- žinomą viruomenininkę Iz. Ma- 
noti autorių pavardes, 2. nepre- tulevi&ūtę.
mijuotieji autoriai visuomenei Naujoji redaktorė yra baigusi 
neskelbia i Lietuvos universitete lituanisti

nius mokslus, padariusi dauge- 
Bet Kanados LB Kultūros fon lį mokslinių kelionių po Vokie- 

do Jaunimo dramos konkursas H ją, Latviją, Lenkiją. Su per
bėgėsi nelaukta sta gmena: Ne traukomis studijavusi Berlyno, 
priklausomoje Lietuvoje nežinia Hamburgo, Goettingeno un-se 

kalbo3 mokslus. Dirbo pedago-kieno iniciatyva paskelbtas Ju
ry komisijos posėdžio protoko
lą;, kuriame konstatuojama, 
“kad nė vienas prisiųstas rank 
rastis nėra pakankamai literatū
riškai vertingas ir sceniškas, 
kad kuriam nors jų galima bū
tų skirti šią premiją”. Ir p-> ši
tokio sprendimo čia pat paskelb 
ta vi;ų konkurso da’yvių pavar
dės ir gyvenamosios vietos!

Rašytoų dr-ia la:ko, jog ši
tokiu viešu paskelbimu ne tik 
įžeidžiami visi konkurso daly
viai bet kartu ir paže;džiamas 
slaptumo principas. Po tokio įvy 
kio rašytojai turi pagrindo ne-

iš “Ties augštu sostu”, tai yra,' 
kada autorius buvo amžiaus, 
kūrybos ir “savo literatūros mo 
kyklos” pačiame žydėjime.

Vienas painiausių dalykų, re
daguojant antologijas, yra an
tros ir trečios eilės autorių pa-, 
rinkimas. Čia gal geriau būtų 
vadovautis tuo, dėsniu, kad ge
riau daugiau, kad ir silpnesniu, 
bet kuo nors pasireiškusiu, ne
gu praleisti. Vargas su prozos 
kūrėjais, kurie paprastai nėra 
trumpi. Bet geriau duoti ir trum 
po dalyko ištrauką, negu visai 
paniekinti. Taip, sakysime, ga
lėjo prisišlieti ir Juozas Guraus- 
kis, ir Vargovaikis — Kazys 
Ralys. Tiesa, pirmasis liguistas 
antiklerikalas, o antrasis savo 
sentimentaliomis apysakaitėmis 
tik gal sodžiuje tebuvo žinomas, 
bet antologijoje yra ne vienas 
‘jų meninio lygio, o kaikurį gal 
jie ir pralenkia. Galima būtų 
buvę gal kiek nuolaidesniems 
būti šio krašto autoriams, ku
riems dažnai bendrasis matas 
per kietas, bet juos ir reikėtų 
kitu matu matuoti, nes saviems 
autoriams visi turi savą matą, 
visi atsižvelgia į sąlygas ir ki
ta.

Gerai, kruopščiai ir su skoniu 
redaguota

Nenorėčiau skaitytojų būti 
blogai suprastas. Šios pastabos 
neliečia esminių dalykų, dėlto 
jų nereikėtų priimti, kaip visos 
antologijos kritikos. Jinai gerai, 
kropščiai ir su skoniu redaguo
ta. Sakysime, gal ne vienas an
tologijos savininkas pasiges au
torių atvaizdų, ir tai būtų tik
rai geras ir naudingas dalykas, 
bet dėlto antologijos svoris nė
maž nepakiltų. Be to, yra daly
kų, kurie recenzentui reikia pa
minėti, o vargu, ar redaktorius 
vra prie to pirštus prikišęs. No
riu paminėti knyros aplanką. 
Poezijos antologijai jis buvo pa
darytas itin margas, net trijų 
spalvų. Sis — viena, juoda —

ges darią Kybartuose, Lazdijuo 
se, Kaune ir Vilniuje. Karo me
tu dirbo Lietuvių kalbos žody
ne Vilniuje. Yra aprašiusi savo 
tarmę, surinkusi Liet. Kalbos 
žodynui daug žodžių. Didelė tau 
tosakos rinkėja. Redagavimo 
darbe taip pat ne naujokė: yra 
dir i. usi redakcinėje komisijoje 
“Naujojoj Vaidilutėj”.

Iz. Matusevičiūtė jau Lietuvo
je buvo žinoma, kaip energinga 
ir gabi visuomenės veikėja. Dir
bo artimoje bičiulystėje su Liet. 
Kat. Moterų dr-jos didžiosiomis 
moterimis. Ji yra buvusi dažna 
viešnia a. a. dr. V. Karvelienės 
namuose, kur drauge su M. Gal
dikiene, O. Beleckiene, Ladygie- 
ne planuodavo dabarties ir atei
ties darbus.

“Moters” redakcijos ir admi
nistracijos adresas: 46 Dela- 
\vare avė., Toronto, Ont C'ana- 
da.

I
• Lietuvių Rašytojų draugi- 

jaus, bet tai yra mūsų ypatin- J°s pirmininkas B. Babrauskas 
gai sunkiais, į šiuos laikus pa- pasiuntė sveik nimą prof. M. Bir 
našiais, sukurti lobiai. Kiekvie- ž.škai, sulaukusiam 75 m. am- 
nam, kuris jaučiasi esąs lietu- žiaus sukakties. Sveikinime 

įvadu ir kritinėmis pastabomis vis, esu tikras, ši antologija bus džiaugiamasi, kad profesorius, 
padės ne vienam jaunuoliui su- didelė, vertinga ir brangi dėl nors iš profesijos teisininkas, 

vienos savo savybės, kad jinai visą savo amžių paskyrė litera- 
yra mūsų, lietuvių beletristikos tūros studijoms, kurių vaisius 

B. Babrauska; tap apibūdina:

diname istorinių tradicijų ir poetinio įkvėpimo, Rachel Portella Pas tikėjimo konkursų skel
yra daug rašiusi (apysakų, eilėraščių), tačiau, dėl kuklumo, bėjais, o jeigu dar kartą pasikar 
atskiru leidiniu nieko nespausdino.

Petras Babickas parengė spaudai, išvertęs iš portugalui 
kalbos, jos eilėraščių knygą „Sielos Aidai“. Iš to leidinio čia ir 
pateikiami Rachel Portella eilėraščiai.

totų toks netaktas, tai LRD vai 
dyba Įspės rašytojus laikytis a- 

i tokiau nuo šitokių konkursų.

— LRD Valdyba

Mūsų dvasios paveikslas pasiskaičius svetimų veikalų, S

Bendrai paėmus knyga ir dai
li ir verta puošti kiekvieno su- 
sipratusio lietuvio knygų lenty
ną. Ji savo parinkimu, gražiu

daugiur stinga kūrybinio geni-
gal perdaug gedulingas. Be to, 
ar gabus dailininkas Romas Vie
sulas tyčia taip nupaišė, ar gal 
leidėjai neleido aplanko pabaig
ti, bet jis, atleiskite, atrodo tik
rai nebaigtas, ypač ta vietomis 
padraskyta balta juosta, einan
ti skersai visą aplanką. Gal tai sipažinti su jo tėvų žemės lite 
ir skonio reikalas, tačiau vargu ratūros istorija praktiškai, tai 
ar dideliu menu pasižymi. Bet yra, iš pačių rašto pavyzdžių, antologija, mūsų literatūros is- 
visumoje ir patsai aplankas yra Tai mūsų dvasios kūryba ir jos torijos, mūsų dvasios paveiks- 
didžiai neblogas. ! raida. Tai mūsų istorija. Gal jai, las.

X sas.

A

Romas Viesulas Beletristikos antologijos viršelis

“Jūsų veikalai apie senuosius 
{mūsų rašytojus, jų tarpusavio 
santykius, siejant juos su laiko 
įvykiais ir dvasia, yra ir liks ne
pamainomas literatūros istnri- 

I jos šaltinis”. Taipgi augštai ver
tina tremtyje išleistus profeso
riaus atsiminimus, kurie “reikš
mingai nušviečia daugybę lietu
vių tautos istorijos ir kultūros 
momentų ir kurių fone pilnesnį 
ir ryškesni tampa atskiri mūsų 
rašytojai ir veikėjai”.

• Petras Babickas, sugrįžęs 
iš kelionės į vakarinę JAV da
lį, kur turėjo progos gėrėtis pui 
kiais vaizdais, keliems mėne
siams pastoviai apsigyveno pas 
savo brolį 4135 So. Campbell 
Avė., Chicagoje ir dabar rūpina 
si išleidimu paveikslų knygos 
apie Lietuvą su lietuvių, anglų 
ir ispanų kalbų paaiškinimais. 
Taipgi rašo periodikai ir radijo 
transliacijoms. Yra nupiešęs 
daug Pietų Amerikos ir JAV 
peisažų škicų ir tapo paveiks
lus, daugiau pamėgęs akvarelę, 
pastelę. Numatoma, kad neužil
go Kanadoje įvyks jo kūrinių 
paroda.

• Dail. Adomą Varną aplan
kė Lietuvos pasiuntinybės Bra
zilijoje kultūrinio sektoriaus ve
dėjas rašytojas Petras Babic
kas, ir įteikė min. Meierio dova
ną: flamulą — vėliavėlę su 
vaizdu Kristaus Išganytojo, e- 
sančio Corcovado kalne, Brazili
jos sostinėje; ta dovana norėta 
mūsų dailininkui padėkoti už pa 
dovanotą Brazilijos Lietuvių mu 
zėjui spalvotą Mindaugo vaini
kavimo paveikslo nuotrauką.
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stengtų nunešti visą briedį ar tiems netektų “sėdėti už taba- lyg roną (rąstą) pjaudamas.

MŪSŲ KALBA
RED. D R. P R. SKARDŽIUS

DCL STRAIPSNIO

"Istorines patarlės"
DR. F. BARTKUS, Cleburne, Texas

Prieš keletą savaičių buvo iš- Dambrauskas), įtardamas, kad 
spausdintas sekmadieniniame čia gali būti koks žemaitiškas 
“Draugo” priede įdomus dr. J. I žodis, atsiklausė geriausią tada 
Matuso straipsnis, antrašte “Is- žemaičių kalbos ir tarmių žino- 
torinės patarlės”. Norėč'au ir aš vą, kan. Feliksą Sragį. Tas atsa- 
prie jo pridėti savo žodį, kaiką kė, kad patarlėje pavartotas a- 
paaiškindamas, kaiką papildyda, naiptol ne barbarizmas “rona” 

(žaizda), bet grynas žemaitiš
kas žodis “ronas”, reiškiąs di
delį, stambų medį, rąstą.

Pagaliau tenka pastebėti, kad šuo ir kepsnį nuneš” ir kt. vel
tai, ką F. Bartkus vadina patar- kiau yra priežodžiai, ne patar
lėmis, iš dalies gali būti priežo- lės. Bet patarlės bus: nebūk 
džiai: patarlėmis paprastai va- persakius — nuris, nebūk per- 
diname trumpus patariamuosius kartus — išspjaus; peršokai per 
liaudies išminties posakius, o šunį, peršok ir per uodegą, ir 
priežodžiais laikome tokius liau- kt.
dies posakius, kuriais reiškiama j ---------------

jautį. Labai galimas daiktas, 
kad, pasak dr. Matuso, tąsai po
sakis “Jautis pakabintas” bus 
atsiradęs tik 19 šimtmečio pra
džioje ir (pridėsiu) tik Plokščių 
apylinkėje. Sūduva, mat, tada bu 
vo vokiečių valdžioje, ir ne vie
nas vokietis buvo įsisėdęs į iš
vyto ar pabėgusio bajoro dva
rą (o dvarų Plokščių apylinkė
je buvo apstu). Jie tad, be abe
jo, ne kartą ruošė pagal savo 
papročius puotų. Matydami jas 
mūsų žmonės ir kiek pašiepdami 
jas ir jų ruošėjus, ir bus sukū
rę šį savotišką posakį.

Tabakinės patarlės 
“Sėdi, kaip už tabaką”, šią 

patarlę gerai žinau, ir ji mano 
gimtojoje apylinkėje vartojama 
ta prasme,' kurią mini dr. J. Ma- 
tusas. Bet žinau dar ir kitas dvi 
susijusias su tabaku. Būtent:

1. “Lekia kaip su tabaku”.

ką”. Žmonės žinodami, ko jie 
taip skuba, ir sudarė šiąją pa
tarlę. Kita, ją atstojanti patar
lė yra: “Lekia, kaip akis išde
gęs”. ,

Posakis “Ilgą jiešmą bedro- 
žiant” yra plačiai pažįstamas 
daug kur Lietuvoje, bet daž
niausiai jis vartojamas išplės
tas: ilgą jiešmą bedrožiant, šuo

2. “Kieno taika, to ir taba- ir kepsnį nuneš, t. y. kokį vieną 
kas”. Taip sakoma mano gimto- dalyką ilgai beknebinėjant, kiti, 
joje apylinkėje, kai sprendžia- svarbesni, reikalai dažnai ir nie- i—— n, ,t».«l gyvenimo patirtis paprastu pa-j jeigu brangini savo garbę —
mas klausimas, kas turi apmo- kais (liaudiškai tariant — šu- be patarimo arba pa j bendrauki su gerais žmonėmis,
kėti nenumatytai atsiradusias iš niui ant uodegos) nueina. Kada ™oklmo; taiS‘ tokie poakiai nea geriau būti vienam, kaip 
laidas, susijusias su kokio nors ir kieno šis posakis buvo pra- aip„ a,(SU°''a’.. roną pjau a
daikto turėjimu ar įsigijimu, čia dėtas vartoti, dabar tikrai ne- maB ’ 1 ^ie rozian ,

pažymima, jog kieno yra pats į bežinome. 
daiktas, to yra ir visos su juo

blogoje draugijoje.
— G. VVasIiington

mas.

“Lyg ronus raičiojęs“
Minėdamas šiąją patarlę, dr.

J. Matusas rašo: “Apie Plokš
čius (Šakių apskr.) prie Nemu
no tokis, kuris, nors nesunkiai 
dirbęs, bet dedasi baisiai pavar
gęs, sugėdinamas: “Ko tįsai, lyg 
būtum ronus raičiojęs!” Aišku,
tai sunkus daiktas. Bet kokis? jį tekdavo daug kam), tam ne _ ...
Kuriam reikalui ir kuria proga abejotinai reikia gerai paalsuoti. uždraude patiems _ žmonėms jo 
naudotas? — Istorikas yra be- Suprantama tad, kad “raičioju- < augintis ar is Prūsu gabentis.

Patarlė tuojau paaiškėjo, nes 
pjauti, ypač išilgai (lentoms)

susijusios išlaidos. Ši patarlė, be 
abejo, yra kilusi dar tais laikais, 
kada tabakas buvo brangokas, 
ir ne kiekvienas valiodavo jo 
turėti. Tad kas būdavo toks tur 
tingas, jog įstengdavo sukviesti 
talką ar suruošti puotą, 4»er ku
rias nesigailėta skaniausių val
gių, tas turėdavo parūpinti da
lyviams ir tabako. Kitos į ją pa
našios patarlės yra: “Duodi žir-

Tel. RElianoe 5-1811
OR. WALTER J. KIRSTUK

'TOJAS IR CHIRURG*
'vTfc> * • YPV ’P< *.l * Q

W25 59th Street
Vai. Pirinad , antrad., ketvirtad. Ir 

penktad. nuo i—4 p .p 6:30—8:30
, . . iv , j : vai. vak. Trečiad (r Šeštad. 1—4 v.kurptas; lekia, kaip avis į uode- į p p

gą įkirpta; lekia, kaip akis iš-

Dr. F. Bartkaus minimosios 
tabakinės patarlės plačiau Lie
tuvoj nepažįstamos; užuot “le
kia kaip su tabaku” kitur pvz. 
sakoma: bėga, kaip į uodegą į-

jėgis išaiškinti”.
Man šitos patarlės neteko gir

dėti nors esu gimęs ir augęs toj 
pat Šakių apskr., tik kiek labiau 
į pietus (Griškabūdyje). Bet ži
nau kitą, į ją labai panašią, bū
tent: “Alsuoja, lyg roną pjauda
mas”. Girdėjau ją ne savo gim
tojoje apylinkėje, bet skaičiau 
ką tik pradėjusioje eiti “Ateity
je” (prieš 40 su viršum metų). 
“Ateityje”, mat, buvo tam tik
ras tautosakai skirtas priedas. 
Moksleiviai būdavo raginami už

Taip sakoma mano gimtojoje
stambų rąstą iš tikro yra labai aPylinkėje apie labai greitai ei-! duok jr balną”; “peršokai 
sunkus darbas, ir kas jį dirba, “anti» bėgantį ar važiuojantį per Sun|f peršok ir per uodegą”, 
(o seniau, kada lentpjūvių dar žmogų. Ši patarlė, aišku, yra ki-
nebuvo, ar mažai tebuvo, dirbti ^ada> kada valdžiusieji mus ym red. Priežodžius ar atski-

rusai, įvedę tabako monopolį, Į rus žodžius gana lengva aiškin
ti, bet žymiai sunkiau juos kaip 
reikiant išaiškinti: tam reikia

Augintis nesunku buvo uždraus
ti, nes betkada galima buvo pa
tikrinti, ar kas jo nesiaugina.
Kas kita buvo su gabenimu iš 
Prūsų. Rusai buvo apstatę pa
sienį trimis eilėmis sargybinių, 
kurie turėdavo sekti ir kratyti 
kiekvieną nuo pasienio į Lietu-

degęs; lekia kaip strėlė; lekia 
kaip padūkęs, ir tt. Ar tos taria
mosios tabakinės patarlės yra 
taip atsiradusios, kaip F. Bart
kus pasakoja, pasilieka abejoti
na.

Tel oflao lr buto OLymplo 9-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th St.. Cicero
Kasdien 18 vai lr 6-S vai vak 

tšakvrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

LAfayette 3-1210, Jei 
šaukite KEdzle 8-*1868

Eis ronus" yra tikrai pailsęs ir 
turi reikalo bei teisės “tįsoti”. 

“Lgą jiešmą bedrožiant” 
Šitą patarlę teko man daug 

kartų girdėti ne tik mano gim
toje apylinkėje, bet ir kitose Sū 
duvos vietose. Ne vienoje paša

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Prou-zlsuu.

Atara tai-rrulezai, Med. bai.
dažai. Spec. pagalba kojon 

(Arob Supporta) lr t- t 
Vai k 4 Ir 6-8 Šeštadieniais 9-' 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB
2850 W. BSrd St., Chicago 29, III 

TH. l'Kortpcet 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4259 H 6Srd St 
Ofiso tel. REliance 6-4410 

Rezid. telef. GRovehUl 8-0617
valandos: I-I p.m., 64 p m

Penktad. tik po pietų.
Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

Oflao tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayettc 8-1177

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kampas 47th tr Hermitage*

Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak 
šeštad. nuo ž Iki 6 val.. Išskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North M'acker Drlve 
(Clvlc Opera House, kamb. 858)

Vai. kasd 12—4
Tel. CEntraI 8-2294 

5002 VVest lOth Str., Cicero 
vai kasdien 6-8, šeštad 12 va 

Tel. TOwnhall 3-0959 
Kitu laiku lr trečiad. suslta-us 

Rezid. tel. HEmiock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų ligos)
Ofisas ir reg.: 5100 S. Western Ave 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 8-5571 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai popiet lr sulig susitarimu

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Gib. 8-819?

OR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
(71st Ir Campbell Ave.)

Vai.: pirmad. lr ketvirtad. 5—9 v. v. 
Antrad. Ir penk. 1—6: šeštad. 2—4 
Treč. uždaryta.-

Telefonas GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spedalybfi: AKUŠERIJA lr MOTERŲ
’ LIGOS

2524 VVest 69th Street
(89-os lr MaplevvOod Ave kampas) 
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak.

šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

S

Ofiso telef 
neatsiliepia.

0R. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

4146 S. Archer Ave.
VAI Kasdien- popiet nuo 12-2:80 
Vak pirm antr ketvlrt 6-8:80

Trečiad. tik susitarua

OR. i. Ir K. IGLINSKŠI
GYDYTOJAI IR CHIRUKGAJ 

5430 S. Kedzie Ave.
Priima ligonis pagal susltarlma 

aJ«l valandoš skambinti telefonu 
HEmiock 4-1562 nuo 2 Iki 9 vai. 
p p. kasdlan Išskyrų* trečiad lr 
šeštad.

Res. tel. ORovehlll 6-56OZ

žinoti jų tikrą istoriją ir atsira
dimo aplinkybes; to nežinant, ne 
sunku į šunkelius iškrypti.

Štai posakiuose “Ko tįsai, lyg 
būtum ronus raičiojęs” arba 
“Alsuoja, lyg roną pjaudamas” 
žodis ronas (kirčiuojamas kaip 
vyras) yra ne lietuviškas (arba 
žemaitiškas), bet vokiškas, kilęs 
iš vok. žem. ron “medžio kamie
nas, rąstas, kelmas, stuobrys”. 
Mūsų tarmėse ronas reiškia 
“drūtą, lygų (nukirstą ir nuge
nėtą) medžio kamieną, rąstą, 
sienoją (paprastai vartojamą 
lentoms pjauti)”. Todėl roną 
pjauti reiškia “rąstą pjauti len
tomis”, perkelta reikšme — “y- 
pač sunkiai dirbti”. Nuo to jau

koje kalbama apie jiešmo var
tojimą briedienai ar stirnienai vos Silumi* vykstantį įtartiną 
kepti, ši patarlė, sakyčiau, eina žmo^; Tie sargybiniai buvo va- 
iš tųjų laikų, kada ne tik Šūdu- d^nand tabakiais . Nepaisant 
voje, bet ir visoje Lietuvoje bu- valdžios griežtumo ir “tabakių” 
vo dar daug didelių girių, gau- budrumo, vistik atsirasdavovy- 
su visokių žvėrių, ir nemažai kas n*’ kur^e nuvykdavo į Prūsus 

rašinėti pasakas, patark •*. one-[vertėsi medžiokle. Ji, mano min- *r grįždavo iš ten tabaku neši- 
žodžius. dainas ir spausdinti tai timi, ne ką bendro teturi (o gal _ai ruPu i veiau rusai už-

ir visai nieko bendro neturi) su raude mums spaudą, nevienas 
dr. J. Matuso paminėtu posa- jų pasidarė knygnešys). Pa

minėtoji. Daug kam atrodė ji kiu: “Jautis pakabintas ir t.t.”. tekę į Lietuvą, jie (pėsti ar va-
niekur neteko žluotl) ko greičiausiai skubėda- savaime paaiškėja ir sakiniai:

ko tįsai, lyg būtum ronus (rąs-

visa tame priede. Tarp daugy
bės kitų patarlių buvo ir mano

nesuprantama. Mat, žodį “roną” Šio posakio man
laikyta barbarizmu (slavišku pa 1 girdėti. Taip pat neteko girdėti, v'° PrasPru 1 Pro sargybinių
kaitalu mūsiškio žodžio “žaiz- kad lietuviai būtų kada movę saugQm4Jl ruožą, kad sugau- tus, sienojus) raičiojęs; alsuoja, 

da”) ir galvota, kaip galima ai- ant jiešmo ir kepę ištisą briedį 
suoti tokį nesunkų darbą dir- ar jautį. Iš patarlės “Ilgą jieš- 
bant, kaip pjaunant (ar pjaus- mą bedrožiant”, galima spręsti, 
tant) žaizdą. Bet, kadangi toji kad mauta ant jiešmo tik tam 
patarlė buvo užrašyta žemai- tikras medžioklės laimikio gaba- 
čiuose, Ad. Jakštas (prel. A. las. Juk neįmanoma, kad Šuo į-

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 5-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS ' IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad.. antr.. ketv., penkt. 
1—4 lr 6—8: šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta._______________________________

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ. NOSIES TR 

GTKKLfiS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South We*tern Avenue 
vai. kasdien i0-12 vai 1> 7-9 vai
vak. Šeštadieniais į0-» vai Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso 'elefonas: PR 8-332*
Res tnef. IVAlhrook 6-5078

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

Kampas 47-tos Ir Daman Ave 
V%1 kaadien nuo 6—-8 vai. vak 

Šeštad 2—4 vai vak.
Trečiad lr kitu laiku pagal sutart' 

felef. ofiso LAfayettc 8-604l» 
Rn Ullbmok 5-3O4R

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgfi) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGI.
SPECIALISTE

7158 South Weetern Avenne
'MEDICAL BUILDING) 

Plrmad.. antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 1 I vai ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai vakare. Trečiad nuo 
n val. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto iki S vai. popiet

Office tel. RE 7-1188 
Rea. tel. WAlbrook 6-3765

PADEKIME ARTIMIESIEMS LIETUVOJE 
IR SIBIRE

Siunčiame j Lietuvą, SSSR ir kitus kraštus Anglišką me
džiagų, avalynės, vaistų ir maisto siuntinius, taipgi mašinas, mu
zikos instrumentus ir kita.

SPALIŲ MĖNUO — GERIAUSIAS KALĖDINIŲ 
SIUNTINIŲ IŠSIUNTIMUL

V£L DIDELI KIEKIAI ir LABAI NUPIGINTOS KAINOS!
No. 49 — 22 bv. bruto >30.76 
Sūrio 1000 Gr.
Sviesto 850 Gr.
Šokolado 1000 Gr.
Amerlk. cigarečių 60 
Kakavos 456 Gr.
Kavos 456 Gr.
Medaus 1368 Gr.
Pieno miltelių 1368 Gr.
Kepimui alyvos 1600 Gr.

No. 7 — 10 sv. cukraus. 1
10 sv. taukų ..................... $16.25

No. 8 — 20 sv. cukraus $11.61 Į

No. 9 — 20 sv. kiaulinių
taukų ................................... $20.90

No. 30 — 20 sv. kvietinių
miltų .................................. $10.85

No. 35 — 10 sv. kumpio,
6 sv. Salami Ir 5 sv.
bacono .............................. $32.75

No. 38 — 20 sv. ryžių . . $13.26

No. 46-22 sv. brt. 9 dėž.
bacono .............................. $28.56

No. 47 — 22 sv. brt. 9 dfiž.
kumpio ................................. 32.88

No. 48 — 20 sv. Salami $30.94
No. 58 — 22 sv. bruto an

tiškų medžiagų .............. 366.54

Juodas šilkas pamušalui 64 inčų 
platumo, 5 yardal. Paltui medžia
ga, 75% vilnos, pilka, ruda ar mė- 
lyna, 3 y. 4 medžiagos vyriškoms 
eilutėms, 75% vilnos, pilka lygi. 
Juoda, ruda lr mfilyna dryžiuotos, 
14 y.

Visi siuntiniai pilnai apmokfitl 
ir 100% garantuoti, tik Į Sibiru 
pridėti $1.40 už paštų, maisto siun
tiniams ir 31-40 kitos rūšies siunti
niams.

PATRIA GIFT PARCEL C0. '
3741 YVettt 26th St., Chicago 23, UL USA Tel. CRawford 7-3126 
3305 S. Halsted St. (Alfonsą* Kavaliauskas). TeL: LA 3-2021. 

6909 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio (Bronius Bražulis).

J
Jr

SKIP’S UVv.cez 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES _ VVALBROOK 5-8202

OCTOBER-SPALIO 3, 4, 5 d. (L

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4.89

HENNESSY THREE STAR COGNAC Fifth 35.09
BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.69
NAPOLEON IMPORTED FRENCH

BRANDY Fifth $3.39
ASSORTED GERMAN W1NES Fifth

Case of 12 bottles
t 311.45

KIJAFA WENE Fifth $|-69

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet

t Fifth J.|39

IMPORTED BANANA OR PINEAPPLE
LIQUEUR Fifth $4.38

CHARTREUSE (GREEN), 110 Proof Fifth 36J9
IMPORTED
STREGA LIQUEUR Fifth $4.89

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chieago* Saving* Bendrovfia praeitimi, nno pat jo* įsikflrimo 
1924 metais, joa pavyndinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomos pinigus. Pasidėję tanpinina pas mus gausite ne tiktai saugam* — jų 
apdraudimą iki <10,060.09, augfttą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, pi kuriuos kitoee įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chieagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra- 
ftiaosiai ir modernilkinusiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Ijietuviai gyvenantieji nž Chieagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paStu.

Rąžykite dėl informacijų. Mūsų turtai <21,000,000.00.

CHICAGO SAVlNGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Ave. Tel. GRovehilI 6-7575 Chicago. Illinois

Atdara: pirmadieni nno 12 lld 8, antradieni Ir penktadienį nno • U 4, ketvirtadienį ane 6 Ud 6 
Tr^Madlen) nidaryta vlaą diena, o *e4tadlen| nuo 9 Iki 2 valandoa po platų.

.1,1_______ ■ ■!■■■■ ■ • f

(lai, HE 4-6849 rez HE 4-2824
0R. PETER T BPAZIS

iYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

"Vai Pirm ketvlr., penKt 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6. treč.lr šešt. pagal sutarties
sekm. uždaryta.

DR. 2. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenue 
Chicago 2*. Hl

elefonas REpublie 7-4*OO 
R --zldencta: GRoveblU 8-81*1

□aat matymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oflao vai.: nuo S-4 Ir nuo 8-8:80 v 
■ »« Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oflao tel. Vlrglnla 7-0086 

Rezldenci jos tel. BEverty 8-824»

Ofiso BE 4-1414, arba RE 7-*7OO 
Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

3454 West 7lat Street 
(71-oa ir Campbell Ave. karnpaa)
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
šefiadlenlals 1—4 p. p. Trečiadieniai* 
utždaryta.

Oflao telef. YArfto 7—1168
Realdeneljoa — 8Tewart 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 36th Street 
(karnpaa Halsted lr 85-ta gatv*) 

VAL. 1—4 Ir 6:S0—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 6-4732

DR. A. MACIŪNĄ*
CHIRURGAS 

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvirtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. ir 

penktad. nuo 5 iki S vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-»7(K> 
Rez. PR 6-0801

OR. 1. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRUKGAS 

Spedalybfi — dilaus Ilgos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.- kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v.v. 
šeštadieniais 9—11 ryto lr 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHTRURGt 

Office: 10748 South Michigan Ave.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hill*

Vai'.: kasdien nuo 6 v. v. Ik, # v vi.u
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

išsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet

Tel,: Ofiso — PUllman 6-6788 
Buto--BEverly 8-8946

Ofiso HEmiock 4-6816 
Rez. HEmiock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUKIU IR VTDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais šv Kryžiaus llgonln*) 

Priima pagal susltarlma

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

(Arti Archer Ave.)
Valandos: nuo 10 tkl 12: 1—6; 7-2. 

šeštad 10—12. Trečiad. atdaryta 
' LAfayettc 8-494*
Namų — CEdarerest 8-778*

Tel. ofiso PRoepect 6-*400
Rezid. PliflsĮMHi A-94U0

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlfltfi)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 South Kedzie Avenue 

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

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rev. Vlctory 1-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted lr Sl-mos gatvių 

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

Tel. oflao PR 8-1818, rez. RB 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS OTDTTOJAS)
2500 Waat BSrd Streot

VAL kitądien nuo 8—4 p. *. Ir 7:8* 
Iki t vai., Trečiad. Ir šešt. uždaryta. 

Telefonas GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU LIGŲ SPECTALIST®
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: •—18 lr 7—9 v. v. pa*al 
vualtarlm* Išakyrua trečtad taniu.

2422 W. Marųuette Road

Oflao ir boto tel. OLympio 1-1881

DR. F. ¥. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1467 So. 49th Court, Cicero
Kaadien 10—U lr 4—7 vai. Trečiad. 

tr šeštad. tik 10—12 vai.

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street 
Kaadien S—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku parai autarlma 
Oflao tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. S2nd St., tel. KeoubUc 7-8818.

Oflao telefonas — Bishop 7-2526

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Karnpaa Kedzie lr Archer) 

VAL. kaadien nuo 2:00 iki 9:0'j v 
Trečiad ir nekmad tik aualtarua

TeL ofiso PR. 3-8446, rez. HE.4-3I6D

DR. F. C. WINSKUNAS
3YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 iki 8 v- 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR. 6-665* 

Rezid. 8800 8. Arteslan Ave.
VAL 11 v. r. iki 8 p. p.i 6—7 v. v.

Renkite dien. Drauda'

Tel. TUrner 3-99(12

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

1128 Broadway, Gary, Indiana

Vai.: pirm. ir treč. 3-8 vai. vak., ScSt. 
10-12 vai. prieš piet. Kitu laiku pagal 
susitarimų..

OR. ZIGMAS RUDAITIS
HPEC. CHJRITRGINftS IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 We«t 69th Street

Priešais šv Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublie 7-22*0 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
šešt nuo 2:00—4:00. Trečtad. Ir
kitu laiku sunitams telefonu.

OR. ANT. RUDOKAS, Opt
Tikrina akla Ir pritaiko aklnina 

keičia stlklns lr rfimas 
4468 8. California Ava. .TA 7-7M1
Vai.: 10 ryto Iki * vak. (trečiad. at
daryta j, šeštad. io ryto Du t v. p. p.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 26 milą patyrimo
Tel. VArds 7-l82»

Pritaiko akintur 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas lr akintų dirbtu»č 
756 Weat 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre. 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ii 
šeštAdlcninls nuo ia (ki » vsi op

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

yra priežastis galvos skaudfijimo bet 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę lr toliregys 
t*. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi au elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
J mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Ave.
Tel. YArda 7-1373 

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. 8sStad. lo s* 
tkl ( rak Sekmad. lr treč. uždara.
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Čiurlionio Meno galerija
Jos atsiradimas Lietuvoj ir atidarymas Chicagoj

J. L. VAIČIŪNIENE:, Cicero, III.

Menas galingas 
lr stebuklingas.

P. Vaičiūnas

Belankant šią vasarą Morri
son viešbutyje surengtą mūsų 
dailininkų meno parodą, lyg gy
vas kilo klausimas, koks likimas 
šių, daugumos tikrai kūrybine 
dvasia ir jėga dvelkiančių, pa
veikslų jeigu jų ir kitų, čia neiš- 
statytų ir dar sukursimu, nors 
dalis nebus sutelkta ir saugiai į- 
kurdinta. Dairydamasi sau vieno 
įsigyti, labai nudžiugau, pama
čiusi parašus kad kaikurie pa
veikslai nupirkti steigiamai Chi
eagoje Čiurlionio vardo galeri
jai.

Ši idėja, vispusiškai remtina, 
yra kilusi Lietuvių Menininkų 
klube. Jai jau realizuojantis, no
rėčiau išsitarti apie galerijos į- 
steigimo didžiulę reikšmę.

Meno galerija Lietuvoje
ą.

M. K. Čiurlionio Meno galeri
jos čia steigimas nebus lietuvių 
gyvenime naujas; dalykas, bet tą
sa, ryšys ir pakartojimas ne-v 
priklausomybės laikais įsteigtos 
to paties vardo Meno galerijos 
Kaune. Taigi ir mūsų meninin
kai nebe pirmą kartą turės pro-

Meno Kūrėjų dr-jai likvidavu- 
įsis, galeriją perėmė švietimo 
.ministerija, kuri toliau atrinki
nėjo ir supirkinėjo parodose iš
statytus vertingiausius kūri
nius iš Čiurlionio įpėdinių, naš
lės ir dukters, atpirko velionies 
visus paveikslus. 1923 m. galeri
ja turėjo daugiau 150 paveiks
lų.

Jos pirmasis ir nuolatinis di
rektorius buvo P. Galaunė. Ga
lerijai namų projektą paruošė 
dailininkas Dubeneckis. Jo pro
jektas ir įvykdytas: antrajame 
augšte keturiose didelėse salėse 
įkurdinti patys paveikslai, o že
miau — administracija, sandė
liai ir t.t.

Koks likimas gali ištikti da
bar ir ateityje Lietuvoje galeri
ją, sunku pasakyti. O ten pasi
likę menininkai, neturėdami kū
rybinės laisvės, nors ir kuria di
alektinio materializmo ar mate
rialinio socializmo “užuovėjoje”, 
bet jų kūryba, lenkiama parti
jos tikslams remti ir jos “laimė
jimams” garsinti, vargu galės 
būti verta meno kūrinio vardo 
ir tikti išlaisvintos Lietuvos me

M. .K. Čiurlionis. Kapinės.

sis atsiliepė, kaip ir nepriklauso- Be to, būtų gera, jeigu kata- Sirvydų keliais, lietuviai tėvai 
mybės laikais Lietuvoje A. Var inguose būtų kiekvieno pavelka- jėzuitai savo tik ką užbaigtuose 
nas, paskyręs galerijai šių dai- lo trumpa charakteristika. Juk namuose kuriuo-e randa užuo-
lininkų darbus: P. Puzino, J. 
Pautieniaus, Skupo, B. Murino, 
M. Šileikio ir kitų.

mes nekiekvienas esame tos sri- vejos ir lietuviškos šilumos Aug 
ties specialistai, žinovai, tai cha štesnioji Lituanistikos mokykla 
rakteristikos bent iš dalies su- ir kiti sambūriai.
pažindintų lankytojus ne tik su

Nors pradžia yra graži, bet, pavejjta|0 turiniu bet ir apskri- n*************************
■ ll Šll m vrinl.ni-, rvnl/kMi *toli gražu ne viskas, kad galeri

ja būtų atstovė visų mūsų daili
ninkų. O meno mėgėjai norės 
joje matyti ir kitų darbus: V.
Kasiulio, Galdiko, V. K. Jonyno 

' ir visos eilės kitų, čia neišvardin i98 įsteigimas yra ne eilinis reiš- 
j tų. Būtų idealu ir labai norima,1 kinys. ' 
kad galerija apjungtų juos vi- Galeriją priglaudžia, eidami
sus iki vieno. Pradžioje organi- ...................... ........................ -
zatoriai gal nebus pajėgūs visų 

j nors po vieną įsigyti nuosavy- 
, bėn, todėl labai pageidautina,
I kad dailininkai bent paskolintų.

1 Galerijoje pamatysime kūry-
natvės darbų. 1943 m. Palemone likti namie, sutelkti savųjų1 bingiausių, apie 7-10 likusių Lie 
sudegė A. Varno geriausių, ap- bendruomenėje. Jeigu niekas irjtuvoje, dailininkų kūrinius, tar- 
žvalginei parodai paruoštų, dar- toliau apsauga nepasirūpintų, j pe kurių ir A. Žmuidzinavičiaus 
bų. Tarpe jų Basanavičiaus, M. i vargu kokia nuotrupa mums be- “Regėjimą”.
Varnienės portretai ir kiti. 1 liktų.

Beveik tuo pat metu žuvo J. _ x
„• - ika i • ><r- Dovana atstatysimai LietuvaiBuraco apie 150 kurmių. Musų, J

no galerijoms

tai su vaizduojamojo meno sro
vėmis,- formomis, priemonėmis 
ir t.t.

M. K. Čiurlionio Meno galeri-

VIKTORO K O l 1 CO8 
įdėtu vi Ak gazolino etntifl Ir auto 

talnyman
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo dažvmo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

<S75fl 8 MTE8TERN AVE. PR 8-9688

Tūkstančiai vartotojų įsitikino, kad dažus, vidaus ir iš oro dažy
mui, taip pat sienoms klijuoti popierius geriausia pirkti

D. JURfONO BENDROVĖJE
3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Tel. CAIumet 5-1064

tfr-

Džiuginantis reiškinys, kad Į 
jau turima netrumpa eilė rėmė- 
jų-mecenatų. (Juos pamatysime 
galerijos atidarymo diena). Jų

neilgame atstatyto nepriklauso-i Senieji ateiviai senąją tėvynę
mo gyvenimo laikotarpyje yra yra gausiai apdovanoję: įkėlę į nanildv8 ir dau
didžiuliai kultūriniai nuostoliai,1 Karo muzėjaus bokštą Laisvės 
kurihos išlyginti bei atstatyti varpą, apdovanoję nusipelniu-
vargu pakaks anos senesniosios 
kartos metų.

Šiuo .metu galbūt niekas taip, 
į kaip mūsų dailininkai nėra iš
sisklaidę po platųjį pasaulį ki-

sius karius sidabro, aukso kar
dais parėmę pradėjusį savaran-

giau musų kultūros rėmėjų, 
šiaip meno mėgėjų ir materia
liai pajėgesnių asmenų, įverti-

, i/ u i nančių galerijos vaidmenj. kiškai žygiuoti kraštą valiutai ° '
ir t.t.

Būtų labai tinkama ir brangi
Tuo tarpu laisvajame pašau- j Staučių jūroje. Tad ir dabar jų dovana nuo dabar pradėti telkti

lyje yra atsidūrę daugiau negu kūriniams gresia pavojus perei- galerijon meno kūrinius — tuo

gos čia sutelkti nors dalį savo darni progos pažinti to pašau
darbų, o visuomenė remti ir pa 
dėti organizatoriams jos įsteigi
mo ir ugdymo darbe. Bet steigi

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo lr Skolinimo Bendrovėse yra 
įaugu Ir pelninga.

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų lr visais finansiniais reikalais kreipkitės |:
Istoriniai paveikslai

Baigdama norėčiau išreikšti 
pageidavimą savo ir girdėtą iš 
kitų, besidominčių galerijos tu
riniu ir įrengimu, kad joje atsi
rastų daugiau istorinių paveiks
lų iš Lietuvos didingos praei
ties, nepriklausomybės laikotar
pio, 1940 .metais prasidėjusių 
tautos kančių kelių ir t.t. ir t.t. 
Jie akivaizdžiau bylotų ir savie
siems, ir svetimiesiems, negu 
istorijos puslapiuose gulintieji 
faktai. O to mums labai trūks
ta ir beveik nuolat pasigendame. 
Nedrąsiai blyksi mintis, kad 
A. Varno “Mindaugo vainikavi
mas”, kuris dabar yra kun. Lin- 
kaus nuosavybėje, patektų ga
lerijom

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

pusė visų dailininkų. O jie, ture- 1 svetimųjų rankas ar kitų va^jabjau kad Lietuvoje galerijos 
stybių meno galerijų, mužėjų sa 0 „iekas uitlk_
nuosavybėn. - tuo lab.au, kad Tokia dovana
dailininkai, aplinkymų verdami, ku,tūrininkų . ambasadoriškue
savo darbus turi perleisti ten, , , , . . . .___.. ., x . darbus tremtyje ir emigracijoje
kur jie gyvena: tai sudaro ių |. , . . , .. .. - „ .,? . , . . ir pateisintų įs tėvynės pasišali-
pragyvenimo pagrindą ir įgalina

lio meno laimėjimus, įsigyti pla
tesnius akiračius, dauguma čia 
padarė tikrai didelę pažangą to

mo sąlygos, be abejonės, čia, bulėjimo kūrybos kelyje. Todėl 
daug sunkesnės ir tikslas šako-! šiais atžviigiais galo SVarbu 
tesnis. įo paĮjeg vardo meno židinį su-

Čiurlionio vardo galerija Kau-' organizuoti laisvajame pasauly- 

ne tuo vardu pradėjo veikti apiei je. Nors nieko nėra, kaip sako- 
1922-23 metus. Jos pagrindas ta! ma, amžina po .mėnuliu, bet ir 
da yra buvęs Čiurlionio paveiks-1 dabartinio saugumo mastu ma- 
lai. Šie paveikslai I-jam Pašau- tuojant, čia visdėlto būtų sau
liniam karui einant į galą buvo giausia vieta.
atsidūrę Maskvoje. Lietuvos pa- žūnančios ir išblaškomos meno 
sientinybės ir Lietuvoje tada vei Į vertybės
kusios Meno Kūrėjų draugijos *Kad mūsų meno vertybių yra 
pastangomis 1921 m. jie atgau- daug žuvusių praeityje visokiais 
ti, pargabenti Lietuvon ir pade-, istoriniais laikotarpiais, įrodo to 
ti Meno muzėjun, tos pačios

mą jos didžiausios tragedijos 
metu.

Gi iki grįžimo dienos čia tu
rėtume meno šventovę, kuri kel
tų ir stiprintų tautinę ambiciją,

draugijos globojamam Meno Kū
rėjų draugijoje ir kilo mintis 
Čiurlionio vardui pagerbti ir, jei 
gu taip galimą pasakyti, įamžin
ti tautoje, kurios jis buvo gyva 
geniali ląstelė, įsteigti galeriją.

Iš Kaune 1921 m. įvykusios 
Meno parodos, kurioje dalyvavo 
mažne visi to meto dailininkai, 
— prof. A Varnas atsiuntęs pa
veikslų net iš Vilniaus, — būsi
mai galerijai buvo atrinkti ge
riausi darbai.

Be Čiurlionio paveikslų, par
vežtų iš Maskvos ir surinktų iš 
velionies giminaičių iš kurių pir
moji padovanojo Karužienė, 
Čiurlionio sesuo; galerijai dova
nojo ir kiti dailininkai savo kū
rinių. Pirmasis A. Varnas dova
nojo Vytauto Didžiojo portretą, 
vaikų teatro dekoracijų ir rūbų

juos kurti toliau, neišsižadant 
savos profesijos.

Nekalbant apie paveikslų liki
mą Kasiulio, P. Kiaulėno ir ki
tų, prisiminkime Pietų Ameriko-1 kįrioje galėtume nušviesti akis 
je gyvenančio J. Rimšos darbus, i įr atga.ivinti skurstančią dvasią. 
Turimomis žiniomis, apie 99% jį fcūtų sava miela kultūrinė ply 
jo kūrinių yra atsidūrusių sve- tel- svetimųjų galerijų ir muzė- 
timųjų nuosavybėn. i jų mozaikoje ir visokiu atveju

Pasididžiuotinas dalykas kad reprezentacija. Trumpalaikes pa 
mūsų dailininkų darbai prasis- ro(jas nekiekvienam pavyksta ap 
kiną kelią į rinktines parodas, lankyti ir susipažinti su jose iš- 

ji pati praeitis. O praeitis’yra ge muzė3us- atskirų asmenų namus, į statytais paveikslais, gi nuolati-
riausia mokytoja ateities dar- ista^as ta’P nebūtų, rei- nėję dažnas turės progos pasi-

kėtų to siekti). Tai prisideda , gemtį atgajos> 
prie garsinimo mūsų tautos var
do ir yra vienas iš kultūrinių t Graži pradžia
ginklų kovoje už laisvę (gaila,! Galerijos buvimu ir jos augi- 
kad lietuvių prasisiekusių profe- mu, manau, pirmieji yra susi- 
sionalų ar verslininkų įstaigose domėję dailininkai, nes čia yra

bams.
Lietuvos meno turtai jau a- 

nais laikais būdavo svetimųjų 
renkami ir grobstomi. Prisimin
kime mūsų dvarus, kuriuose il
gais metais yra buvę sutelkta

ros, kristalo ir kitų kūrinių. Var 
šuvos, Krokuvos, Karaliaučiaus 
muzėjuose gausu iš Lietuvos vi
sokiais keliais patekusių verty- j 
bių. Krokuvos Meno muzėjuje 
prie kaikurių lietuviškų darbų I 
pridegioti parašai, kad tai yra I 
“Sztuka Polska”; tai parodoj 
kad darbai vertingi, nes betko' 
svetimi muzėjai nerinks, ypač ne 
sisavins.

O kiek yra žuvusių meno kū
rinių įvairiais krašto sukrėtimo 
laikotarpiais. Pirmojo Pasauli
nio karo metu, nekalbant apie

eskizus. Vėliau dovanojo P. Kai-' buvusius dingusius Čiurlionio pa 
pokas, Zikaras, Rimša, Galau-1 veikslus, Vokietijoje žuvo P. Kai 
nė, Šileikis ir kiti. poko apie 100 geriausių jo jau-

tiek brangios tapybos, skulptū- ar _namuose retai kame bepas-! profesinė jų sritis, sutelktinė vie
tebėsi savo tautiečio paveikslą), ta ir apsauga nors dalies jų kū- 
Tačiau jų nors dalis turėtų rinių. Kaip teko patirti, pirma-

STEIN TEXTILE BENDROVE YRA
pirmoji, kuri parūpinę vilnonių ir šilko medžiagų siuntimui 
artimiesiems j Lietuvą ir tolimąjį Sibirą už žemas kainas.
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PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

BRANGESNIS UŽ AUKSĄ
Ateikite pasitarti su SPECIALISTU ir pažiūrėti TIKRŲ HI FI TE
LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai. 
HI FI vok. aparatai. Duodam išsimokėtinai. Priimant senus. Taisom. 

Atdara kasdien iki o vai., pirniuu. ir Keiv. iki y vai. rie k m uždaryta

Jr

mokame 
Augštą

Oividcndą
4038 Archer Avmm t«I

AUGUSt SALOUKAS Nul

FM 40 MCTU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA M 

FELNINGIAUSIA
TAUFYMO

ACNOKOVi

IA3-A7*

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

Atliekame dideliu, ir ir -Jus automobilių remontas. Lyginimas, ds 
žymas. Elektrinis suliedinimas Parduodame automobilių dalia 

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Ave.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. VVAlbrook 5-5934

Gauta nauja siunta vilnonių angliškų medžiagų. Didžiausias 
pastrinkinuM siuntimui į užaienj, taipgi ir savam vartojimui.
Geriausios ANGLIŠKOS ir “Worstead” MEDŽIAGOS 

KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra $9.80, dabar už jardą tik ............................. . .........$4.50

Visokiausių pamušalų nž pigias kainas. Spausdintas šilkas, 
crepe šilkas, plaunamas “Sil-O-Shan”, ‘‘autiąue taffs-

. ta” paprastai $1.98, dabar tik ......................... ............. ...98c
10 colių vilnonės medžiagos ir "flannel” vyriikiema ir 

moteriškiems kostiumams tiktai ............ ........................... $L89
48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 

$2.98, tiktai .......................  .............  ...$1J9
Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Oloth nžnolaidoms tik .$1.09 

Atvykite į STEIN TEZTILE ir patys įsitikinkite. 8« kiek
vienu pirkinio virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos
kaip dovana
Pas STEIN'Ą jūs rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotaikoms “laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams nž baisiai pigiai 
kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

Prašome aiškini įsąioitif'ti adresų — 1300 NO. UNION —, nee Htidn 
Testlle yra Ilk šioje vietoje ir Jokių skyrių neturi.

I blokas į rytu* nuo llalsted St., iy2 bloko | pietus nno 
Roosevelt Rd. Atdara T dienas savaitėje Iki 5:30 vai. vak.

|Te«. MOnroe 6-8152. FREE PARKING, kitoje punėje gatvės.

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.
Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau
sioji ir saugiausioji įstaiga.

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti. ' »

kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD FEDERAL — 
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.

STANDARD FEDERAL visiems teisingai patarnauja, o karo ir de
presijos laikais taupytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą.

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių
Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 

ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

Pinigai, įdėti prieš 11-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEW1CH, 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.

Standard Federal Savings
• Wl»l
L-FD

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32 
(Archer Ave. ai Sairamento) 

PHONE: Virginia 7-1141
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Didžiosios dvasios šaltiniai
Keli įspūdžiai iž Colorado Springs

A. TYRUOLIS, Brooklyn, N. Y.

Kai gražią rugpjūčio pavaka- tros srove perleidžia, jį pagyvin 
rę mes įriedėjom į Colorado damas, nušviesdamas, nuvalyda- 
Springs, saulei nuo Pikes Peak mas skaistesniam gyvenimui ir 
siunčiant jau paskutiniuosius galvojimui. . '
spindulius, prisiminiau, kad ir
aš švenčiu nepaprastą ir ypatin- Manitou dvasia ir naujieji dievai
gą sukaktį, kaip dabar daugelio rpų vandenų versmes lieja, ver 
įprasta, amžiui šuoliais įsibėgę- čia augštyn> be abejo> ta didžio. 
jus. Lygiai prieš dvidešimt me- dvasia _ Manitou _ kuri gy. 
tų buyo tokia pat vasaros pa- vena po žemėm ir siunčia • vir.
vakarė, kai aš išlipau stoty, ant tuoa radioaktyvius, įelektrin- 
kurios buvo užrašyta Karlovyj tug vandenis. Ir ilgug amžius 
Vary. o žemiau Karlsbad, kurį raudonosios žemės Colorado 
žino beveik visas platusis pašau- _ paveidėtojai čia garbino savo 
lis. Taibuvo už jūrų, anam že- didžiąją dvasią įr joa versmes. 
myne, čekų -bei sudėtų žemėj ir Bet kai atgjo baltagia žmogug 
tais laikais, kai valstybių sienų čia rado daugiau stebuklų 
nevadinta tokiais žiauriais, ge- versmea 8U jų dievais — rado
ležiniais vardais.

Šaltinių miestas, kuris neturi 
šaltinių

Žinoma, Colorado Springs ne
turėto Sprudelio, kuriuo didž'.uo 
jasi anas Bohemijos miestelis, 
beje, tikrosios Bohemijos, bet ne 
tos, apie kurią kalba savo dra
moj Šekspyras, tas gudrusis, 
paslaptingasis Šekspyras, kurs 
iš tikrųjų turėjo galvoj senuo
sius prūsus palei Baltijos jūrą! 
Čia nėra ir tų karštų šaltinių, 
kurių jieškoti reiktų važiuoti į 
Arkansas ir dar kitur. O dar 
keisčiau, Colorado Springs, pasi 
vadinęs kad ir tokiu garsiu var 
du, šaltinių iš viso neturi. Jis 
tik tuo vardu didžiuojasi, o pa
čias versmes yra palikęs kaimy
niniam Manitou.

Čia dar arčiau į Uolėtų kalnų 
— Rocky mountains — papė
des. Kai pirmieji indėnai čia at
slinko iš šiaurės, toj kalnų pape 
dėj jie rado versmių versmes ir, 
paragavę jų vandens, pamatė, 
kad jis nepaprastas, kad jis žmo 
gų tartum kokia lengva elek-

aukso, kurį pradėjo galvatrūk
čiais medžioti. Tada dar ^nebuvo 
nė Colorado Springs, o buvo tik 
Šaltinio kaimelis, gavęs vardą 
nuo mažo upokšnio.

Colorado Springs — judrus ir 
gyvas, būdamas pačioj Ameri
kos širdy, leidžia per save kas
dien minias turistų, ypač užsie
niečių, vykstančių čia pažiūrėti 
gamtos gudrybių ar pagerti tų 
mineralinių vandenų, kurių mi
lionus galionų per dieną išmeta 
augštyn ana didžioji dvasia. Mes 
retai ir tepagalvojam, kad im- 
bero alus kurį čia vadina gmger 
aje, ar kiti gazuoti vandenys tu
ri dalelę to dievo dvasios. •

Vytauto ir Birutės šaltiniai 
geriau gaivino

Bet kai būsi Manitou, tų šalti
nių £al taip veik ir nepastebė
si: jie taip išdidžiai neparaduo
ja, kaip anie kartieji čekų šalti
niai, kurie taip gerai gydo kepe
nis, tik jei, gink Dieve, tuo pa
čiu laiku nevalgai vaisių ir ne
duodi išaugti ^dar pavojinges- 
niem akmenim. Didžiosios dva

sios versmės vėsios, švelnios, al- 
kalinės, jos man taip primena 
tą l’eau alcaline Montreux, kai 
ten man jo vietiniai siūlė su pa
sididžiavimu ragauti, kai jieško- i 
jau ten netoliese Rilkės kapo. O 
vis tik mūsų Vytauto ir Birutės 
šaltiniai labiau gaivino tam se
najam, dabar taip tolimam Birš
tone.

Nepaliko čia nė savo pamink
lų tie garsūs turtuoliai, kurie 
didžiosios dvasios šaltinių van
dens ragavo, maudėsi, gydėsi 
nuo inkstų negalių. Karisbade 
gi — kas tik garsesnis liko įam
žintas. Ten rasi Goethę su Šile
riu ir Puškiną su- Mickevičium, 
po kurio biustu ryškiom paauk
sintom raidėm buvo įrašyta: po
etą Poloniae, užmiršus ar, sa
kykim teisybę, nenorėjus pridėti 
kaip pridera: et Lituaniae...

Bejieškant lietuvių

Slėpti lietuviškumo nereikėtų. 
Nereikėtų slėptis nė lietuviams. 
O Colorado Springs ir didžiosios 
dvasios šaltinių papėdėse jų y- 
ra, nors jieškoti reikia labiau 
nei su žiburiu. Nej burmistras, 
nei klebonas apie juos nežino, 
bet užtat autobuso šoferis žinąs 
jų visą aibę Spruee gatvėj, bet 
negi eisi per visus namus, kad 
bent vieną šutiktum. Kodėl jie 
nesusiburia į kokį sambūrėlį, į 
kokį organizacinį vienetą, kaip 
yra susibūrę latviai? Nepasijus- 
tum tyruose, patekęs visdėlto į 
garsų kurortinį Amerikos mies
tą. Mūsų mielas keliautojas Sta
sys Pilka surado vieną Petrėną 
telefono knygoj, aš dar sura
dau Jozapeit, bet atsiliepė mo-’ 
teris airė, kurios vyras esąs se
nas prūsas...

O didžiosios dvasios šaltinius 
dievai saugo ir kartais net labai 
pavydžiai, pavyzdžiui, duodami 
blogą orą ir net nenorėdami įsi
leisti į Dievų sodą, kuris prie 
pat garsiųjų versmių yra viena 
iš žymiausių atrakcijų. Prie di-

DIRBTINIS MENULIS

Naujojo žemės satelito tikslų modelį, išstatytą Tarptauti
nių metų satelitų specialistų suvažiavime Washingtcne, D.C.," 
apžiūri (iš kairės) rusų prof. A. Blagonravov, dr. I. KaRlan, 
Sidney Chapman (D. Britanija, suvažiavimo pirm.) ir L. Berk- 
ner — Associated Universities, Ine., prezidentas

džiųjų vartų į sodą tave pasitin
ka du rūstūs, suakmenėję die
vai. Rodos, ne žmogus kalė tas 
figūras, o gamta, žiūrėk, kokias 
išdaigas išdarinėja. Štai balan
suota uola, irgi tartum dievo 
ne dievo galva, laikosi ant tokio 
laibo postamento, jog, rodęs, 
vaikas pirštu galėtų nugriauti, 
bet žmonės ritas į tą uolą, kaip 
į kokį kalną, be jokio pavojaus.

Gamta Dievų sode 
Ir dar toliau -— ko čia nėra? 

Šit Babelio bokštas, beveik tri
kampis apgriuvęs pastatas, tik 
nebeaišku, kaip augštai kada jis 
buvo pasistiepęs į dangų, rūstin
damas dievus. Kitur vėl — pira
midės, tos adatinės, sma:lios uo

los, vis į dangų pasišovusios. O 
pagaliau ir katedra — didinga, 
milžiniško augščio natūralinė ka 
tedra, kokių gali matyti Didžia
jame tarpekly, Grand Canyon, 
Arizonoj. Taip visą tikėjimo is
toriją gan įmantriai atkūrė gam 
ta Dievų sode. Tartum kadaise 
čia visa buvo gyva, buvo nepras 
tas, milžiniškas gyvenimas, kai 
dar dinosaurai ir mamutai tebe
slankioja, ir tik iš karto paslap
tingai visa nurimo, sutingo, su- 

**<****ą:*:«*******^r*',~'-v***

MOVING
. BENIULIS atlieka įvairius 

i -erkraustvmus nei pervežimu*
I '5 tolimų ir artimu atstumi

Tel. BIshop 7-7015 
aaKjK*?***********-**5** *

ST. ANTHONY SAVINGS Ori. ’lst through Ori. 31st

35amEBSĮMEmiH
ŠI ŠVENTE YRA VISIEMS...

Creasure Chest
of 200 PRIZES

ftl<- gražūs ir naudingi pryzal yra paskirti 
atiduoti tisai nemokamai. Tik keU iš 200 pry/ų 
yni. ('■la parodyti. Jūs laimėsite vieną Iš tū pry-
/ii, jeigu Jūsų gautas raktas atrai,ys tą bran-■
genybių skrynią, kurt yra Išstatyta banke.

Nepamirškite atvykti lr “Išmėginti savo lai
mę”. Mai tai ir bus Jūsų laimingoji diena — 
gal Jūsų gautas raktas bus vienas iš daugelio, 
kuris atrakins brangenybių skrynią.

ttew savom
SAVERS»

FU70M SAVOM
šv. Antano Taupymo ir SkoUnlmo B-vės 

valdyba, direktoriai ir tarnautojai su pasi
gėrėjimu žiuri 1 tuos 35 veikimo metus, 
kad galėjo aprūpinti apylinkės žmones sau
gia ir pelninga tacpymo vieta. Dėka Jūsų 
nuolatinio pasitikėjimo mūsų veikimu, mes 
pastoliai plėtėmės galėdami suteikti Jums 
geresni patarnavimą, lr patogesnes taupy
mo sąlygas kldkvlenals metais, ftt 35 metų 
jubiliejaus šventė yra noras pareikšti dė
kingumą visiems mūsų klientams, drau
gams ir kaimynams. Mes nuoširdžiai kvie
čiame Jus atšvęsti drauge su mumis šią 
mielą šventę.-

satelutb

DOVANAI — Naujiems 
Taupytojams Pasidėju- 
siems tik $10 ar daugiau 

Jūs dargi nei nesvajojote 
apie tokią plunksną su tiek 
naujų iiatohulinimų. Kiek
vienas atidaręs taupymo są
skaitą su 310 ar daugiau
gaus nemokamai vieną iš šių puikiai ra
šančių (rankių, taip |»at gaus ją ir kiekvie
nas taupytojas (dėjęs | turimą sąskaitą to
kią pai sumą.

akmenėjo. Tik netolimais verda 
kunkuliuoja, atslūgsta irvėl ima 
virti didžiosios dvasios šaltiniai 
— didysis požemio dievas tebe
gyvas. Bet jei kada iškiltų į vir
šų, taip pat turbūt suakmenėtų, 
ir greičiausia užgestų visi šal
tiniai.

Revoliucijos prasideda ‘ gra
žiomis kalbomis ir baigiasi krau 
ju.

—Maksimilionas, Meksikos

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialvbe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated]

EDVARDUS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

Siųskite dovanas ank 

sti Kalėdoms bei žie

mai! Tik patelefonuo 

kitę. ar .parašykite 

kuomet norėsit siųsti 

siuntinius.

SIUNTINIAI Į

LIETUVĄ

ir R U S I J Ą
Visi muitai iš anksto apmokami 

Pristatymas garantuotas.

Siunčiame NAUJUS RŪBUS, Medžiagas, 

Vaistus, Maistą ir 1.1.

Patikimas — Greitas — Tiesioginis pristatymas

TŪKSTANČIAI PATENKINTŲ KLIJENTŲ 

' VISOSE J. A. VALSTYBĖSE.

Reikalaukite mūsų naujo katalogo

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC. 
220 S. State Street, su»*e 12^0 

Chicaoo 4, Illinois
Tel.: WAbash 2-9354 Mes turime tiesiogi

nę sutartį su lntou- 
rist Maskvoje nuo 
1947 metų.

►OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

KVIEČIAME
PAMATYTI

NAUJUS, PATOBULINTUS 
JAU , 1938 M. MODELIUS:

• TELEVIZIJAS
• Hi Fi FONOGRAFUS
• VISOKIUS RAOIJUą 
— Didelis pasirinkimas 
— Pigios kainos
— Sąžiningas patarnavimas 
— Viskas garantuota. 
Aplankykite šią modernišką

elektronikos parduotuvę

Dflinti
TELCVISIOn

Csales- Service)

IM

iav. Ini. A. SIMENŠb 
.1321 k. Halsted — OLiffside 

Atdara, kasdien 9 6, pirmadieniai
(i ket virtadientaia 9—9 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.

Greitas, sąžiningas ir pigus 
x patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospeet 6-7960

r* lė TOLI l» ARTI j
NAUJI DIDELI TROKAI- NAUJAUSI KRAUSTn^O (RANKIAl

UStf METU PATYRIMAS-PISUS IR SAtlNINGAS PATARNAVIMAI

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36. ILL Tdi. V/AILmok 5-9203 j

BOKITE VISA ŠEIMA DRAUGE

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

’r Pask°,os Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Ave., Chieago 36, III

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chieago 9, III., YArds 7-0145

CRANE SAVINOS & LOAN ASSN.
2555 W 47th St. Chieago 32, III

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

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St.. Chieago 8. Iii

ATVYKITE —
PASIIMKITE 
SAU RAKTA

VALANDOS Jūsų patogumui: Plrmad. 9 v. r. 
Iki S v. v. šeštad. 9 r. r. iki i v. p.p. Antrad.,

, ketv., penkt. 9 v. r. iki 5 Vai. popiet. Uždara 
visą dieną trečiadienį.

DABAR YRA LAIKAS TAUPYTI
Dividendai ui aantaupaa ftv, Antano Tau

pymo ir Skolinimo B-vėJe yra didesni, negu 
kada norą yra buvę. Pradėkite taupyti da
bar. Nedelskite, įdėkite aavo ptųlgns, kad 
jie neštų ĮM-iną nno šios dienon. . . Po to 
taupykite pastoviai — tokiems tikslam*, 
kurių Jūs siekiate aavo gyvenime. , . taip 
pat Ir aavo saugumui. •>

ACGŠCIAUSI PROCENTAI 
Ut IftKAI.NO . APMOKĖTAS SĄSKAITAS 

'Hv. Antano Taupymo B-vėje
daitar Jūs galite pelnyti pasto
vų augščiausią procentą .14 ap- 
draUKtas Ir Iškalno apmokėta* 
aą-taa PasUeiraukit.e atvykę 
pas mna apie šį taupymo pla
ną dar šiandien.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

tssr (Ma se* Cm* to i-titi man is
Servlng The Nclghhortiood ginče 1922

... šeimos grupinė nuotrauka Jums 
patiks tiek pat, kiek jūs patinkate 
vienas kitam.

BŪKITE VISADA DRAUGE
Atvykite ar patelefonuokite dar šian

dien laiko paskyrimo reikalu.

V ICTOR STU DIC
VYTAUTAS GRIGAS 

Fotografas

Vestuvines nuotraukas darome na
mie, bažnyčioje, vestuvėse ir studijoj.

2517 West 69th Street 
Chieago 29. III.

Telef. REpnblic 7-0040

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVE., CHICAOO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Ave. Telef. Virginia 7-7097SIUNTINIAI | LIETUVA — KALĖDŲ SEZONAS

ORBIS siuntiniai 22 svarų svorio. Greičiausias pristatymo laikas. 
Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje. Žemiausios kainos. Aukota 
prekių kokybė. Siunčiame viską kas yra leistina. Siunčiame maistą 
įvairiausių rūšių pagal Jūsų pageidavimą ir pasirinkimą, riebalus, 
mėsos gaminius, pieno gam., vaisius, miltus, įvairias kruopas, sal
dainius šokoladą ir kitką.
pav.: 22 sv. taukų kiaulinių (su muitu ir persiuntimu) $21.90 

22 sv. cukraus ” ” $12.95
22 sv. lašinių

Galite pasirinkti maistą kilogramais ir puskilogramais iš mūsų 
kainaraščių.
Siunčiame odą ir avalynę:
2 kg. odos (5 porom batelių) su muitu $18.30
1 kg. labai storų — 4y2 mm. padų 3.95
Vyriški tufliai su muitu dhigubu padu 12.90
Moteriški bateliai ’*■ , 10.95
Medžiagos kostiumam nuo $9 25 ir daugiau.

” ” ” 9.45 ”
Sąžiningas ir greičiausias patarnavimas per

ORBIS
igo 1 
oronl

Chieago: 4414 S. Rockvvell SL, Chieago 32, IIL Tel. Y A 7-2445 
Centras: Toronte, Rathurnt St. 298, Toronto 2B, Ont., Canada

Pradčkit Taimvl Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietuviškoje 

jstaigeje — BRIGHTON SAVINGS ANO LOANI
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Iki $10.000.90

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

CHARLES ZEKUS. Sekretorius• . ’• •

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. ft ryto lki 12 vai 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p Ketvjrtad ft vai. iki 8 v.v

IftKAI.NO
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Lietuviu Prekybos Namai
Prekės be broky, sugadinimy, klientu sąskaitos neparduodamos Finansų Co. 

Išmokėjimui iki 36 mėnesiy.

RUDENINIS PREKIŲ IŠPARDAVIMAS,

Vaikų psichologijos pagrindai
Lietuvio vadovėlis universitetams

P. V. VYGANTAS, Ozone Park, N. Y.

Dar nespėjo praeiti nė 10 me- ju. Šiandien jis yra to universi
teto profesorius (associate pro- 
fessor) bei pasireiškia Detroito 
konsultacijų biure kaip vyr. pa

tų nuo tremtinių atvykimo ban- 
i gos į šį kraštą, tačiau per šį

• Jokūbo Stuko vadovauja- 
! mas Lietuvos Atsiminimų radi
jas pereitą šeštadienį perdavė 

j Amerikos Balso redaktoriaus 
inž. Povilo Labanausko pareng
tą montažą iš Niagaroje vyku- 

1 sios penktosios Kanados lietu
vių šventės.

*

VISOS PREKES JAU 58 METŲ MODELIŲ IR STILIŲ

trumpą laikotarpį jau daugeliu 
atžvilgių pasiekta gražių laimė
jimų. Jie nesiriboja vien mūsų 

; bendruomene; jais mes skina
mos kelią į plačiąją šio krašto 
visuomenę. Be kitų sričių, ir 
moksle galime džiaugtis visa ei
le prasmingų atsiekimų.

Lietuvio vadovėlis universitetui

Visiškai neseniai šią teigiamų 
reiškinių virtinę praturtino dr. 
Justinas Pikūnas, parašęs vado
vėlį apie vaikų psichologiją. Jį 
išleido Bruce Publishing Co. 
Milvvaukee mieste (1957 m., p. 
262 +XVIII). Tai pirmasis mū
sų įnašas vadovėlių srityje. 
Nors jau turime mokslinių vei-’ 
kalų, tačiau iki šiol amerikiečių

STATYBAI 
EB NAMŲtarėjas-konsultatorius. Tinka-1 

mas 2 pasaulių suderinimas mok j PATAISYMUI 
slinėje plotmėje autoriui sutei
kė puikią galimybę savo kny- 
gon įjungti klausimus, kurie šių 
dienų amerikiečių psichologų ma 
žai paliečiami; tuo pačiu ir pats 
vadovėlis yra tapęs vertinges
nių.

Sveikintinos autoriaus pastan 
gos paliesti moralinio ir religi
nio auklėjimo klausimus savo 
knygoje; jiems dr. Pikūnas eg- Apkainavimą ir Prekių Pristaty

PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LmVTNAS. Prea.
3039 So. Halsted St.

TeL Vlctory 2-1272

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbeon 8-4938

e Generalis kontraktorius nau
jų namų Statybai, įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams e Turime didelį patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus, e Apkainavimal nemo
kamai.

Naujausi 3-jų ir 4-ių dalių svečių kambario baldai, Nylon medžiagos, moderniško styliaus
parduodami virš $300.00 pas mus šiuo metu tik ...................................................... $180 — $250

9x12 kilimai garsiausių Amerikos Fabrikų kaip Bigelow, A. Smith, Magee, su auksų įaus
tais siūlais, 58 metų stiliaus tiktai ................................................................ ,............... $69 iki $129.00

2-jų dalių sofeb ir kėdės nakčiai padaroma 3-jų asmenų miegamąja su gražiu viršum tik $99.00 
Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar mahogany su šlifuoto stiklo stumdamom durim tik $39.00

Moderniški 5 dalių Valgomojo kambario baldai su nedegamu Formica viršumi pas mus
tik ... .................................................................................................................................................... $99.00 iki $129.00

7 dalių valgomo kambario ąžuolo ar šviesaus riešuto viršaus su nedegamu Formica viršu
mi tiktai .................................................................................................................................. .. ......... $129 — $149.00

8 dalių valgomo kambario baldai, modernaus 58 m. stiliaus su nedegamu viršumi tik $200-$250 
10 dalių Daniško stiliaus, riešuto medžio, ar S viesaus mahogany parduodami po, $600.00,

pas mus sutaupysite $210.00 parduomi už..................................................................................... $390.00
Virtuvėms chromo baldų didžiausias ir įvairiau šių stilių pasirinkimas sutaupysite nuo 30% —

40% 5 dalių chromo setus Formica viršumi pirksite pas mus už tik........... .......................$39.00

DR. J. PIKŪNAS

universitetiniam jaunimui vado
vėlio lietuvis dar nebuvo paren
gęs. Knyga pavadinta “Funda
mentai Child Psychology” ir sa
vo turiniu ir srities apimtimi 
taikoma besiruošiantiems moky
tojauti bei tėvams-auklėtojams.

Autorius saVo medžiagą su- 
Į skirstė į 4 dališ. Pirmoje jis nag 
rinėja pagrindinius principus ir

zistuoja, bet dažniausiai dėl ta
riamos metodikos stokos nelie
čiamos.

Nauji atradimai

Dr. Pikūnas yra išvystęs ir 
savo testą, skirtą asmens-asme- j 
nybės bei inteligencijos nusta
tymui. šiam moksliniam meto
dui duotas “The Pikūnas Gra- 
phoseopie Scale’’ pavadinimas 
ir testas yra trumpai apibūdina
mas vadovėlyje. Įdomu pastebė
ti, kad dr. Pikūnas sujungė 2 
sritis (asmenybę bei inteligenc’- 
ją) į vieną skalę ir tuo būdu pa
darė pradžią naujų galimybių 
studijoms.

Kaip minėta, knyga skirta ir 
tėvams-auklėtojams. Ypatingos 
naudos jiems turėtų suteikti to
kie specifiniai dalykai, kaip vai
ko augimo ciklai (pvz. pagal tai 
pritaikant rūbų pirkimą), perdė
to koregavimo pavojus vaiko ne 
gatyviajame laikotarpyje ir t.t. 
Tačiau tenka pastebėti, kad va
dovėliu apsivils ta3, kuris tikėtų
si jame rasti atsakymus j .visus 
auklėjimo klausimus. Šio vado
vėlio užduotis — nurodyti pa
grindinius klausimus, juos nag
rinėti ir tuo stimuliuoti skaity
toją tolimesniam gilimuisi. Tai 
dr. Pikūno knyga gerai atlieka

mą Teikiame Nemokamai., 
Raštinė atidara kasdien nao
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Šeštadienais iki 3 vai. vakaro

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA 

RHEEM

LOVVBOY
ŽIEMINĮ

AIR-CONDTT1ONER

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR

. ir todėl jo darbas vertintinas
metodiką, naud*ojamus vaikų stu teig-įamai

Kaip ir visi kiti reiškiniai, kny 
ga turi savo trūkumų. Šias eilu

dijavime. Antra dalis skirta vai
ko vystymosi fazių-laikotarpių 
platesniam aptarimui, gi trečio
je dalyje rasime vaiko asmens-; tęs rašančiam kaikurios iliustra 

cijos nfeįrodo savo reikalingumo 
(ypač p. 4): kaikuriais klausi
mais norėtume matyti daugiau 
paremiamos medžiagos. Tačiau 
šie trūkumai daugiau specifinio, 
gilesnio psichologijos pobūdžio, 
ir ne čia vieta juos kelti ir dis
kutuoti.

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Virš 200 miegamųjų Jūsų pasirinkimui Amerikos ir Europos Fabrikų. S-jų dalių miegamieji

riešuto ar ąžuolo spalvos parduodama nuo ................. ................................... .$149 — $200.00
Miegamieji augščiausjos rūšies Brazilijos raud on,medžio ar šviesaus mahagdni, jpatingų 

stilių New Vork parduodami po $1,200.00, turi seifus dėl brangenybių ar pinigų pas
x mus .................................................................. ........................................................................................................ $795.00

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, TV, RADIO
Šaldytuvai 58 metų modelio dėl 4-5 asmenų šeimos geriausių fabrikų, General Motor, General 

Electric, Hotpoint ir kitų ............................................................................................'................................... $159.00
Virimui Gaso Porcelano pečiai pas mus tiktai ...............................................................................................$89.00
GASO ŠILDYMUI PEČIAI, Moores, Siegler, Queqer nuo........................................... $99.00 — 149.00
Televizijos aparatai: RCA, General Electric, Zenith ir kitų firmų didžiulis pasirinkimas

nuo ................ ........................................... ......................................................................................... $99 00 — $200.00
Rašomieji stalai moksleiviams pas mus tik.......................................................................... $29.00 — $49.00
IJnoleum 9x12 įvairiausių spalvų ir dydžių, geriausių fabrikų tik .................................................. $6.50

Viską Jūs pirksite pas mus pigiau — geresnės kokybės, naujausių stilių.

Jaunavedžiams viskas I metams Išmokėjimui be palūkanų su mažais įmokė jimais.

Kas Turi Gerą Skonį — viską perką pas Lieponį

FURNITURE CENTER, Ine.
Telefonas - Vlctory 2-4226

Kitom die*

3224-26 South Halsted Street
Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai.

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 12 iki 5

' '''-da

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

lfi WUE8 stoties - Banga 1S9<
PIRMADIENIO vak nuo T-_y » 

PIRMAD IK' PENKT F 
8:45 lkl 9:80 vai. ryte 

Alis'l > i • - 3» 'k' •* S' I vb
..HM**' » r I* dotle

WOPA — 1400 kll
mapi.ewood ave

Chlcago 29, III HEmlock 4-241S

Jau laikas užeiti į...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!
DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 1935 M.

asmenybės dimensijų aptarimą. 
Paskutinis poskyris pašvęstas 
asmenybės-asmens, ego sąvokos 
bei vaikų ugdymo-auklėjimo 
klausimams. Savaime supranta
ma, kad kiekvienas šių posky
rių turi bent keletą atskirų sky
rių. Visi jie trumpi, gerai pareng 
ti ir nesunkiai skaitomi; tokiu 
būdu skaitytojas negalėtų turė
ti ypatingų sunkumų vadovėly
je dėstomas mintis sekti ir su
prasti .

Kiekvieno skyrelio gale pateik
ta eilė diskusinių klausimų, ku-■
riuos studentai turėtų pergalvo
ti ir galėtų diskutuoti savo kla
sėse ; gi knygą įsigiję tėvai savo 
minties pasaulį praturtintų tuos 
klausimus spręsdami. Autorius 
yra padavęs ir geresnių filmų 

i šaltinių sąrašą; turint mintyje 
civilizacinę pažangą ir šios prie
monės prieinamumą, šis šaltinių 
padavimas labai sveikintinas 
reiškinys.

Autoriaus mokslinis 
pasiruošimas

4
Jaunasis mūsų mokslininkas 

savo studijas yra baigęs poka
riniais .metais garsiajame Muen- 
cheno universitete Vokietijoje 
ir įgiję8 psichologijos daktaro

Teko nugirsti, kad autorius 
nemano ribotis vien šiuo vadovė 
liu. Tikimės, kad jam pavyks 
amerikiečių universitetinį pasau
lį praturtinti dar visa eile vado
vėlių ir mokslinių knygų — to 
jam ir norime nuoširdžiai palin
kėti. Gi kitiems mūsų mokslo 
žmonėms dr. Pikūno pralaužtas 
kelias turėtų būti akstinas į pa
našius pasireiškimus. —V. V.

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CERMRK ROAD Virginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

Me^SMMsinam
NUO UŽSISENEJUSIŲ BEI 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

i negali ramiai sftdfttl lr naktimis 
1 miegoti nes jy užfllnenftjuftion Saldos 
I niežftjlmą Ir Hkaudftjlma senų atvi

ru Ir skaudžių. žaidų uždftklte 
i LEGUIZ) Olntment Jos gydymo 

ypatybfts palengvins Jūsų skaudftjl- 
ma lr galftslte ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgl paftallna 
niežftjlmą ligos vadinamos P8ORIA- 
8IS Taipgi paftallna perftftjlms Ilgos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimą odos lr perplyftlmg 
tarpplrftčlų Yra tinkama vartoti nuo 

. . . x ji » t-, žžlflstančlos suskllslos odos dedir-laipsnį pas žymųjį prof. P. vinių odos Iftbftrlmų lr t t taipgi
Lersch. Į Šį kraštą atvykęs, ap- »»>>*«•«"» varotl vaikučlams.kada pa 

* ’ J r r ■ sii-odn skaudus Ifthftrlmas nuovWStv-
sistojo Detroite ir ten įsijungė 
į Detroito universitetą dėstyto-

1S ARTI nt TOLI BAlDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas spėri alus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
•047 W. <l7th PI. f’bleagvi

UI. VVAlbrook 5-8063

slrodo skaudus lftbftrlmaa nuo'vysty 
kių JI yra gera gyduolft_nuo IS 
vlrftlnlų odos ligų. L*-
gulo • Olntment yra 
parduodama — po 75 
centų. $1.26 Ir ŲS.BO.
Pirkite vaisttnftse Chi
cagoje ir apyllnkftse:
Mllwaukee, Wls.. Ga
ry, Ind. lr Detroit Mi
chigan, arba rafiyklto 
ir atsiųskit Money Or
deri J —

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

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

LOVOMS, STALAMS, LEMPOMS, PARLOR SETAMS
IR ŠIMTAM KITŲ PREKIŲ.

Taip pat didelis pasirinkimas naujausių ir moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, Veidrodžių ir kt.

F. A. RAUDONIS Ir N. BERTULIS, sav.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30. J

aJS!!!!!’"
mhHU--
- — - |e ■ ji:m:ii iciiziiiaij

y
* I

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2555 WEHT 47th STREET LAfayette 3-1088

B. R Pletkletvica, prea; E. R. Pletklevrica, sekr. tr advokatas
Mokame ankfttue dlvtdendua Keičiame čeklua. Parduodame Ir perkame 

valatyMa bonua. Tmipytolama patarnavimai Bemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami Atandlen. Apdrausta Iki 910.000

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o tait nuo 9 lki vidurdienio.
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VYT. KASNICNO JUBILĖJUS
Žurnalistinio darbo 25 metai

• Architekto Edmundo Arbo ma, kad architektas suplanavo 
ir jo žmonos, laureatės Alės Rū- ir patogius savo namo baldus, 
tos pagerbimui "The Birmin- Kieme yra stalai, kur galima 
gham Eccentric” paskyrė ištisą "piknikauti”. Pažymima, kad

atidarytas pirmasis vaikų salio* 
i nas, užimąs dvyliką tūkstančių 

kv. metrų ploto. Šis Balionas y-
J. JUREVIČIUS, Chicago, III. ra paruoštas pajėgiausių Brazi

lijos pedagogų bei kultūrininkų, j puslapį. Dviejuose paveiksluose Alė Rūta 1955 m. laimėjo Drau-
Šį rudenį laikraštininkas Vy- politinių žnr.ų apZva'gą ir ją per Po pusvalandžio, tuose pačiuose i duodamos nuotraukos mūsų ar- go romano premiją. Šiltai sumi-

tautas Kasniūnas švenčia 25 m. 
žurnalistinio darbo sukaktį. Mū
sų sukaktuvininkas gimė 1915 
m. balandžio 20 d. žemdirbių šei 
moję. Jaunystėje teko bandą pa
ganyti, o žiemos metu lankyti 
mokyklą. Baigęs mokytojų semi 
nariją kaikurį laiką mokytoja
vo, o vėliau persikėlė į Kauną, 
įstojo į V. D. universitetą lietu
vių kalbos bei literatūros stu
dijuoti. Lietuvai atgavus Vilnių, 
tuos pačiup dalykus studijavo 
Vilniaus universitete.

Lankydamas gimnaziją ir mo
kytojų seminariją, Vytautas 
Kasniūnas svajojo apie žurnalis
to karjerą, nes tam darbui jau
tė palinkimą ir turėjo jautrią šie 
lą. Pasitaikė pirmoji proga: 
1932 m. rugsėjo mėn. kaimy
nystėje kilo gaisras, kuris jį ap
rašė ir pasiuntė į laikraštį. Ži
nutę atspausdino. Po to pradėjo 
rašyti ir daugiau. Per visą ne
priklausomą Lietuvos gyvenimą 
bendradarbiavo Lietuvos Aide, 
Trimite, Karyje, Jaunoje Lietu
voje, Versle, Jaunoje Kartoje, 
Mūsų Pajūry, Tautos Mokykloj, 
Ūkininko Patarėjuje, Jaunajame 
Ūkininke ir kit. Taip pat kalbė
jo Kauno ir \>ilniaus radiofo
nuose. Ne kartą ėjo vieno kito 
laikraščio bei žurnalo redakto
riaus pareigas.

Iš didesnių darbų reikia pa
žymėti- jubiliato išleistą knygą, 
pavadintą “23 svetimieji’’., šios 
knygos įžangoje redaktorius, pa 
sislėpęs Vytauto K. Prutenio 
slapyvardžiu, rašė: “Dar nepri
klausomoje Lietuvoje gyvenda
mas kolegų patariamas ėmiaus 
darbo suredaguoti žymesniųjų 
pasaulio rašytojų, Nobelio pre
mijos literatūros laureatų, pove-1 
lių rinkinį (J. Turgenevo, Andre 
Gide, Thomas Mann ir kit.). Bet 
žiauri okupacija tą darbą sutruk 
dė”. Šis kūrinys išvydo pasau
lį 1947 m. Wuerzburge, Vokieti
joje. j

Antras Vytauto Kasniūno 
tremtyje paruoštas darbas yra 
suredagavimas ir išleidimas met 
raščio apie Wuerzburgo lietuvių 
stovyklos gyvenimą “Svetimoj 
padangėj”. Turint galvoje sto-

duodavo per garsintuvą stovyk- Rūmuose iškilmingai bus atida- | chitekto moderniškai išplanuoto nimi lietuviški kryžiai jų namuo 
los gyventojams. Besirūpinda-. ryta istorinė Liet. architektu- j namo, pažymint, kad buvo pir- i se. Laikraštis atžymi, kad mūsų ; 
mas spauda, visuomenine veikla, ros paroda. Jai apžiūrėti teks mas jo suplanuotas namas, 1948, lietuvis architektas ėjo studijas
pagaliau atsiminė savo širdies pražingsniuoti daugiau šimtą 
reikalą — sukūrė šviesų ir lai- dvidešimt metrų kelio, 
mingą šeimos židinį. Didžiosios istorinės parodos

m. pasiekus JAV. Trečiame pa- Austrijoje, Vokietijoje ir kad 
veiksle vaizduojami bežaidžią du architektūros laipsnį yra gavęs
architekto vaikučiai viduje, kur

1949 m. atvyko į Dėdės Šamo reikšmę suprato mūsų tremties 1 sienos išpuoštos natūralėmis
žemę. Pirmieji žingsniai buvo Bažnyčios vyriausybė — vysku- 
sunkūs. Bet nenuleido rankų, paį, Lietuvos įgaliotiniai ministe 

riai, Vytauto Didžiojo universi
teto profesoriai, mokslininkai, 
rašytojai visuomenininkai ir 
taurieji patriotai. Jie mielai su- 

! tiko būti šios Parodos Bendra
darbiais, garbės nariais ir rė
mėjais.

Paroda bus atidaryta iki š. m. 
lapkričio 15 d.

• O. V. Milašiaus kūrinių pil- 
l ną rinkinį pasiryžo išleisti Lib- 
rairie Les Lettres Paryžiuje. 
Rinkinys turės 10 tomų: I t. — -

Vytautas Kasniūnas

Laikosi dėsnio — dirbk, ir Die
vas padės. Pramokęs anglų kal
bos, įstojo į Chicagos universi
tetą, kuriame išklausė industri
nės meodikos kursą. Baigęs kur 
są, gavo pakvietimą užimti mo
kytojo vietą Chicagos Augštes- 
niojoje Technikos mokykloje. At 
liekamu laiku galutinai parengė 
spaudai dviejų tomų knygą, pa
vadintą “Gražioji Nemuno ša
lis’. Knygoje aprašomi įdomesni 
Lietuvos kampeliai, papročiai 
ir t.t. Jieško leidėjo. Nemažai 
rašo laikraščiuose: Drauge, Dir
voje, Vienybėje, Margutyje ir 
kt.

Nuo 1950 m. buvo nuolatiniu 
Margučio radijo bendradarbiu, 
o nuo 1952 m. — nuolatiniu So
fijos Barčus radijo valandėlės 
programos bendradarbiu: veda 
skyrių “Tėvynės vaizdai”. Ne
mažiau reiškiasi visuomeninėje 
veikloje — Chicagos jaunimo te
atro valdybos sąstate, Kultūros 
fondo tarybos prezidiume, Lie
tuvių bendruomenėje ir kt.

Galime pasidžiaugti, kad mū-
vyklinį gyvenimą, kai visko trū- sų tarpe yra toks darbštus jubi- 
ko, tai šis darbas iš jo pareika- liatas, kuris nenuilstamai, jaut- 
lavo daug pastangų ir sumanu- riais- žodžiais visus lygiai radijo 
mo. valandėlėse vedžioja po tą Gra-

Jubiliatas tremtyje daug dir- žiąją Nemuno šalį, jos laukus 
bo. Jis kas dieną paruošdavo bei pievas.

KULTŪRINĖ KRONIKA
- •Pirmoji Apžvalginė Lietuvos inž. Mikalojus Ivanauskas paga- 
Architektūros paroda Brazilijo- v,o palankiausi momentą savo 
je. Šiandien, spalio 5 d., Sao , dviejų metų darbą, parodyti tiek 
Paulyje, Ibirapueros Parke, Mok Brazilijos, taip pat ir svečiams
slo ir Technikos muzėjaus rū
muose atidaroma pirmoji apžval 
ginė Lietuvos architektūros pa
roda, kurios tikslas yra supa
žindinti Brazilijos šviesuomenę

užsieniečiams. Tame pašiame 
parke Industrijos pavilione, J. 
Braazilijos valst. prezidentas dr. 
Juscelino de Oliveira Kubitschek 
atidarė tarptautinę moderniojo

Lawrence Technologijos institu
te.

INTERIOR a EXT£R. PAIMTINO 
Lend and OU *2 per Coat, per wln- 
dow, aeraped, puttled, choee brand, 
paini. ReHidential, Industrial, Com- 
nierdai. W« apeclaltze ln churehes, 
*-Iuio1m, oonvenU, reeturicH, aeinina- 
rien, luMpitals. urplianagvs, etc. 

Work guaranteed. Pree estlmates. 
Call KKdsie 8-797S — Days ur 

VAu Buren #-2096 Eve’s, Kxt- M.N.

Krautuvėje "MARGINIAI”, ad
resu: 2511. W. 69th St, Chicago 
29, Illinois, galima gauti gražiausi 
liaudies meno išdirbiniai, knygos, 
žurnalai, taip pat galanterija. Te* 
lefonas — PRcspeet 8*4586.

ANGLU KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS

6402 8. Fairfield Ave., Chkago 29 
Tel. HEnilock 4-8037

Vertimai — Pilietybė — Laiškai
duoda pamokas. Prieš karą baigęs 

< < kasoti universitetą.
1 dol. 25 ct. vai. — prlvačšoa. 

ii-čias augStaa. durys po kairei, arti 
ėS-ČIos gatvėn lr California Ave.)

gamtos sukurtomis “skulptūro
mis”, o pro didžiulį langą matov 
si gražus gamtovaizdis. Ketvir
tame paveiksle abudu Arbai prie 
bibliotekos, ir penktame — Alė 
Rūta prie savo darbo stalo, su
minint, kad ji yra autorė šešių 
knygų. Tekste pažymima archi
tekto iniciatyva planuojant šį 
namą pastatytą iš plytų ir kip- 
ro medžio pagražinimų. Sumini-

AM ERAS
AND S U PPL/£ S

Ghicagos švariausias ir 
niekiausias Piknikų Daržas —

BUČO D A R Ž A 8
WILL0W WEST INN AND picine grove
88rd St. and WiBow Springs, Rd. 

Willow Springs, Ilinois

xWatch Crystals 
REPLACED

A vvritten 
guarantee 

on
vvatch repairs

CORRECT TIME
MARTIN

1555 W. 63rd St., at Ashland 
2nd floor

Dipl. Meisteris Laikrodininkas
VYT. ALEX RAČKAUSKAS

PRANEŠA
Nupuolimų poema, Septynios vie Gerbiamiesiems klijentams, kad
natvės; II t. — taipgi poeziįos: Persikėlęs į nuosavas patalpas 

. T 5113 West Cermak Rd. Cicero, III.Elementai, Adramandoni, Lemu- Telef. TOvvnhall 3-5864 ir toliau 
elio išpažintys, paskutinieji Mi- sąžiningai bei greitai ir pigiau ne- 
lašiaus eilėraščiai; III t. — te-
atras: Miguel Manara, Fausto 
vertimo fragmentai; IV t. taipgi
teatras: Mefiboset, “Don Pua- 
no” scenos; V tomas — Meilės 
pradžia; VI t. — Lietuvos.pasa
kos ir sakmės; VU t. — filoso
fija : Ars Magna, Iberiškoji žydų 
kilmė, Dešifruotoji Šv. Jono a- 
pokalipsė, Raktas į apokalipsę; 
VIII t. — filosofija: Paslapčių 
augštybės; IX t. — Lietuviškos 
pasakos dainos; Lietuvių tau
tos kilmė, X t. — Milašiaus laiš
kai ir kiti dalykai. Bus dar vie
nas pridedamasis tomas su Milą 
šiauš biografija ir jo veikalų a- 
pibūdinimu. Leidyklos adresas: 
Liorairie Les Lettres, 16 rue De 
Bellechasse, Paris VII e, France,

džus (anniversarinius, gegutes, an
tikinius, chronometrus) beto per
ka ir parduoda deimantus, auksą, 
ir kitokias brangenybes.

.VYRAI MOTERYS
Susipažinimui siūloma

RIBOTAM LAIKUI $2.00
Cyclo - Massage — Physical Therapy 
— F’oot Technicjue padeda kraujo 
cirkuliacijai.
ANTHONY GUCCIARDI, Masseur 

7857 S- Halsted St., Room 200
Chicago, III.

Atdaras pirmad. ir ketv. iki 7 v. v. 
Skambinti STewart 3-3944, Ext. D.

G. susitarimui.

DON’T SHOP ON SUNDAY
AJAX AUTO COMPANY 

AUTHORIZED OLDS DEALER 
7800 Stony Island Ave.

SAglnavv 1-1400
OPEN EVES.

soooooooooooocoooooooooooo 
Nauja įuosti* ir tabletės atnaujina 

vilti kenkiantiems nuo

ARTHRITIS - RHEUMATISM
Al nauja kombinacija, AMERPOL, 

skubiai palengvina sąnarių uždegi
mo sukeitą skausmų, paraudimų ir 1 —— 
sumažina skaudančių raumenų suti- Į 
nimų, kurį sukeUa arthrilis ir rheu,- 
matismas. Mostis: Skubiam paleng
vinimui reikia jtrinti ryte ir vakare. 
Tabletės: Ilgesniam palengvinimui
imti 2 tabletes 3 kart į dienų po 
valgio.

Mostis, 98c: Tabletės, 73.50 pas 
jūsų vaistininkų arba šiuose vaisti
nėse:

Shimkus, 3301 S. Halsted
Dargia, 2452 Marąuette Blvd.
Puliman's, 11264 S. Michigan
Kartanas, 2458 W. 69th
CHr»eweU's. 3557 W. 63rd
Biestek. 3000 So. 52nd, Cicero
Sikytas, 2«35 W. Slst
Eewicki’s, 5558 S. Pulaski
Kopec, 5109 W. Fullerton
Rakus, 3 201 S. Halsted
Arba rašykite tiesiog j 

AMI-atPOL, 957 N. Ashland Ave..
Chicago 22, IU.

Nudėvėti ir nebestiprūs baldai 
Naujai apkalami ir sutaisomi 

PRIEINAMOS KAINOS 
NEMOKAMI APSKAIČIAVIMAI 

WALTER’S UPHOLSTERY 
CHELSEA HOTEL LOBBY 

LOngbeach 1-3000

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 

Gifts for Camera Fans—Autho
rized Dealer of Kodak, Ansco, 
Leica, Bolex, Revere and Bell 
& Hovvell.

3314 W. 63rd Street 
PRospeet 6-8998

Renkite dien. Draugi!

mimiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiii  

Pagelbėkite Dabar Savo 
Giminėms*

Draugams ir Pažįstamiems

Atvykit į PALATINE BARGAIN 
BASEMENT, ir jūs būsite nuste
binti, kokį didelį pasirinkimą čia 
rasite įvairiausių medžiagų lie

kanų.
Dabar, kai jau negalima siųsti 

dėvėtus rūbus, jums dar mažiau 
kainuos pasiųsti medžiagų liekanų, 
kuritU Europoje yra tikrai labai 
vertingos.

Medžiagų liekanų yra tinkamų 
eilutėms, suknelėms, paltams, sijo
nams ir kitokiam apsirengimui.

Atnešę šį skelbimą iš "Drau 
go" ir pirkę ką nors pas mus 
gausite keturis jardus me
džiagos suknelei.

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

1263 North Paulina Street
Chicago 22, III.

Telel. HUmboldt 6-3353 
'iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiimH’”

IŠPARDAVIMAS
VIETINIŲ IR' IMPORTUOTŲ VILNONIŲ MEDŽIAGŲ, 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS 
SIUNTIMUI | EUROPA.

AP NORITE BOTI KUNIGAIS?
ršvu Marijonų Kongregacija, a ». Arklvya 
k ūpo Matulevičiaus. MIC. atgaivinta, kviečia 
paa save kandidatus ) kunigus. Tėvai Marl- 
lona^ darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leldilant jie darbuosis lr Lietuvoje 
jie veda mokyklas; redaguoja laik raičius 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai: 
darbuokltgs po Panelės Švenčiausios vėliava 
stokite | Tėvų Marijonų Kongregacijų: rašy
kite novlclų vedėjui. Laiške pažymėkite klek 
mokslo baigėte, klek amžiaus Ir koks svei
katos stovis lalška siųskite žemiau paduota 
adreso. V

AB MOSITE BOTI BBOLUUS VIENUOLIAIS?
Marijonų Krngregaclja kviečia pas "save kandidatus { brolius, kurie 

«.ų įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bažnyčiose lr kitur. Labai pageidaujami mokų kok} amatų Norintiems
oramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jėgas, gyvenimų tr sveikatų Dievui lr Panelei šven 
člauslai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcljato vedėju 
pažymėkite amžių, sveikatos stovj lr užbaigtus mokslus.

MASTĖS OF NOVICES, MARIAN HILLS SEMINARY 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS

1 1 ' " 11 —

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!
dei norite užsitikrinti nuo ugnies namas, baldus, automobilius

Z šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
parūpintų jums polisą per mfisų kompaniją. Nelaimei Išti

kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI glų kampanijų •
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 
AMERICAN BONpING COMPANY 
AMERICAN INDEMNITY COMPANY
DUBUQUE FIRE ė MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL ASSURANCE COMPANY 
RELIANCE IN8URANCE COMPANY
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 

VVESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
WE8TERN CASUALTY & SURETY COMPANY

lies esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenrriters

O’MAILEY and MeKAI. Int.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas ŲKntiral <1-6206
■ -------------------------------- ------- --- - -...........- .. ------------------------------------------- -------------------------------------------------

ir lietuvių koloniją su Lietuvos meno parodą “Bienal”; ten pat, 
architektūra ir kova už Lietu-1 šiandien Valstybių paviRone bus 
vos nepriklausomybę.

Praeitais metais, lapkričio 
mėn., praūžė su didžiu pasiseki
mu S. Paulo Miesto Centrinėje 
bibliotekoje keturių savaičių šios 
parodos tipingųjų pavyzdžių de
monstravimas — triptikas. Be
veik metus reikėjo laukti, kol 
šio sparodos organizatorius stat.

PARDAVIMUI

DOGS FOR SALE
• Kc-ugk-s • Toy Terriers
• Dachshunds • Boston Terriors
• Bt>x<-rs • Chlhuahuas
I’uppies 8 to 10 weekn old. All 

pedlgreed. Also talking parakeets & 
parrots.

Reasonably priced!!
Come ln and see for yourself!!!

PKOGY’S PET SHOP 
9728 S. Halated Ht. 

VVEntuorth 0-1077, Ksš. IX. 
Open from 9 to 9

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
8*4 yanlo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik . .

VILNONE VYR. KOSTIUMUI 
vvorsted (Sharskln) medžiaga 
regai, vertė $8.50 
specialiai už jardą 
tik ........................

VAISTAI LIETUVON!
IR I KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI 
, . ... SKUBIAI ER RCPĘSTINGĄI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS
KIMIFONAS

STREPTOMICINAS
PENICILINAS

SEBOMICINAS

LARGACTILIS
SERPASILIS

VITAMINAS B12 
CYCLOSERINAS

Sg,50 MOTERIMS VILNONE PAL
TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

VYRIŠKIEMS PALTAMS tikros 
vilnos medžiaga, 
kaina $9.50, dabar 
už jardą tik......... 55,50

SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 už jardą Ir aukšČ. 
'specialiai už jardą
tik *vaga ••*•••••••••••• 5*|,00

TAIP IR VISI KITOKĮ VAISTAI

BARRY’S APTEKAI
1879 MILIVAUKEE AVE. CHICAGO 22, ILL

Teiefonai BRunsuick 8-8419 ir 8-9494 
Vaistų pristatymą Lietuvon Garantojame laike 7-10 dienų

Compb'le Fornilca Kitchen — 11395 
installed. Low down payment.

MARSH KITCHENS 
Division Hotigli Mfg. Co.

A242 W. 26th Ht., Berwyn, IU.
Gunderson 4-3112

ATVYKITE IR
ĮSITIKINKITE
MŪSŲ KAINOS MAŽESNES 

NEGU KITUR!
— o --- '

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

Pasirinkimas didžiausias

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

HELFAND’S TEXTILE 
COMPANY

1210 So. Union Ave. Telefonai: MOnroe 6^1210
VF.KTINGOH NEMOKAMOS IIOVANOH €Ealaw .flftfMt

Lš KIEKVIENA PIRKINI • «>"OOUO
Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant tr sekmadienius, nuo 

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

IUCUS SISTERS RESTAURANT 
(Nan|tl) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 47fli SL Tel. LA 3-9670

FOR THE 
MASS SERVER

A. 45 E. P. Instruction Record.
AT I.AHT an EASY wny for the 
Yuung Altar lloy U» lx-«rn to Serve 
tlie Mmmh. Idenl for Teacher ae Mėli 
aa Htudent. “The Maaa — Servliuf 
anai Reuponses.” Hl-Fklrilty Re- 
oorallng Kuli tk»k»r Jacket. T’rinted 
leaflet of entlrc teat Inchnled. 
Voiees and s|xwh hy studentu and 
profctuMirH of Ųnlgley Hemlnary. 
Order dlreet for BAIZTIC l»IŠ- 
TRIBUTOKH, 203 N. Wab«ah Avc., 
Uhioagn, III.

$1.98 Prepakl 
NO OO.D.’s PLEASE

DIDŽIAUSIA MEDŽIAGŲ KRAUTUVE MOJĘ 
A PYLINEJE

• ŠILKAS • VILNONES VIETOS IR ANGLIŠKOS ME
DŽIAGOS, • VELVET. • MEDVILNE, LININE IR LAN
GAMS UŽUOLAIDŲ VISOKIŲ RŪSIŲ MEDŽIAGA.
Darbo valandos: Kaadlen nuo 0:60 vai. ryto Iki 0 vai. vak.; 
Pirmadienį iki 7 vai. vak.; šeštad. nuo 8:80 vai. ryto iki 5 v.v.

HENRY S.

215 WEST JACKSON AT WKLLS

Tel. WEbnter

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUSų

JaMėfiaml Juozo Spaičio alumlnlajua "8 t o r m 
Wtndows’’ langus. Juos turint, nereikės rūpintis 
kiekvieną pavasari Ir rudeni langų Išėmimu Ir 
■tėtelių sudėjimu. J. Spaičio aluminija.ua "Storm 
Wlndows’’ laikys tiek Ilgai, klek Jūsų namas sto
vės Pajaukite mus dar šiandien Ir mea pada- 
ryalme jums tuoa nuostabius langus.

Pas mua taip pat galite Įsigyti vinų rūšių 
apdraudas (Insurance)

JUOZAS SPAITIS
aanė Ho. Halsted Ht. Tel. VTctory 1-6472
Galite skambinti kasdien arba atvykti | mūsų 
ištaigų nuo 9 vai. Iki 6 Vai. vak. Pirmad. lr ket
vlrtad nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta.

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRIŠMANTAS, aav

1805 Wesf 46th Street
Chicago 9, HI. Telef. LAfayetto 8-3085

Gamina: juostas, takelius, juosteles, pagalvėles, tautinius drabu
žius. įvairias užuolaidas ir kt. dalykus. Parduoda: gintaro ir medžio 
gaminius ir Alice Stephens ansamblio plokštelių albumus.

oooooooooooooooo/ "ioo<xx>ooo<x><xx>ooooooooooo<x>ooooooc

k. GASICNASM<Zr“.i
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus 
Iš (vairių kailių atsakyti paltai duodami Ismo 
kėjlmni. Jia toli pral m k i a uvo kokybe gatavu* 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSHFIELD AVEHUE6TI8

Chicago 36, Dlinois . ToL REpublie 7 - 6329

aluminija.ua
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Kultūrine kronika
Lietuviai dail. pabaltiečių i

• Romo Viesulo paveikslai y- • Dr. Jurgis Budzeika, ligi • Vitalis Žukauskas, dramos 
ra išstatyti Terrain galerijoje, šiolei keletą metų dėstąs ekono- aktorius vadovaus Angelų Ka- 
20 W. 16th str., New York, N. miką Manhattan kolegijoje, pra ralienės par. metinio koncerto 

parodoje, šeši pabaltiečiai me-. dryną” leidžia L. B. Kultūros Y-> drauSe su devynių amerikie- dėjo dirbti Federal Reserve programai. Koncertas įvyksta
nininkai, susiBūrę į meno grupę Fondas. Gal dar šiemet spės ii- kūriniais. Paroda pavadinta Bank New Yorke kaip ekonomis spalio 6 d., sekmadienį šv. Sta-

— Priešingybės dabarties mene. tas ūkio tyrimo srityje. Vaka- nislovo salėje. Programą atliks 
Galerija yra nauja, įsikūrusi rais šiais metais jis dar dėsto Mykolo Liuberskio vadovau ja-
1955 metais; savo ketvirtą pa- vieną kursą toje pat kolegijoje, mas tos parapijos choras, skau-
rodų sezoną pradeda pateikda- Šalia savo tiesioginio darbo, dr. | tų vyčių oktetas ir kanklininkas 

J. Ališauskas iš Amsterdamo.
rašo “Drauge” ir kitoje liet. 
spaudoje.

Vacį. Biržiškos “Aleksan-

“šešios kryptys,” (Six Direc- eiti I tomas. Veikalo turinys lie
tums”), Sydnėjaus Bisseta me- čia lietuvius rašytojus if lietu- 
no galerijoje suruošė pirmąją vių tautos kultūrinį gyvenimą 
grupės parodą. į ligi 1863 m. Veikalas turės di-

Grupėje dalyvauja estai Ed- džios mokslinės ir kultūrinės ver j ma Parod4 estetinių realistų ir Budzeika ekonomijos klausimais 
p J y J ’ iX4.------ .— jų draugųtės ištisom kartom.gard Aavik ir August Moeldęr, 

latviai Dzems Krivis ir Uldis A-. Rankraštis, kuris autoriaus la 
tolins ir du lietuviai — Jurgis bai glaustai ir be atlankų surašy 
Mikševičius ir Henrikas šal- tas, sudaro apie 1000 psl. maši- 
kauskas. nėle. Jo kalbą, stilių ir šiaip tech

J. A. Juragis "Tėviškės Ai
duose” aptardamas J. Mikševi-

niškus trūkumus taiso dr. P. Jo 
nikas. Tik veikalo perrašymas

čiaus tapybą, sako: “švelnios mašinėle kainuos apie 300-400 
minorinių tonų spalvos sugesti- dol. Perrašymas, kuris sudaro 
oliuoja sunkią melancholiją, gau daug techn. sunkumų, jau įpu- 
biančią visus daiktus, o žmogiš- sėtas; perrašo įgudusi mašinin- 
kųjų figūrų veiduose išaugančią kė. Smulkiu mašinėlės šriftu
iki beviltiškumo. Šios parodos 
šeši paveikslai^.nerodo, kad dai
lininkas turi susiradęs pastovią 
kūrybos kryptį, bet jie visi iš
reiškia vienodą dailininko emo
cijų tėkmę arba jausminę kū
rybos proceso metu daiktų in
terpretaciją, suteikiančią jo kū
riniams individualumo 
mių”.

teksto viso išeis apie 1500 psl. 
Visuomenė kviečiama paremti

K. fondą savo aukomis.
K. fondo pirm. adresas: J.

Kreivėnas, 1602 So. 48th Ct., 
Cicero III. Telef. TOvvnhall 3- 
1987. L. B. K. fondo valdyba

• Arbit Blatas, iš Lietuvos 
kilęs dailininkas, Hirschl & Ad- 
ler galerijose 21 E. 67 str., New 
York 21, N. Y., yra išstatęs pa- 
rodion savo 20 kūrinių, interpre
tuojančių vadinamą “The Three- 
penny opera”. Paroda susilaukė 
gražaus pasisekimo. Tęsiasi nuo 
rūgs. 19 iki spalio 12 d. Apie *jų 
artimiausiu laiku duosime vertin 
gą dail. K. Žoromskio straips
nį.

• Leonas Ereminas, muzikas, 
yra miręs 1927 m. spalio 12 d., 
taigi šiemet sueina 30 m. nuo 
jo mirties. Amerikoje pasireiš
kė kaip choro vedėjas, liaudies 
dainų harmonizatorius. Buvo gi
męs 1863 m. birž. 23 d. šakiuo
se.

Akompanuoja Aleksas Mrozins- 
kas.

• Trys lietuvių kompozitorių 
kūriniai bus atlikti italės Stella 

, Volani koncerto programoje 
tarp daugelio įvairių tautų kom
pozitorių. Dainininkės koncertas 
įvyksta New Yorke spalio 11 ’d. 
Carnegie Recital Hall. Iš lietu
vių koncerto programoje minimi 
St. Šimkus, Sal. Cerienė ir J. 
Gruodis.

— Dr. Balys Marčiulionis, ne
seniai iš Europos atvykęs eko
nomistas, kurį laiką pabuvęs 
New Yorke, persikėlė į Pennsyl- 
vaniją, kur ekonominius moks
lus dėstys netoli Pittsburgho e- 
sančioje šv. Vincent kolegijoje. 
Marčiulionis daktaro laipsnį e- 
konomijoje įsigijo Vokietijos u- 
niversitetuose. Lietuvoje ekono
minius dalykus dėstė Šiaulių Pre 
kybos institute.

• Pulk. Kostas Žukas parašė 
savo atsiminimų knygą “Žvilgs
nis praeitin”; knygos kalbą iš

lygina Stasys Barzdukas; išleis 
"Liet; enciklopedijoj” leidėjas J. 
Kapočius. Knyga bus «tokio for
mato, kaip Krėvės raštai, turės 
apie 500 puslapių. Pasirodys a- 
pie Naujus Metus.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS 6ELINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2143 West 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

Apie Henriką Šalkauską rašo 
Australijos “Contemporary Art 
Society” vicepirmininkas prof. 
Maximillian Feuering: “Abstrak 
cine grafika atstovaujama Šal-

• Italų leidinys apie arkiv. 
požy- j Matulevičių. U. A. Floridi, S. 

! J., parašė ilgoką straipsnį “11
servo di Dio G. Matulaitis e la 
conversione di Russia” (Dievo 
tarnas Jurgis Matulaitis ir Ru
sijos atsivertimas), kuris atspau 
stas dviejuose italų jėzuitų lei-

kausko darbais. Jo pasaulis su- į džiamo žurnalo “La Civilta Cat
sideda iš paprastų, negeometri- 
nių formų ir iš neutralių spalvų: 
juoda — balta, kartais su retom

tolica” numeriuose. Dabar tas, 
šaltiniais gausiai paremtas, 
straipsnis išėjo atskiru leidiniu,

spalvinėm dėmėm — žalia ir rau ) kuriame autorius gana nuodug- 
dona. Jo tikslas pagrindiniams njaį apžvelgia arkiv. Jurgio Ma

tulaičio veiklą už Rusijos sugrį-kūrybos elementams, kaip for 
ma, linija ir spalva, sugrąžinti 
jų tikras ir nepakartojamas y- 
patybes ir juos panaudoti visa
me jų grynume. Paveikslo tiks
las egzistuoti, ne sužadinti aso- 
siacijas. Tai abstraktinio meno 
išpažinėjų

žimą į Kat. Bažnyčią.

• St. Tamulaitis atsiuntė L.B. 
Kultūros Fondui metinį savo į- 
našą už 1957 m. — 100 dol. Sa
vo laiške K. fondo pirm. J. Krei
vėnui Tamulaitis rašo:dogma. Šalkauskas Į

turi pusiausvyros nuovoką,, su- ' Valstybės iždo šiuo metu ne
pranta linijų ir plokštumų galią turime, o kultūrinį ir tautinį gy- 
ir yra jautrus spalvinėm dėmėm ven’ma vistiek privalome išlai- 
šalia juoda-balta”. kyti. Kiekvienas sąmoningas lie

Parodą atidarė Sydnėjaus uni tuvis, ypač tas, kuris jokiame 
versiteto architektūros katedros i visuomeniniame darbe nedaly-

dekanas prof. Ingham Ash- 
worth. Paroda buvo gausiai lan
koma lietuvių ir kitų pabaltie
čių.

• Dr. Antanas šerkšnas at
siuntė savo straipsnį knygai 
“Mano pasaulėžiūra”. Šios kny
gos rankraštis jau spaustuvėje. 
Dabar “Draugo” spaustuvėje 
jau baigta rinkti knyga “Kovos 
metaai dėl savosios spaudos” ir 
pradėta rinkti “Mano pasaulė
žiūra”. Greitu laiku leidinys bus 
pradėtas spausdinti.

• Dvylika dailininkų ir dalis 
Organizacinio Komiteto Pasau
lio Lietuvių Seimui rengti perei
tą savaitgalį buvo susirinkę ben
dro posėdžio meno parodos rei
kalų aptarti. Tuo tarpu išrinkta 
komitetas parodai tinkamoms 
patalpoms surasti. Komitete yra 
dailininkai C. Janušas, A. Mer- 
ker ir V. K. Jonynas.

• Mykolas Cibas pradeda va
dovauti Brooklyno Operetės cho
rui. Choro repeticijos, kaip ir j • Viktoras Karolis Čivžeiią, 
anksčiau, vyks Piliečių klubo (buvęs Latvijos operos solistas, 

benvillę, Ohio, kur to miesto ko- patalpose. Anksčiau chorui va- įstojo į tėvų marijonų kongre-
legijoje dėsto geopolitiką ir įva- dovavo muzikas J. Stankūnas iš gaciją Romoje; ruošis kunigys- 
dą į'socialinius mokslus. Elizabetho. tei. ,

• Prof. K. Pakštas iš Wash- 
ingtono, D. C., persikėlė į Steu

Jei baldų reik, 
pas Rudaitį tiesiai eik
Didžiulis pasirinkimas baldų, pečių, televizijos aparatų, šaldytuvų, ki

limų skalbimo mašinų ir daug kitų prekhi. Kainos žemiausios .Chicagoj. 
Lengvos išmokėjimo sąlygos, net iki 3 metų.

B įrs £
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street 
rei — Cfcdarcrest 3-8330

Vienae blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

darbe
vau ja, turėtų kasmet skirti bent 
vienos savaitės uždarbį savos 
kultūros reikalams. Mano siun
čiami pinigai yra ne auka, o at
likimas tautinės pareigos”.

• Alekso Mrozinsko piano 
studija naujuosius mokslo me
tus pradėjo su daugiau kaip tris 
dešimt mokinių. Taip pati gau
singiausia piano mokinių studi
ja Didžiajame New Yorke. Kaip 
ir kiekvieneri metai, taip ir nau 
jieji bus užbaigiami mokinių kon 
certu. šalia darbo su studija, 
pianistas Mrozinskas dalyvauja 
ir koncertuose kaip solistas ir 
akompaniatorius.

• Dail. Česlovas Janusas pa
kviestas dalyvauti jury komisi
joje įvertinti paveikslus, kurie 
bus išstatyti šį rudenį įvyksian
čioje Long Island Meno lygos 
parodoje. Kiti keturi komisijos 
nariai yra amerikiečiai dailinin
kai.

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

3845 So. Westera Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpubUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tisma, kuri* gyven* kitos* miesto dalys*: gausim* 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

TaheYeurPiti
CHOlCE Of STY VESI

2 DALYS

M

-y

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. VVESTERN AVF U<Q SO. 50th AVĖ 

CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai * GRovehill 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2108, 3-2109

Svečių kambario baldai, Nylon, vilnos ar kitų medžiagų, geriausių Ame
rikos fabrikų kaip Pulman, Karpen, Howard 2 dalių tik ............. $149.00
Sofos miegojimui gražiausių spalvų tik ..................................... 39.00
Kilimai 9x12 vilnoniai, nylon nuo..................................... 39.00
3 dalių miegamieji, riešuto ąžuolo........................... ...........  149.00
šaldytuvai Frigidaire, Admiral 8 cub. pėdų ......... ,................... 159.00
Virimui porcelano pečiai nuo............................... ................... 89.00
Skalbimui mašinos 9 svarų talpos ............................. — 99.00
Rašomieji stalai ąžuolo ar riešuto.......... ............  .................... 29.OC
Knygų spintos su stiklo stumdomom durim................................ 29.00
Geso pečiai Siegter, Moores Ųuaker nuo ................... ................ 89.00

VISOS PREKES GARANTUOTOS KOKYBES

MAJOR FURNITURE, Ine.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

' Ambuiansų patarna- Al? ^ur*me koplyčias!
rimas dienų ir nak- v s o s e Chieągos irt

»tį. Reikale šaukti _g Roselando dalyse ir| 

i mna tuojau patarnau jame. j
w .______________________ ____

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 We»t 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS L RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-191J

3207 So. Halsted St. Tel. CAIumet 5-3207

Vedėjas L RUDAITIS

Krautuvė atidaryta: Plrmad. Ir ketvirtad 9 — 9:80 
Kitom dienom 9— 3; Sekmadieniais uždaryta

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

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

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

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W, 46th STREET Y Arda 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpubUe 7-1213
2314 W. 28 r d PLACE Virginia 7-6672

"VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOvvnhall 3-9687
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SPYGLIAI IR DYGLIAI
Redaguoja dr S. ALIbNAS

AZIATIŠKA SLOGA
Aziatiška sloga dabar labai i Daktaras apžiūrėjo mane, pas , 

populari, todėl naudojuosi pro- apaudė rankas, krūtinę, liepė iš-Į 
ga ir pasiskolinu pasakojimą sižioti, tarti raidę “A”, pagaliau,

Dr. S. Aliūnas

gero bičiulio, torontiškio dienraš 
čio "The Telegram” kolumnisto 
Wessely Hicks. O jis taip rašo: 
"Tiems mano geriems ir blo
giems draugams, kurie avanso 
jau guli lovose ir laukia pačium
pant aziatiškos slogos bakteri
jų, turiu pranešimą. Nors nesu 
tikras, bet man taip atrodo, jog 
paskutiniąsias 10 ar kiek dau
giau dienų aš jau turėjau tą ne
lauktą Azijos viešnią ar svečią 
(kaip jj pavadinti — tikrai ne
žinau) slogą.

Taigi, ir dar kartą sakau, kad 
tikrai nežinau, tačiau man taip 
atrodo. Buvau tarytum pritrenk 
tas kažkokio vabalo, bakterijos 
— ne bakterijos — ir taip kovo
jau su tuo pritrenkimu.

sako man:
— Jūs atrodote visiškai nor

malus pagal savo reikalavimus.
Aš ir toliau dar dėstau ligos 

simptomus, niekaip negalėdamas 
su daktaro teigimu sutikti, jog 
aš esu normalus.

Pagaliau, daktaras, matyt, 
kiek išėjęs iš pusiausvyros ir 
pyktelėjęs, burbtelėja j mane:

— Laimingas, kad dar gyvas 
esi.

Egzaminuoja mano sveikatą 
ir toliau. Po keletos minučių, pa 
rašo receptą. Pagaliau, pakelia 
įspėjantį pirštą pagal mano rau 
doną nosį ir taria:

FAKTAI IR IDĖJOS
Mušas partijos, mušas ir nugali. 
Vyksta kovos stiprios ir kietos,
O paskui v&kare kepa kugelį. 
Vakare vyksta banketas.

Dieną būna visokie debatai 
Baisiai kalba kalbėtojai rūstūs,
O paskui vakare į sveikatą 
Dėl tėvynės valgo kopūstus.

'Paskaitaujas, kaujas, net miela, 
Išvaduoti Lietuvą ryžtas,
O paskui vakare džindžirėlom 
Užupila iškeptą vištą.

Vienas peikia, o kitas net užgiria, 
Sėdi, snaudžia, pamąsto, paploja, 
Jei draugijos pavalgo ir nugeria 
Tai ir reiškia, kad jos egzistuoja.'

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS
— “Europos Lietuvyje“ rug

sėjo 5 d. vienas pilietis taip kala
~ ,v į žemę tautietį K. V., kuris sako,— Dabar niekur neik iš namų . . ... ... ....* kad nereikia rašyti sveikinimų,

Pilietis taip smarkiai kovojo, 
kad būtų nugalėjęs net ir aziatiš- 
ke. slogą.

ir nenešiok gandų, kad esi ser
gąs aziatiška sloga, nekelk gan
dų, supranti? Ir aš nesu labai 
tikras, gal turi tą slogą, gal ir 
neturi. Taip pat ir tu to než nai.' 
Šiuo metu pasidarė mada girtis 
turint aziatišką slogą. Taigi, 
tamsta tik daryk taip, ka:p pa
sakiau ir užsičiaupk. Supratai?) 
— prieš išeidamas dar kartą pa
sitikrino daktaras. Žinok, ne
kelk žmonėse siaubo ir panikos, 
o aš tau nepasakiau, kad turi 
slogą.

Aš dariau taip, ka:p buvau 
1 daktaro įsakytas. Užčiaupiau

Pirmiausia, pasijutau trupu-, ir niekam apie tai nepasakojau.
tį sergąs ir pradėjau jaustis ne Į----------------- ------------------------- -
taip gerai. Paskiau — mano sa- j
vijauta ėjo vis blogyn ir blogyn.
Mano įtarimas augo, nes jutau,' 
kad kasdien jaučiuosi nesveikes i 
nis ir nesveikesnis.

Pagaliau, buvo nustatyta diag 
nozė: nežiūrint mano desperatiš 
kos kovos su tuo aziatišku pa
daru, dariausi vis silpnesnis ir 
silpnesnis. Kankino mane galvos 
skausmai, kojos buvo silpnos, ir 
kiek į šonus iškrypusios. O prie
do prie to — dar susidarė ne
lauktas rūpestis su manosiomis 
akimis: negalima jų išlaikyti at
virų ir tiek. Nežiūrint, kiek aš detroitiečių 
su jomis kovoju — jo smerkia-

Tuo traukiniu į Chicagą atvyks
ta į Balfo koncertą visas būrys

si ir merkiasi besėdint prie sta- Ėmiau viską, ką daktaras įsakė 
lo už rašomosios mašinėlės. At- imti, pagaliau, sulaukiau ir rezul 
seit ima nelauktas snaudulys, tatų:'pasijutau dar blogiau.

nes tas “reikalas nei naudos duo 
da, nei prasmės turi. Deja gy
venime ne viskas tais mastais 
matuojama, ir apsižvalgę rasi
me tikrai tokių dalykų, be kurių 
galėtume išsiversti, bet prieš 
juos kovoti niekam nė galvon ne 
ateina. Pvz., kokią naudą mums 
duoda ar kokios prasmės turi 
kaklaraiščio nešiojimas? Kiek 
pinigų išleidžiame jiems pirkti ir 
kiek laiko sugaištame tinkamus 
mazgus beraišiodami! Kokia 
nauda iš kasdieninio barzdos 
skutimo? Kokia praktiška nau
da iš moterų plaukų “pusmeti
nio” šukavimo? Pagaliau ar ne- 
eikvojame energijos besisveiki
nant keldami skrybėlę?”

Spyglių apžvalgininko nuomo 
ne daugiausia energijos išeikvo- 
jama ne savo skrybėles kilo jant, 
bet svetimas, o juk dėl generolo 
kepurės net valdžia sako 1926 
m. Lietuvoj nuvirto.

— “Tėviškės Žiburiuose“ ra- j 
šoma. kad Lietuvoj mirė Myk. 
Skripkiūnąs. Esą “velionis gi
męs 1950. I. 10. Žagariu kaime, 
Alytaus rajone, 1926 m. baigęs 
Prienų gimnaziją”.

Visko pasitaiko pirma moks
lus baigia, o paskui gimsta.

— “Dirvos” 38 nr. rašoma a- 
pie liberalizmą taip: “Bet kely
je į laisvę padarytos vienokios Į

ar kitokios klaidos nėra pagrin
das diskredituoti pačios laisvės.
Juk vaikui ką į vystyklus pada
rius, nepradedama tuojau abe
joti tūkstantmetinės civilizacijos 
istorijos prasmingumu. Vaikiš-, tyluti

Pasakė tiesą
, . Mokytojas: — Ką? Neatsine
šei plunksnos? Kaip pavadintum 
kareivį, kuris eidamas į mūšį ne 
pasiimtų šautuvo?

Jonukas: — Karininku.

Pavyzdingas tėvas
• Melbourne, Australijoje, pa
gautas vagis Al Nicol Reid pa
sisakė, kad jis, padarydamas 15 
įsilaužimų, pasiimdavo ir savo 
vaįką, esą buvo sunku rasti vai
kui prižiūrėtoją.

Pastabos be komentarų
— Gyvenimo paslaptis yra ne

1 daryti kas tau patinka, bet sten- 
! gtis, kad patiktų tai, ką kiti da- 
i rb.

— Pėščias tai yra toks pilie
tis, kuris turi du automobiliu 
ir žmoną su dukterimi.

— Trumpa patarlė bazuojasi 
ilgu patyrimu.

— Yra du keliai spindėti; būti 
žvake arba šviesa atmušančiu 
veidrodžiu.

— Mažas žmogus mokosi kal
bėti gi kai užauga tai mokosi

kas tebėra ir lietuviškasai libe- 
ralizmas. Bet jis auga. Ir au
gančiam daiktui labiau reikia 
problemų, negu auklių.

Tremtyje mums gresia ne tiek 
universalios idėjos, kiek mū3ų 
pačių, grynai lietuviškas ir net 
donelaitiškas, įsimylėjimas į ka
kalį, už kurio snaudžiame.

Patogu. Šilta. Žmonos verda 
gerus pietus. Lietuviškus. Kol 
neprisvilina”.

Autorius V. K. nepakako .ar 
lietuviškas liberalizmas tuos vys 
tykius išsiskalbė ir nuo liberališ
kų barščių ^prisvilusį liberalizmo 
puodą išnr&gojo.

— Išmintingas vyras visada 
sako, kad ta ar kita moteris j 
permažai sveria.

— Infliacija yra dolerio pada
linimas pusiau nesuplėšant bank 
noto .

— Mergina gali būti kvaila ir 
graži, bet ji niekada nebus tiek 
kvaila, kad nežinotų, jog ji gra
ži. '

— Kiekviena moteris gali išsi 
treniruoti judėti lėtai ir grakš
čiai, bet tik išskyrus atvejus kai 
telefonas skamba.

— Savo priešus greičiausia e- 
liminuosi, jei padarysi juos drau 
gaiš.

Gi mano ausys -r- atrodė tikrai 
beaugančios. Ir, tarytum, nore-

Daktaras Adomavičius sako pa
cientui: — Visos kainos kyla, to
dėl kyla ir kraujo spaudimas. Gali 
nesirūpinti.

L f '.' Wl

Pasišaukiau kitą daktarą.
— Tik gulėk lovoj ir daugiau 

nieko— buvo šio patarimas. Jei
gu kas klaus ar turi slogą, sa
kyk, kad neturi, tik taip sau ser 
gi. Tai ir viskas.

Nieko kito ir šis daktaras 
man nepasakė. Prieš išvykda
mas dar kartą pakartojo savo 
rimčiausią įspėjimą:

— Tik gulėk lovoj ir leisk mo
tinai gamtai padaryti savo. Ji 
išgydys tave.

Tarpdury bebūdamas pasakė, 
jog sąskaitą prisiusiąs paštu.

Taip aš ir turėjau prievarta 
galutinai susidraugauti su lova. 
Gulėjau tikėdamasis joje ilgiau 
pasilikti. Ir kaip gi nepasiliksi,

damos priaugti viena prie kitos, 
spaudė mano galvą.

|*o ketvertas dienų tokios kan kai net du daktarai tą patį pa-
čios, nusprendžiau, kad su ma 
nimi yra kažkas bloga. Mano pa 
ties mediciniškas žinojimas — 
buvo visiškai menkas. Tiek tik 
apie ligas nusimaniau, kiek bu
vau apie jas skaitęs moteriškuo
se žurnaluose.

Pašaukiau gydytoją. Jam išpa 
šakojau, galima sakyti, visą li
gos istoriją su visomis detalė
mis.

W\V-

Vvras sako savo žmonai: — Ne
stovėk čia, bet greit bėk pas Sei- 
ganą pirkti, kol nesibaigs iipar- 
da vimas.

tarė. Gulėjau lovoj be jokios per 
traukos tris dienas ir tris nak
tis. Taipogi laikiausi griežčiau
sio slaptumo — niekad nesisa- 
kiau turįs slogą, šitą paslaptį 
galėjau puikiai išlaikyti todėl, 
kad mano lova buvo tik vienam 
žmogui -gulėti ir joje visą laiką 
varčiausi vienas-vienintelis. Tai 
kam gi, pagaliau, ir pasakosiesi 
turįs slogą.

Ketvirtą parą, po kietos ir 
sunkios kovos su liga, kurią bū
tų galima pavadinti “X” ar “Y“, 
prisikėliau iš lovos, tarytum iš 
.mirties patalo. Jaučiausi dar ne 
visai stiprus. Tad nėriau ir dar 
į lovą. Pagaliau, dar po treje
tas dienų, pasijutau visiškai ge
rai. Paskambinau telefonu į dak 
taro kabinetą, norėdamas pasi
sakyti ir pasidžiaugti, jog moti
na gamta padarė savo — aš jau 
sveikas. Atsiliepė daktaro žmo
na:

— Vyras guli lovoj ir serga

Draugų turiu be krašto. 
Ateina jie iš pašto.
Visi gražiai man rašo. 
Rašydami vis prašo. ,
Ir kam skaityti laiškus,
Kad ir neskaičius aiškūs!
Visi gražiai man rašo 
Ir pinigėlių prašo.

B. Pavabalys

Replių istorija
Okupuotos Lietuvos humoro 

laikraštis “šluota” rašo:
— Kodėl, vyruk, neremontuo

ji inventoriaus? — klausia pir
mininkas.

Aš sėdžiu ir šypsausi: atseit, 
rėkit kiek norit, nes rankose lai
kau gerą kozirį. Jį ir mečiau:

— Neturiu kalviškų replių. 
Valdybos nariai susižvalgė:

— Nenusimink, replės bus.
Sekančią dieną mane išsiuntė 

replių jieškoti į Šiaulius. Išlan
džiojau visas ūkinių prekių par
duotuves, bet nieko nepešęs grį
žau namo.

Nuvažiavau į Vilnių, bet ir ten 
nieko nepešiau.

Grįžau į kolūkį tuščiomis ran
komis. Pirmininkas nenusiminė. 
Išrašė man komandiruotę į MinsSpyglių advokatas atsako

A. Šimkus, Šiaulių Pedagogi- ką. 
nio instituto studentas, tarybi-j KaJviškos replės Minske kal
niam Lietuvos laikraštyje “šiuo navo 8 rubliai, o komandiruotė
toj” skundžias: “Stelmužės apy
linkę puošia Lietuvos girių se-

- 235 rubliai”.
Taip rašo Lietuvos tarybinis
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Pasibaigus atostogoms ir dabar visi galės pailsėti, pabaig
dami nuolatinius važinėjimus.

Dvi Blandytės apžiūri trečiosios 
žiedą dėl kurio ji išdavė visą kvar
tetą.

Bendradarbiavimas
— Ar tamsta pagaliau atiduo

si kam nors savo šunį? Mano 
žmona vakar vos pradėjo dai
nuoti ir turėjo tučtuojau nu
traukti, nes jūsų šuo ėmė staug 
ti...

— Labai gaila, bet aš nieko 
negaliu padaryti: juk jūsų žmo
na pati pirmoji pradėjo...

Orentuojasi
Vienas tautietis iš Hurlingha- 

mo parašė savo broliui Lietu? 
von, kad žadąs grįžti iš Argen
tinos. Priminė ,kad norįs parsi
vežti ir du mažyčius šunelius, 
kuriems čia kasdien perka kilo
gramą mėsos.

Brolis iš Lietuvos atsakė: Ne
patariu keisti adreso. Aš labai 
norėčiau išmokti tavo mažyčių 
amato, kad gauti jų porciją.

sloga — pasakė daktarienė.
Neiškenčiau, nedavęs dakta- 

rienei patarimo:
— Tik tegul daktaras nesike

lia iŠ lovos, tegul nevaikšto ir 
nesigiria turįs slogą, žodžiu, te
gul nekelia panikos. Pr. Alšėnas į

nelis — Stelmužės ąžuolas, ša- laikraštis, bet ir amerikonas ga
lia jo — ne mažiau vertingasj U pavydėti kolchozo kalviui, ku- 
istorinis paminklas — vergų bok ris turėjo tiek "good time“ kol 
štas, kur plakdavo baudžiaunin-, įsavino reples.
kus. Ekskursantas praveria bok i--------------------
što duris ir viduje pamato... 
kiaules. Čia įrengtas tvartas. Iš 
džiaugsmo kiaulės linksmai kriu 
ksi. Ir kaip nesidžiaugti! Juk 
net ir žmogui retai tenka gyven
ti istoriniam pastate“.

— Kas leido kiaulėms rūpin
tis senoviniu paminklu? — pa
baigoj klausia laiško autorius.

— Bolševikai, draugas Šim
kau, bolševikai pavedė kiaulėms 
valdyti visą kultūrą Lietuvoj.

Piliečiai svarsto, kad sekmadie
nį reikia nuvykti į Jaunimo centro 
atidarymą jėzuitų namuose.

P. Rimas

Tikras mokslas
Bolševikų "Šluota” skelbia ši

tokio turinio laišką:

“Ukmergės Miškų Okio 
Direktoriui,

Kadangi Širvintų Rajono 
Pramkombinato nėra laisva sąs
kaita, kad gauti miško medžia
gą 1955 metais gegužės mėn. bu 
vo apiforminti dokumentai ir 
įstatytas mokestinis reikalavi
mas Širvintų Rajono Pramkom
binato sąskaiton. Ir buvo duo
tas Ukmergės Miškų Ūkio pa- 
rėdimas, kad pakol nebus ap
mokėti pinigai miško produkci
jos neatleisti. Tokiu būdu Šir
vintų Rajono Pramkombinatas 
miško produkcijos negavo”.

Laikraštis skundžiasi, kad nie 
ko negalima suprasti. Neaišku, 
kaip bolševikai negali suprasti, 
nes čia taip žodžiai vienas ant 
kito tvarkingai sukrauti, kaip 
tarybinėj šiukšlynėj šiukšlės ar
ba taip viskas vieninga, kaip 
augščiausioj kompartijos vado
vybėj prieš vienas kitą į Sibi
rą išsiunčiant.

Padorus užrašas
Viename viešbuty yra toks už 

rašas: “Nerūkykite lovoj, nes 
pelenai, kurie kris ant žemės, 
gali būti tavo paties”.

Pokalbis autobuse
Autobuse šalia sėdi berniu

kas ir labai stambus vyras. Prieš 
juos stovi dvi moterys. Vyras 
ir sako berniukui:

— Kodėl tu neatsistoji ir ne
užleido vietos vienai moterų?

— O kodėl tu neatsistoji lr ne- 
užleidi vietos abiems moterims? 
— atsako berniukas.

Malonybiniai žodeliai
“Naujienų’’ 226 nr. Jonas Kar 

delis, polemizuodamas su Julium 
Sula, vartoja šiuos malonybinius 
išsireiškimus Sulos adresu: “aro 
gantiška ir nemokšiška”, “tik
ras nemokša ir be to nesąžinin
gai”, "burnoti ir niekinti”, 
“spaudoje ima viešpatauti na- 
chalai, kaip Julius Sula”, “Sula 
tikrai dydis, mažesnis už nulį”, 
“nesąžiningo neišmanėlio plepa
las”, “nieko nenusimanančiam”, 
“Tai tiktai Sula toks ignoran- 
tas, kad nieko to nežino”.

Spygliai pastebi, kad tais sa
kinėliais buvo kalbama apie ope
rą ir kompozicijas.

Išmintingas išsiblaškėlis
— Mano dėdė yra labai išsi

blaškęs, — sako pilietis.
— Argi? O iš ko sprendžia

te.
— Vakar jis galvojo, kad laik 

rodį paliko namuose, paskui jį 
išsitraukė iš kišenės pažiūrėti, 
ar turi laiko nuvažiuoti jo pasi
imti.

Buvo paklusnus
Petras grįžta į namus. Drabu

žiai suplėšyti, nosis sumušta, a- 
kis mėlyna.

— Kas atsitiko? — klausia 
motina.

— Tai draugai.
— Kiek kartų aš tau sakiau, 

nežaisk su tais mušeikomis, bet 
tu ir vėl .manęs nepaklausei!

— Kad aš su jais ir nežai- 
džiau. Aš mušiausi!
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Vyras — žygiai, garbė ir idėjos, 
O mergaite—žvaigždė vakare,— 
Gi abudu į šeimą sudėjus.
Tik dvi lovos vienam pragare.

A. Gustaitis

TAI KAS
Tai kas, kad žmonės sako 
Viešai bučiuotis yra gėda,
Juk vyrai lūpas mums palieka,
O jie tik ,}ipstiką“ nuėda.

Tai kas, kad antakius pešioju,
Tai kas, kad matos apatinė,
Šiandien į „auditoriją“ važiuoju, 
Matysit, Šoksiu pirmutinė.

Tai kas, kad ten aš atsibosiu,
.. Ir nieks daugiau neves manęs jau šokti,

Šiandien ne Lietuvoje gyvenam,
Galėsiu ir su juodžiu susituokti.

Jį?

Kanados “Moters” buvusi ir bū
sima redaktorė, Matusevičiūtė ir 
Prapuolenytė, nė trupučio neišsi
gando, kai į "Moters" redakciją 
įkrito Coca Cola butelys.

Svarstyklės
Ūkininkei, kuri pardavė svies

tą krautuvei, krautuvininkas sa
ko:

— Jūsų parduotas sviestas 
praeitą savaitę turėjo perma
ža svorio.

— Galimas daiktas, — atsako 
ūkininkė, — nes berniukas pa
metė svarstį ir jo vietoj aš nau 
dojau svarą cukraus, kurį pir
kau pas jus.

Danguj
— Kaip tu čia patekai? — 

klausia šv. Petras?
— Mane čia atsiuntė aziatiš

ka sloga.

Laikas ir grožis
— Laikas yra geriausias ligų 

gydytojas, — sako vyras.
— Galimas daiktas, — atsako 

žmona, — bet jis nėra grožio 
opecialistas.

Nesumaišomas
Mikaitis jau septintą savaitę 

tarnavo kariuomenėje. Kartą 
viršila jį klausia:

— Na, sakyk, Mikaiti, iš ko 
tu pažįsti viršilą?

— Iš šauksmo, tamsta virši
la...

Rytoj skris
— Gali angelas skristi, ma

ma?
— Taip, mielasis.
— Mūsų tėvelis vakar vakare 

sakė tarnaitei, kad ji angelas. 
Kada ji skris?

— Rytoj, mielasis.


