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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS KŪRĖJAS

NAŠLAITĖ

Dvidešimts petikeri metai kaip mirė dr. J. Basanavičius

Jonas Aistis

PRANAS PAULIUKON1S, YVorcester, Mass.
D-ro J. Basanavičiaus asmuo
yra labai glaudžiai susijęs sū
lietuvių tautiniu atgimimu, lie
tuvių kova už laisvę, Lietuvos
nepriklausomybės paskelbimu.
Jis lietuvių atgimimo kovoje
kaip tautos patriarchas stovėjo
tautos priekyje ir buvo tautinio
susipratimo bei kultūrinės ‘ko
vos kelrodžiu.

Lietuvos praeities tyrinėtojas
Dar Maskvos u-te pradėjęs
domėtis Lietuvos istorija ir
archeologija — rašė studijėlę
apie didįjį Lietuvos kunigaikš
tį Kęstutį ir rinko lietuvių tau
tosaką; vėliau visą savo gyve
nimą paskyrė Lietuvos istorijos
ir archeologijos studijoms, no
rėdamas surasti lietuvių kilmę.
Prof. V. Mykolaičio žodžiais ta
riant, J. Basanavičius “savo te
orijai įrodyti surinko begalinę
daugybę medžiagos. Nuo gimti
nės apylinkės jaunystės atsimi
nimų ir įspūdžių iki Balkanų
gamtos ir vietovardžių, nuo lie
tuvių liaudies pasakojimų ir dai
nų iki Ezopo ir Fedro, nuo S.
Daukanto iki Tacito ir Herodoto — daugybė senovės ir naujų
jų laikų autorių, daugybė etno
grafinės ir archeologinės me
džiagos įvairiuose Europos muzėjuose, archyvuose ir bibliote-

Ją vis matau čiurotais marškinėliais,
Kietai nei kviečio varpos supintom kasom
Melsvų akių našlaitę piemenėlę
Atbridusią ankstyvo rytmečio rasom.

Nepriklausomos Lietuvos ministerių kabinetas savo posėdy
je 1922 m. vasario mėn. 13 d.
nutarė įsteigti Lietuvos Univer
sitetą ir atidaryti jį 1922 m. va
sario mėn. 16 d. Tokiu būdu
šiandien yra lygiai 30 metu nuo
Lietuvos Universiteto atidary
mo laikinoje Lietuvos sostinėje
Kaune.
Vilniaus augštoji mokykla

Vienas iš p'sire"; irių Nepri
klausomybėj paskelbmo Aktą;
dabar gyvena Šveicarijoje. Šie
met švenčia dvigubą jabilėjų:
auksini kunigvst:
' išventin
tas 1898 m.) ir 80 rietu am
žiaus sukakti (gimę? 1872).

mo. 1920 m. vasario mėn. įstei
giami Aukštieji Lietuvos Kur
sai, t. y. Lietuvos universiteto
pirmtakūnas.
1920 m. gegužės mėn. 15 die
ną susirenka Lietuvos Steigia
masis Seimas. Tarpe visos eilės
labai opus mūsų gimstančiai
valstybei klausimų jisai svarsto
ir universiteto įsteigimo reika
lą. Seime statuto svarstymui
kiek užsitęsus, ministerių kabi
netas, nebelaukdamas statuto
svarstymo baigimo, savo posė
dyje nutarė atidaryti universi
tetą.

Lietuvos valstybės vyrai ir
lietuvių tauta visais laikais su
Matau užguitą vargo mažametę,
prato mokslo reikšmę visuome
Likimo atiduotą valiai svetimų,
niniam ir kultūriniam tautos gy
Ir kaip jinai baiminga, pasimetus
venime.
Jau 1579 m. Vilniuje
Gyvenime, be meilės, džiaugsmo ir namų.
Universiteto įsteigimas
įsteigiama augštoji mokykla
“
Societatis
Jesu
Alme
AcadeKaip stumdo žmonės svetimi ir skriaudžia,
Taip 1922 m. vasario mėn.
mia Universitatis Wilnensis”. 16 d. pirmųjų universiteto rūmų
Kaip pasiskųst vargu jinai neturi kam...
vai kultūrinės
Tik vėjas neša jos dainelę graudžią
’■
nes auto- Tas universitetas suvaidino la didžiojoj salėj dalyvaujant val
D-ras J. Basanavičius augo ir
bai didelį vaidmenį mūsų kraš- stybės prezidentui Aleksandrui
nomiio;.
Ir sako sunkų sielvartą tuštiem laukam...
brendo pačiais sunkiaisiais rusų
i to kultūrai ir tautiniam susipra Stulginskui, ministeriui pirmi
okupacijos Lietuvoje laikais,
Rūpinosi lietuviu p’>"’enkinimu timui. Jame mokėsi visa eilė žy
O kaip nepametė giedros ji veide?
kada rusinimo banga visu savo
per bažnvč:ac rr tuo tikslu įstei mių mokslo vyrų, poetų, rašyto ninkui Ernestui Galvanauskui ir
Varge
rugiagėlėm
pražydusių
akiu?..
smarkumu siautėjo po visą Lie
gė Sąjungą.
“eriiviškos jų, mūsų tautos žadintojų ir švietimo ministeriui P. JuodaKietas
kasas
tik
per
petis
nuleidus,
tuvos kraštą ir atrodė, kad lie
kalbos te:sės Lietuvo- bažnyčio kultūrintojų. Užtenka tik prisi kiui iškiklmingai buvo atidary
Ji
eina,
žydi
savo
polėkiu
lakiu...
tuvių tauta turės visiškai su
se. Saugoti ir rinkti visokioms minti Daukantą, Mickevičių, tas Lietuvos Universitetas. Pir
Putnam,
1952.
1.
12.
klupti prieš maskolių galybę.
lietuvių kultūros “skanoms Pošką, Leltvelį ir eilę kitų mū muoju Lietuvos Universiteto
Basanavičius pats giliai išgyve
1907 m. Vilniuje įkūrė Mokslo sų tautinio atgimimo, mokslo ir rektorium buvo paskirtas prof.
nęs visus tuos vargus ir aiškiai
Draugiją, kurios J ūras ir siela kultūros pionierių. Ee Vilniaus Jonas Šimkus. Buvo sudaryti
matydamas tą didįjį pavojų, vi
buvo pats organizatorius Basa universiteto ir jo išmokslintų fakultetų branduoliai ir paskir
są savo gyvenimą pašventė savo
navičius. Organizavo r ūkiškas žmonių mūsų tautos istorija gal ti fakultetų dekanai: Teologijos
tautiečių pažadinimui iš tauti
bendroves. 1913 m. fu M. Yču būtų visai kita ir vargu ar mes — Filosofijos fakulteto dekanu
nio apsnūdimo ir kovai už tau
buvo atvykęs į JAV rinkti aukų šiandien minėtume Lietuvos paskirtos Dr. Jonas Maculevi
čius, Socialinių mokslų fakulte
tos laisvę. Jis dalyvavo visuo
Tautos namams ir surinko apie Universiteto įsteigimą Kaune.
Mano upės, mano kloniai ir kalneliai,
to dekanu prof. Augustinas Vol
se to meto svarbesniuose tautos
24 000 Nors tie pinigai, užėjus
Mano pievos ir pagojai ir miškai,
i
Žlugus
Lietuvos
ir
Lenkijos
demaras, Medicinos fakulteto
žygiuose, kurie vedė prie tautos
karui, nebuvo sunaudoti tiesio
Mano miestai, mano vienkiemių nameliai,
valstybėms
Vilniaus
universite

dekanu prof. Dr. Petras Avižo
laisvės ir nepriklausomybės.
giniam tikslui, bet už ių dalį bu
Mano raistų neišeinami takai,
tas
1831
m.
buvo
rusų
valdžios
nis,
Gamtos ir Matematikos fa
vo išleista nemaža lietuviškų
uždarytas,
mokslininkai
ir
stu

kulteto
dekanu prof. Zigmas Že
Gyvenimo vingiais
vadovėlių besikuriančiai Lietu
Mano Pyvesa ir Mūša, mano Kruoja,
dentai
išskirstyti,
turtai
išdalin

maitis
ir
Technikos fakulteto
vos mokyklai. 1917 m. pirminin
1851 m. lapkričio 22 d. Ožka
Mano Džiugas, mano, Punia, Šatrija,
ti
tuo
laiku
veikusiems
Rusijos
dekanu
prof.
Pranas Jodelė.
kavo Vilniaus konferencijai ir
balių kaime, Vilkaviškio apskr.,
Kur melu, kančia iš skausmo vos alsuojat
universitetams.
Tokiu
būdu
lie

Vėliau
universitetas buvo
buvo išrinktas Lietuvos Tary
Jurui ir Marei Basanavičiams
Po tėvynės išdavikų vergija, —
tuvių
tauta
beveik
ištisą
šimt

truputį
pertvarkytas
ir praplės
bos nariu.
gimė sūnus, kuris buvo pa
metį buvo be augštosios moky tas. Iš Socialinių mokslų fakul
krikštytas Jonu, vėliau iškilusiu
Jūs, kalneliai, ar pakilsit lig padangių,
Būdamas kūnu ir siela, minti klos ir jos sūnūs turėjo mokslo teto buvo padaryti du: Humani
tuo didžiuoju tautos patriarchu
Kad sukluptų priešas bėgdamas iš čia,
mis ir darbais suaugęs su lietu jieškoti Rusijos arba Vakarų tarinių mokslų ir Teisių fakulte
dr. Jonu Basanavičių. Pirmąsias
Jūs, upeliai, klonių kloniuos išsiraugę,
vių tauta, ir akis amžinybei už Europos universitetuose.
tai. 1925 ;n. prie Lietuvos Unimokslo žinias ir savo krašto
*
Ar nevirsti upe didele, plačia ?
merkė ypatingu momentu, Ne I
j
versiteto buvo įsteigtas EvanLietuvos universiteto
meilės Jonukui įdiegė kaimo
priklausomybės šventėje, kai
!
gelikų
— Teologijos fakultetas,
pirmtakūnas
daraktoriai Kurdokas ir Šimans
Jūs, miškai, ar žingsnių jų nepaskandinsit
Vilniaus lietuviai, susirinkę į iši To fakulteto įsteigimas rodo lie
kis ir Bartininkų zakristijonas
Amžinojoj mūsų girių glūdumoj,
j kilmingą aktą, giedojo Tautos
Nelengva būtų rasti analogi tuvių tautos ir vyriausybės re
Naujokas. Mokslas buvo silp
Iš sodybų ar nekelsite nė žingsnio
ją kitos tautos, kuri būtų taip liginę toleranciją, Klaipėdos
Himną (1927. II. 16).
nas, nes tik po aštuonerių mo
Jūs,
seni
mieli
tėvų
tėvų
namai,
—
giliai supratusi augštojo moks krašto lietuvių ir apskritai valDr. Jonas Basanavičius
kymosi metų pavyko įstoti į Ma
lo židinio — universiteto — ' stybinių reikalų supratimą.
rijampolės apskrities mokyklos kose buvo Basanavičiaus perMano širdis šiandien supu reikšmę, kaip kad lietuvių tauta
Kai dangun pakils bombonešiai plieniniai
1930 Vytaute Didžiojo jubi
pirmąją klasę. Vėliau ta mokyk- versta, pasižymėta, atsiminta”.
Ir balsių patrankų šūviai kai sugaus
kė 103,389 kartus, mano krai • ir jos sūnūs valstybės kūrėjai liejiniais metais Lietuvos Uni
la buvo paversta gimnazija. Ne
Arba mirčiai arba kovai paskutinei
jas apkeliavo 270,000,000 kilo yra supratę. Dar esant Lietuvo versitetas buvo pavadintas Vy
paklausęs tėvų valios ir atsisa Dr. J. Basanavičius buvo diUž
gyvenimą
išniekinto žmogaus?..
metrų kelią, aš alsavau 23,045 je vokiečių okupacinei valdžiai tauto Didžiojo Universitetu.
kęs vykti į kunigų seminariją, delis Lietuvos romantikas, di
į kartus ir įtraukiau 12 kub:nių Valstybės Taryba Vilniuje 1918
Okupacijų metu
nuo V kl. turėjo uždarbiauti, delis Lietuvos piaeities gerbėKą jūs, miestai? Ką jūs, kaimai ir viensėdžiai?
metrų oro, aš pasakiau 4.800 m. lapkričio mėn. ėmėsi svars
mokydamas kitus , kad turėtų Jas’ ^a^ siekdamas savo tikslo,
— Priešą vysime kaip vienas mes visi,
Pirmosios rusų komunistų ožodžių, pajudinau 450 musku tyti statutą atkurti Vilniaus
lėšų būtinoms išlaidoms. Tuo neY)Uvo kaip reikiant mokslišuniversitetą.
Deja
1918
m. gruo kupacijos metu V. D. Universi
Ar naktis bus tartum juodas tulpės žiedas,
lus ir įvedžiau į veikimą 7,000
metu Marijampolės gimnazijoje ka* kritiškas ir objektyvus. Jo
džio mėn. 31 d. ir 1919 m. sausio
Ar diena bus sidabrine ir šviesi.
tūkst. smegenų ląstelių. Aš esu mėn. 1 d. lenkų kariuomenė, pa tetas buvo vėl pertvarkytas. Bu
mokytoju buvo ir lietuvių tauti- sukurtoji teorija apie lietuvių
pavargęs.
—Bobe Hope sitraukus vokiečių okupacinei vo uždarytas Teologijos — Fi
nio atgimimo žymus pedagogas kilmę iš trakų-graikų tautos
Ką jūs, upės? Mes numesim savo tiltus.
losofijos fakultetas. J visų faPetras Kriaučiūnas, kuris savo šian<Aien mokslininkų yra suvaldžia, užėmė Vilnių ir Lietu ' kultetų mokslo programas buvo
— Būsim siena mes! — atsiliepė kalnai.
aiškiu tautišku nusistatymu tu-' griauta, bet jo raštai iškėlė lievos vyriausybė turėjo pasi įvestas marksizmo — lan n zmo
O jūs, raistai? — Mes pakrantėje pakūsim,
Argi tai nėra reikšminga;
rėjo įtakos ir būsimajai Basa- tuvi4 Praeities garbę ir lietuvių
traukti.
1919 metai yra sunkių
O gelmėj — gelmėn nugrimsim amžinai.
publiką, kai ji mus giria, lai kovų metai. Liejantis lietuvių dėstymas ir pats universitetas
navičiaus veiklai. Baigęs gimna- kalbą, kas turėjo nemažos reikšj pavadintas Kauno Universitetu.
ziją, 1873 m. įstojo į Maskvos mės tautiniam lietuvių atgimikome tinkamu teisėju, bet kai kraujui frontuose Lietuvos vy
Amžinai nugrims vergijos skausmo metai,
Bolševikų planas buvo universi
peikia — skelbiame ją nesant riausybė, ir tuo metu nors ir ne tetą likviduoti ir iš fakultetų
istorijos filologijos f-tą. Po vie-> muiIšnešti ant kruvinų pečių, kaip varpas gaus
nerių metų persikėlė į medicinos
kompetentiška kūrybos darbus gausi inteligentija, neužmiršta padaryti atskirus institutus. Ta
Ožkabalių dainos
Juodą naktį nuo dangaus skliautų numetus
f-tą ir jį baigė. U-to studijų me
vertinti.
—Lichtenberg ir universiteto steigimo klausi- čiau jie to padaryti nespėjo.
Jūsų saulė — laisvė žemės ir žmogaus.
tu J. Basanavičius susipažino su j Tėvų pasakojimų sužadintas
! 1941 m. Sovietų Sąjungos okitais lietuviais studentais vei Į gana anksti, dar gimnazijos
kupantus iš Lietuvos išvijus
kėjais ir pradėjo aktyviai reikš suole, pradėjo rinkti lietuvių pažiūrų lietuvius inteligentus grįžo į gimtąjį kraštą ir likusį
Lietuvos Laikinoji Vyriausybė
tautosaką: — dainas, pasakas, tautiškam darbui, iškėlė gražią savo gyvenimą pašventė kovai
tis tautinėje veikloje.
universitetui \ėl grąžina Vytau
padavimus, mįsles, burtus. Iš vi- tautos praeitį ir pažadino žmo-už tautos išlaisvinimą. Bulgarito
Didžiojo vaidą, universiteto
Baigęs u-tą ir nenorėdamas so saVo surinktos tautosakos nes rūpintis spauda. Po “Auš-' joje piktadarių buvo peršautas
autonomiją,
atidaro Teologijos,
patekti į kurį nors Rusijos už- išleido “Ožkabalių dainas”, 2 to- ros” tuoj pradėjo eiti kiti laik- dviem kulkom, kurių viena paliFilosofijos
ir
Technologijos fa
kampį, gur būtų turėjęs sūnyk- mus, įr pasakų rinkinio 7 tomus, raščiai: Apšvieta, Varpas, Ap- ko jo kūne visą gyvenimą ir bukultetus.
ti lietuvių tautos atžvilgiu, Basanavičius buvo ne tik tau- žvalga, Tėvynės Sargas ir kt. vo priežastis įvairių ligų, ta- į
Vokiečių okupacijos metu la
kaip su daugeliu to meto lietu- tosakos rinkėjas, bet jis pirmas
Sustojus “Aušrai”, J. Basa- čiau tos ligos nesudarė jam
bai
sunkiomis sąlygomis univer
vių inteligentų buvo įvykę, dr. į§ lietuvių pradėjo ją moksliškai navičius rašė į kitus lietuviškus kliūčių atsidėti visuomeniniam
sitetas
savo darbą tęsė iki 1943
J. Basanavičius išvyko į Bulga- tirti. Tiesa, jis ir čia jieškojo laikraščius Publicistiniai jo tautiškam darbui.
m.
kovo
mėn., kuomet vokiečių
riją ir ten praleido 25 metus, medžiagos savo sukurtos lietu- straipsniai daugiausia parašyti;
okupacinė valdžia universitetą
Tuo metu jis aplankė ir kai ku- vių kilmės teorijai pagrįsti, bet nušviesti romantinei Lietuvos
Laisvės kovoje
uždarė, keletą profesorių išvežė
riuos kitus kraštus: Austriją, parodė nemažai ir mokslinio nu- praeičiai ir kovai su lenkų įtaka j Basanavičius iš Bulgarijos
į koncentracijos stovyklas. Ta
Vengriją, Šveicariją, Vokietiją simanymo tuo klausimu,
Lietuvoje.
Už
pastaruosius atvyko į Vilnių pačiame 1905 m.
čiau universiteto mokomasis
ir Čekiją. Išsitarnavęs Bulgari
straipsnius lenkų buvo pavadin- įkarštyje, kada lietuviai pirmą
Aušra
personalas ir studentai, nežiū
joje pensiją su užpelnytais bul
tas “lenkėdžiu”. Jis dalyvavo ir kartą pradėjo viešai reikšti savo
rint didelių pavojų, savo darbą
garų tautos ordinais ir garbės
Pirmojo lietuviško laikraščio svetimtaučių periodinėje spau- politinius ir tautinius siekimus,
tęsė
slaptai iki pat antrosios
titulais ir negavęs leidimo iš _ “Aušra” — tėvas yra dr. J.
doje.
‘
Jis stovėjo augščiau visų politibolševikų
okupacijos.
Rusijos vidaus reikalų ministe- Basanavičius. Ilgai sielojosi dėl
Visuomeninėj veikioj
*nių partijų ir dėl to buvo visur
rio sugrįžti į Lietuvą, 1905 m. lietuviško laikraščio, gyvendaUniversiteto reikšmė
.
„
...
keliamas pirmon vieton, kai tik
slapta perėjo sieną ir atvyko į mas užsienyje daug.susirašinėjo
Daugiausia Basanavičius pa- ,
,. . . ’ .
......
.
.
.f. kur nors reikėjo atstovauti lieNepriklausomos Lietuvos u. . .
,. ..
Vilnių, kur tuokart buvo gero- su Didžiosios ir Mayosios Lie sireiške kaip visuomenės veikė- .
,
. j
*
tuvių tautai. Tad ir revoliucijos
niversitetas
gyvavp palyginti ne. , . .
,. . .
.
kai įsisiūbavusios revoliucinės tuvos veikėjais, kol sumanymas jas. Būdamas didelis patriotas,
, .
. .. .
metu labai aktyviai prisidėjo
'
ilgą
laiką,
vos apie 20 metų.
suburti visus susipra- . .... .
.
. J
nuotaikos. Gyvendamas Vilnių- virto kūnu. Oficialiai tik ant stengėsi
...... ...
,, prie Vilniaus seimo suorganizaTačiau
jo
nuveikti
darbai yra
&
je praleido pirmąją vokiečių o- “Aušros” Nr. 1 redaktoriumi tusius lietuvius j vieningą darbą r
vimo ir vėliau jam pirmininkamilžiniški. Jis išauklėjo lietuviš
pasirašęs Basanavičius į tą lai- tautos labui. Nors Bulgarijoje
... .
, vo. Po seimo drauge su Davoina
kupaciją, sulaukė Lietuvos ne- kraštį įdėjo visą savo sielą ir
kų inteligentiją, paruošė augštų
turėjo geras medi.agmes „ly SlvMtravi{lum
kvalifikaciją specialistus kaip
priklausomybės ir nepasitraukė davė jam romantinę kryptį. Tie. gas ir net viliojančių pasiūlymų,
gydytojus,
dantų gydytojus, ju
iš jo nei lenkų okupacijos metu. sa “Aušra” neilgai ėjo, nepilnus ne tik neatsižadėjo savo suvar- nausku ir kun- J* Ambraziejumi
ristus,
inžinierius,
chemikus —
Mirė senoje Lietuvos sostinėje, trejus metus, bet jos darbas cli- gusios ir rusų pavergtos tėvy- parašė rusų valdžiai memoVilniaus universiteto kiemas
į
(Nukelta į 2 psl.)
Jo kūnas ilsis Rasų kapuose.
delis: subūrė apie save įvairių nės, bet be leidimo slaptai su- randumą, reikalaudamas Lietu-
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

VILNIUS MŪSŲ DAINOSE

i

Rūpinasi pabėgėliais

Belgų katalikų organizacija
“
Pabėgėlių
pagalba” paskutiniu
Gražina Krivickienė, Chicago, III.
laiku paskelbė atsišaukimą, kunuo jieškomi globėjai tiems paMūsų liaudis į savo poeziją* į Stosiu į pulkelį.
O kai aš jojau
bėgėliams, kurie dėl ligos ar dėl
dainas sudeda visa kas jai mie
Per Vilniaus miestelį,
la, kuo gyvena, kuo kenčia, kuo
senatvės neturi galimybės išVisos miesčionkėlės
džiaugiasi. Daina darbą lydi,
,
emigruoti. Tokių pabėgėlių dai
Manimi gėrėjos”.
mergelės ir bernelio rūpesčius,
esama apie 50 tūkstančių, švekario vargus ir žygius apdai
_v® ®įobon W
ra i*’
Kaip matome mūsų liaudies • ėmusisa15C,
Šveicarija 200, Olan
nuoja. Mūsų liaudies dainose
karo dainos nėra žiaurios nei dija 15, Meigija 70: apie 2000
dažnai minimas Vjlnius-mūsų
gražioji sostinė, Lietuvos-Širdis. I “.“geringos. į0* “ek
ji yra jau aurai, «u globėjus,
giaa-iuji
taioi.uvvo o v.
apdainuo lamas, kiek kario ispu- ,
&
J
Per ištisus amžius jis Lietuvai
vnįiuie atsiskyrimas su kune.
;
jiems siunčia
spinduliavo savo kultūra, savo'
,.
.
siuntinius.

Vytauto Didžiojo Universiteto sukaktis

šeštadiienis, vasario 16, 1952

PERKRAUSTAU BALDUS

Platinkite “Draugą”

*
•
VIETOJE IR IS TOLIMESNIU
(Atkelta iš 1 psl.)
tai buvo atsiekta lietuvių dideDISTANCIJŲ
TURJS ILGĄ PATYRIMĄ
vaistįninkus, mokytojus, rašy- lio entuziazmo, veržlumo, pajėPRECIZINIS TELEVIZIJOS IR
tojus,
fik)sotus ir kitus gurno dėka. Norsa progresuoti,
RADUO
JUOZAS NAUJOKAITIS
kultūros ir mokslo darbuotojus. ’obuiėt“ tobulinti ir kilti buvo
6819
So.
Rockvrell
Street
APARATŲ TAISYMAS
Lietuvos universiteto mokoma- akstlnai> kuriū dėka buvo atCHICAGO
29,
ILL.
sis pereoualas ir jo paruoštoji siektl visuomeniniai, moksliSąžiningas ir garantuotas darbas.
TeL MAIbrook 5-9209
Aparatai nemokamai paimami ir
inteligentija sukūrė Lietuvos niai lr kultūriniai laimėjimai,
pristatomi į namus.
kultūrą, teisę, literatūrą, tyri- Jaunimo veržlumas į mokslą
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v.
W : Ofi-o HE.4-66M. rez. CL4-0956
nėjo ir kėlė tautos sveikatingu
Šeštadieniais: 8 v. ryto—10 v. vak.
mą, tyrė ir eksplotavo negauLietuvos jaunimo veržlumas į
DR. A. ALEKNAVIČIUS
M. RIMKUS, 4119 So. Krandsco.
sius Lietuvos gamtus turtus. moks^ls buvo nepaprastas. Stu- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telef. YA 7-1099
1957 W. Garfield Blvd.
Lietuvos universitetą baigę pe- dentai dažnai silpnai pavalgę,
VAL: i—4 ir 6—9
dagogai ir mokytojai švietė ir ^Ikėdmi mamos ar sesers ausŠeštadieniais nuc 1 iki 4 vai. p.p.
garbe. Iš ten mūsų kariai jodą- į
°
-----------auklėjo Lietuvos jaunimą ir ta-is mileliais sėdėjo laboratoriišskyrus ketvirtad. ir sekmad.
Dr. Edward B. MURASKAS
vo ginti savo tėvynę nuo prie
Filmuoja P. Amerikos
jaunimas, reikia pasakyti, buvo Jose> bibliotekose, seminaruose
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TeL: Ofiso VI.7-658&. rez.RE.7-7868
šų, ten ilsisi mūsų tautos did- į Vilnius minimas ir dainosč :
2750 West 71st SL
šaunus.
•
-ū*
s®
111
®
ten
mokslines
žinias
ar
gyvenimą
(prie California Avė.)
vyrių palaikai. Todėl lietuvis jį: neturinkiose nieko bendro su ,
DR. BIEZIS
Dvidešimties metų laikotar- k^r® kultūrines vertybes,
LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1
Msryknoll vienuolijos misio pyje Lietuvos mokslas ir kultumyli, jį savo dainose apdainuo-i karu:
Dabartinė kova už Lietuvos GYDYTOJAS IR CHIRURGAS iki 4 ir nuo 7 iki 9 v.v. šeštad. nuo
2 iki 4 v. treč.—pagal susitarimą.
nierius T. A. Nevins išvyko į »-a suklestėjo tokiu tempu, kad laisv? vedama taip pat univer2201 West Cermak Road
ja.
Susitarimui skamb. GRo. 6-1321
“Mergele graži,
Centro ir Pietų Ameriką, kur
VAL.: 1—3 popiet ir 7—8 v. vak.
jei neatsiliepia Vlocennee 6-3000.
sitete
dėsčiusių,
jį
baigusių
ar
palyginimą
vargu
ar
rastum
kiKur buvai?” — “Darže.”
Dažniausia Vilnius minimas
ir sekmad. ofisas uždarytas
filmuoja indėnus ir ten jų tarpe tose
. svetimus jame studijavusių. Pirmosios trečiad
___ tautose
____ _.
Seštad. tik nuo 1—8 vai. popiet.
Ofiso teleffonas Vlrginia 7-1886
“Kur skynei žalią rūtą,
karo dainose, bet ir kitose dainų
Rezid. 3341 W. 66TH PLACE
besidarbuojančius
misionierius.
kraštus
pate
kę
mes
pamatėm
'
ir
antrosios
okupacijos
metu
DR. AL RAUKUS
Kur pynei vainikėlį?”
rūšyse jis į dainą įpinamas kaip
Jis
aplankys
Panamą,
Nicarakok
,
milžiniški
dar
b
a
į
yr
a
atgeriausi
ir
patikimiausi
pogrinTeL:
Ofiso
HE.4-5849,
rez.HE.4-2324
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
“Klaipėdoj skyniau,
gražus žiedas į vainiką. Štai ke
guą, Boliviją, Peru. Chilę.
'džio
.............................
. - . .
4204
Archer
Avenue
likti,
kad
mūsų
teisė
buvo
augsdarbininkai
buvo
studentai,
DR.
PETER
T.
BRAZIS
Kaune nupyniau,
letas karo dainų pavyzdžių:
Praeitais metais jis filmavo tos moralės, kad mūsų valdinin- (Apskritai Lietuvos studentija
VAL: kasdien nuo 9:00 iki 4:00 r.
O Vilniuj pranešiojau”.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS trečiad. ir sekmad. tik susltarua
Guatemalos
kijos
ir
apskritai
inteligentijos
buvo
jautriausias
barometras,
6757 So. YVestern Avė.
Aušta aušrelė, šviesi pazarėlė —
Sekančioje baladėje serganti
VAL
: trečiad. ir šeštad., pagal au Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
moralė ir sąžiningumas buvo Jinai gyviausiai reaguodavo į
Rengias brolis į vainelę.
dusitarimą, kitomis dienomis nuo
mergelė siunčia bernelį į Vilnių
Tikrina akis; pritaiko altinius,
Įžymybių žodynas
didelis, kad mūsų universiteto visus lietuvių tautos džiaugsmo
2 iki 4 popiet. 7—9 vakare
keičia stiklus ir rėmus.
Stovi žirgeliai, stovi juodbėre- jai nupirkti karsto;
Neseniai išėjo JAV katalikų paruoštieji specialistai nei kiek ar liūdesio momentus,
YArds 7-3526 rez. FRontler 6-1674 4701 S. Damen Avė. Chicago, UI.
liai
šaukite — YA 7-7381
įžymybių žodyno papildytoji lai- nesilpnesni už senos kultūros; Netekus savo universiteto
Kaip aš nujojau
Prie štakietų priraišioti,
DR. G. J. BYLAITIS
Priima:
vakarais 6 iki 9, šeštad.:
da, pavadinta: “The American tautų ir senų su tradicijomis; mūsų jaunuomenė su nemažesTan didžian dvarelin,
Tymo balnais pabalnoti.
Vidaus, nervų, valkų gydytojas
10 ryto iki 4: trečiad. ir sekmad.
Catholic Who is Who’
universitetų ruoštus
——----1
tik susitarus.
Radau savo mergelę
specialisnju veržlumu veržėsi i vokiečių
Stovi sesutė prie brolio šalelės,
DR. JONAS VALAITIS
tus.
Labai
sunkiai
negalint.
universitetus ir ten studijavo. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Tel.: Ofiso YA.7-0554, rez.Al.3-2880
Stovėdama gailiai verkia.
Washinęiono bažnyčios
Labai sunkiai negali,
“Vai broli, broli, broliukėli ma
Daugelis iš jų pusiau alkani,
Jfo',• i.'o personalas
4038 So. Archer Avė.
DR. CHARLES SEGAL
Mane bernelio prašo,
silpnai ir skurdžiai apsirengę, ( prie California Avė.. šlauryt.kamp.) GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
JAV-bių sostinėje yra 468 įno
Mūsų universitete mokslinis ilgą kelią pasislėpę anglių vago
Rezid.: 4437 So. Rockwell SL
Kad aš nuvažiuočia
4740 So. Ashland Avenue
vairių tikybų šventovės, jų tar
Ar sugrįši rudenėly?”
personalas
gana
ryškiai reiškė nuose keliavę, veržėsi į audito . Vai.: pirmad.. ketvirtad. ir penktad
(antras aukštas)
Vilniaus
miestelin,
pe 54 katalikų bažnyčios ir 22
“Grįžt nesugrįšiu
OFISO VAL: Nuo 10 iki
v. ryto,
6-8;
antrad.
2-4
ir
6-8;
trečiad.
si ir moksliniam darbe. Savo rijos, laboratorijos ir klinikas •3:30 — o pagal susitarimą; šeštad. nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki
8:86
žydų sinagogos.
Karaliui slūžysiu,
į Kad aš jaunas nupirčia
v.v. Sekmad. nuo 10 iki 1? v. dieną.
1-6.
straipsniais
ir
originaliniais
Baltos liepos grabelį
Vilniaus mieste vajavosiu. /
, , , , .
,
,. , . ir ten studijavo. Reikia apgaimokslo
darbais
daugelis
daly- lestauti>
TeL: Ofiso WA. 8-3060, rez. 00.4-1187
Ant jovaro kopelių.
Jei negugrjšiu-žirgą sugrąžinsiu, i
Aš miegojau ir sapnavau,
DR. STRIKOL
vavo rimtuose užsienio moksli"-. mokslui mūsų jaunuomenėj tru
DR. Z. DANILEVIČIUS
Parneš žirgas dovanėles:
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
kad
gyvenimas
yra
gražus.
Pa,
niuose
žurnaluose
Buvo
leista
Kazoko pagrobtą mergelę bro
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 4645 So. Ashland Avė., CUeago
putį
sumažėjo
atvykus
į
šią
ša

Mano mandierėlis gražiai parė
fcudau ir pamačiau,^ kad gyve- vjsa eįjg saVų mokslinių žurnalų,
lis vejasi ligi Vilniaus:
19748 So. MieUgaa Avė.
VAL: nuo 2—4 ir 6—8: trečiad., šeš
dytas,
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti
nimas ta: pareiga. Ėmiau veik- Ęįig profesorių yra parašę vado- lį. Daugelis buvusių ’ studentų VAL.: (išskyrus šeštad. ir sekmad.) Tel.:
Ofiso YA.7-4787, rez. PR.6-1980
Oi ant marių, ant mėlynų
Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v.
Juodais kraujais aptaškytas.
čia
atvykę
eina
pilnojo
gvenimo
ti ir įsitikinau, kad pareiga yra vėlius ar kitus mokslinius reišeštad. priima tik pagal susitarimą Jei neatsilieps viršminšti telefonai
Trys kazokai kortavojo.
Skalbkit, sesutės, mano mandie.
,
,
.
.,
i
i
keliais.
Lietuvai
tapus
neprišaukite: MIdway 3-OOO1
Rezid.: 10838 So. Habaan Avė.
džiaugsmas.
- —Tagore salus, kurie gėdos nepaaarytų ,,
, . , reikes
• daug
oi
O ka, o ka, ka trys kazokai
J
. .
. klausoma valstybe
ralį
TeL ofiso VL 7-0600, rez. VL 7-7SO3 Tel.: Ofiso HE.4-2138, rez.PR.6-8484
išvertus ir į svetimas plačiai • ,
.
. ......
kortavojo
Savo gailiom ašarėlėm,
„
mokslinių
ir kultūrinių jėgų.
kalbas.
„ .
, , ,
. .. ,
.
DR. V. P. TUMASONIS
Žmogaus vertė pareina nuo vartojamas
DR. DR. GAIŽIŪNAS
Trys kazokai kortavojo
siovink, motule, mano mandie.. J .
....
,
Reikes atstatyti tai, kas per eiGYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Nemazas
skaičius
buvusių
,
,
•
a •
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
mokėjimo
galimai
daugiau
daAnei vienas nekalbėjo.
.. x
A
,. lę metų sugriauta ir griaunama. (Spec. moterų ligos ir akušerija)
6255 South Westem Avenne
Lietuvos
universiteto
mo
Komo
jo
t
,
.
...
.
' lykų, nuo pasitenkinimo galiTiktai vienas prakalbėjo,
VAL kasdien 2—4 p.p. ir 6—8 vak
. Reikes naujų minčių, naujų idė
4055 Archer Avė.
Savo sunkiais sodūsėliais.”
šeštad. 2—4 p.p. Trečiad. ir
I mai mažesniu skaičiumi daly personalo narių, ar mūsų uni jų ir darbų. Mes ir mūsų jauni Kampas Archer California Ava
Tėvas dukrą prižadėjo.
sekmadieniais uždaryta
VAL: 2—4 ir 6—9 p.p..
Kitoje dainoje minimas “ža
versitetą
baigusių
ir
jame
pa

kų ir nuo ryžtingo linkimo į
Tėvas dukrą prižadėjo,
Išskyrus sekmadieuiua
mas turime papildyti mokslinį,
lias bromas” ir “kryžiokų vaisTel. ofiso: įlAnube 6-1125
Nei močiutė nežinojo.
i viską, kas gera.
—Mueller siruošusių dabar su pasisekimu kultūrinį bagažą ir praktinį pa TSL: Ofiso YA.7-1166, rez.DA.6-1126
Buto — WAlbrook 5-6691
keiis”:
dirba
mokslinį
ir
mokomąjį
“Kelkis, sūnau, no vyriausias,
Mūsų gyvenimas, tai kaip darbą kaip šio, taip ir kitų kraš- tyrimą. Mes turime išsemti šia
DR. J. GUDAUSKAS
OR. A. VALIS-LABOKAS
Vyk sesutę no veikiausiai.” j sinego sauja saulėje.
Vilniaus miesto žalias bromas
me krašte ir visuos kituos tai GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS
tu universitetuose. Tas liudija ,
“Nor aš vysiu, nor davysiu,
Ten žirjgus balnojom.
. A
x
kas galima ir visa tai parvežti
756 Wert S5th Street
3267 South Halsted Street
—Arabų priež. , apie TLietuvos
universiteto
bu.
...
XT
...
T
.
( kampas Halsted ir 36-tos gatv.)
Bet atgalios negrąžinsiu.
Pabalnojom ir išjojom,
.
,
busimą Nepriklausomą Lietu- VAL.
Vai: 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak.
T—4 ir 6:30—8:30 p.p. kas
šeštadieniais 1—4 v. p. p.
Bet atgalios negrąžinsiu,
Į vaiską pastojom.
J°
• vą. Tikėkimės, kad į musų Alma dien išskyrus trečiadienius. Atidarą
-šv. ’rgn. Loyola ,
šeštadieniais 1—4 vai.
Vilniaus mieste sustabdysiu.
Augštus kalnus jodydami
TeL: Ofiso PR.6-6446 rez.HE.4-3150
Visose mokslo ir kultūros ša- Mater vėl sugrįž mūsų išblašBes. 3347 S. KMERALD AVĖ.
Vienintelis kelias išvengti
Vilniaus mieste sustabdysiu,
Anuotas riktavom,
kose Lietuvos universitetas ir i kytos mokslinės jėgos, grįž jame Of. GBovehiU 6-4020, r. HUltop 5-1560 DR. F. C. WINSKUNAS
kritikos yr^: nieko nesakyk, jo paruoštoji inteligentija, 20 dirbti svetur pasiruošę naujos
Dunojėlin paskandinsiu.”
Užliodavo armotėles
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nieko nedaryk ir niekuo nebūk. metų laikotarpyje prilygo senos I pajėgos ir Vytauto Didžiojo Dr. Alezandur J. Jarais
2420 West Marųuette Bd.
Sidabro kulkelėms.
(JOVAIŠAS)
(Trijų paskutinių dainų iš
VAL: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak.
Kai paleido armotėles,
~~
kultūros tautų inteligentijai ir j Universitete vėl suklestės moks- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti
traukos paimtos iš J. Būgos
2423 West Marqnette Rd.
Mąstyti, kas teisinga, jausti ne vįenoj srity inešė naujų idėjų į las, kultūra, sukurtos lietuviš
Skynė ūlytėles.
Amerikoje užrašytų dainų)).
Nuo 2—4 v.p.p. ir 7—9 vak. Tel.: Ofiso CA 6-0257, rez. PK 6-6659
kas gražu, tokšti tai, kas gera įv darbų, kurie minimi daugelio! kos studentijos tradicijos ir tik- VAL:
Skynė, skynė ūlytėles
trečiad, ir šeštad. pagal sutartį.
DR. P. Z. ZALATORIS
Kryžiokų vaiskelio.
Mes randame Vilnių minint ir: — čia atranda protingojo gy-, užsienio mokslininkų, kultūri- i rai lietuviška kūrybinga nuotai- TeL: Ofiso PB.6-3838, rez. RE.7-S1M GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Labai slaunūs ir vajaunūs
švenčių dainose, pav. gavėnios venimo tikslą.
—Plater. ninku ir visuomenininkų. Visa ka.
1821 So. Halsted Street
DR. A. JENKINS
Rezid. 6600 S. Artesian Avė.
Mūsų kareivėliai;
dainoje:
------------------------------------------------------------------------------------------- —- --------------------------------------GYDYTOJAS IR CHIRURGAS VALI.: 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v.v.
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
Bėga kraujas iki kelių
Atvažiuoja Kalėdos, do Kalėį
2500 Wo»t 6Srd Street
Šaly neprietelių.
DR. G. SERNER
| vaL: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:30
dzienė,
ūki 9 vak. šeštad. nuo 2—4 popiet,
Vai
tai
Kalėdos
do
Kalėdzienė
Vilniaus garsas atsispindi ir
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
trečiad. ir sekmad. uždaryta.
25
Geležio ratai, šilko botagai. sekančioje dainoje:
Ofiso ir buto teL OL 2-1381
TeL YArds 7-1839
Per augštus kalnus, Įier žemus
Kai nujojau slaunan miestan,
DR. F. V. KAUNAS
Pritaiko Akinius
klonius.
Kreivas Akis
slaunan miestan,
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Ištaiso
“Vai ar nematėt pulko merge
1336
So.
49th
CU
Cicero
Vilniaus miesto žali bromai, ža
Oil-«s is akinių dlrbtuvS
lių?”
Kasdien 10—12. Antrad. ir ketvirtad.
756 Weet S5th Street
o: 30—9 v. v. šeštad. 10—2 ir 4—6.
li bromai.
“Mes, kad ir matėm, tai nesakyVAI,.; nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
Butas 1635 S. 48th Ct.
čiad. nuo 10—12: šeštad. 10—S p.p.
. -----------------Ten žirgužis pabalnotas, pabal
sim.
Telefonas. REliance 5-1811
Egzaminuoja
Pritaiko
notas,
Vilniaus miestely mergelių suo
Akis
Afe-failna
JL- WALTER J. KIRSTU!
Kamanėlėn įžabotas, įžabotas.
las.
DR.
J.
J.
SMGTANA,
JR.
PHYSICIAN
and
SURGB0N
Vilniaus miestas brukavotas, Už mergų suolo, tai trys šimte
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
OPTOMETRISTAS
brukavotas,
3925 We»t 59th Street
liai.”
AKI V SPECIALISTAS
I /AL: 2—4 popiet, 6:30—8:30 vak.
Ašarėlėm išmazgotas, išmazgo
1801
So. Ashland Avenne
'_______ Trečiad. pagal sutartį._______
Velykinėje dainoj — lalinkoj
VAL: pirmad., antrad. ketvirtad.
tas.
penktad. 9:30—12; 1:80—8 v. v.
sakoma, kad mergelę pamilo
Kmerg. Tel. KEdzie 3-2868
Trečiad. uždaryta. Sešt. 6:80 iki
12: ir 1:30 iki 3 vai. popiet.
Raudonės mūšio dainoje taip “iš dvaro ponas, iš Vilniaus
i DR. EMILY V. KRUKAS
CAnal 6-0533
Platt Bld*.
miesto
valdovas
”
:
pat minimas Vilnius:
i GYDYTOJA IR CHIRURGE
YRA STIPRIAUSIA TAUPYMO ĮSTAIGA AMERIKOJE
| 1146 Archer Ave^ Chicago, I1L
Telefonas OLympic 2-4376
Išeiki, mergele, ant didžio dvaOi, cit neverki, mano sesele.
TeL LAfayette 3-3210
DR. P. ATKOČIŪNAS
v’AL: pirm., antrad., ketv. 12—2:30
t relio,
Kaip išjosiu, taip parjosiu.
ir 6—9 vak., penkt. ir Sešt. 12—2:30
DANTISTAS
Jei neparjosiu, karalium pasto Rūtele, rūta žalioji
TURTAS .................................. . ... virš $31,000,000
3234 Archer Road,
Argo, OL
1446
So.
49th Court, Cicero
TeL Summlt 1580
siu,
i Tai ir palieski margą abrūsėlį.
/AL: penktad. 3:30 iki 8 vai. vak. VAL: antr., ketv. 10-12, 2-6. 7-9 p*,
„ $ 3,000,000 .
ATSARGOS FONDAS ....
penkt. S—6. 7—9 p.p.
šeštad. 3:80 iki 6 vai, vak.
Aš Raudonėj vajavosiu.
Tai tu surinksi aukselio raselę
3147 S. Halsted SL, Chicagt
Kaip mane šovė. gaideliai giedo j Ir nusiprausi sau skaistų veidefeL: Oflea YA.7-5557, r«z.KE-74»6«
VAL: pirm. treč., šešt. 3—8 p.p.
penkt io—12 ryte
jo,
i 'iDR. FRANK C. KWINN
Saulė leidos, mėnuo tekėjo.
(KYIEOINSKAS)
DR. B. C. BRUŽAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kaip mane vežė į Vilniaus mies Tave pamylėjo iš dvaro ponas,
DANTISTAS
1651
West
47tfa
Street
i
Iš
dvaro
(jonas,
iš
miesto
valdotelį
VALANDO8: 10 iki 8
.IGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2
' vas,
Trečiadieniais tik susitarus
Šešios dešimts žvakių degė.
ai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80
4003 Archer Avenne
v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak.
!
Iš
Vilniaus
m.-“
>.
iš
fteūkijos
Kaip mane vežė į augstą ka.’ne
Truputi J rytus nuo California
'{rašto.
Tel. YArds 7-7772
it —
Tei. Ofiso OR. 6-5396 PR. 6-4732
šeši šimtai palydėjo.
4e| ir hųr... ,-j.stiuėse daj’g&e
DR. A. MACIŪNAS
DU A P STULGA
^pinamas viltuaus vardas:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
O štai čia. karys didžiuv
DANTISTAS
4192 Archer Avenue, Kampas Sacramento Avenuę
2423 WEST 63rd Street
2723 West 71st SL
prieš Vilnia»Ls “miesi'io’i’Kėlrs'
"Vai. kur buvai di**duk mano.
Priėmimo laikas pagal -msitarlm*
< kampas 68 ir Artesian)
'»'el,-r.>n;,- CRoveblII 6-6785
''AL. . 2—4 p.p. ti nuo 6—8 v vsk
“Kam šėrei žirget,.
Vai. kur buva< dūšia mano.
JUSTIN MACKIEWICH, prezidentas
Telefonas: Vlrginia 7-1141
'reč ir Sešt 2-4 p. p. 8ekm. uMar
Kam šveitri kardelį.
Vhj kur imvai tu mano.
DR. AHTHORY WIWAM?
Kur josi berneli
Pilkas karv/lė|j, maM«»?"
(VILIMAS)
OR. I. E. MAKAR
Kasdien nuo 9-tos ryto iki 4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo
įstaigos vi
Baltas dobilėli?“
“Vilniuj buvau, bobiit mano.
DANTISTAS
9-tos vai. ryto iki 8 vai. vakaro, Trečiadieniais visai neatidaroma.
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
“Aš josiu mergele
Vilniuj buvau, dūšia mano,
6322 South W«Htera A venų*
11750 So. Paraell
Priėmimo laikas pagal autai Im,
į didį karelį,
Vilniuj buvau, tu mano,
TH. PI lltnan 5-8277
telefonu
Į didį karelį
Raiboji gegele, mano.?”
VALANDOS: pa«al susitariu*
įsa GvovekiU 6-3M3

Apsižiūrėk

Taupyk

Standard Moka
Aukštesnį

Dividendą!
Saugiai!
JTANCACCFEDELAL

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

ŠeŠtadiienis, vasario 16, 1952

DiKNKASTiŠ DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Atsiminimai apie Vilnių ir Basanavičių

Lietuvių kalba
skambėjo Iki Fulueko

Gr. Sirutienė, Chicago, III.

DOC’S TIN

SHOP

Victor Oil Burners
Gazo krosnys, Stokeriai ir
ccntralinio apšild. krosnys

Joel a. Rayo. siuvimo - valymo.
keitimai ir pertaisymai. Vyrų traks>
ir smokingai (tuxedos) išnuomojf-už žemiausias kainas.

108 SchUler St. FXMHI RST
ELmhurst 7718

Lipt. Mokslo Draugijos rūmuose gavo iš krikšto tėvo dovanų
Latvių- m-, k.Jlnhika; K. StalAtidarą pirmadieniais ir ketvirtąjį*
Parduodame ir aptarnaujame
gražią granatais sagstytą sagtį.
niaia vakarais iki 9 vai.
APŠILDYMO
EKSPERTAI
r.aii
(moka
Ltv:šku:
ir
yra
Okupuotame Vilniuje nedaug Mergaitė sagtį ir auksinį kryže
Skambinkite arba rašykite nemo' nuolatini; "D. augo”
buvo belikę lietuvių patriotų. Tų
J
kamiems apskaičiavimams
lį, gautą prie krikšto nuo gar-;
KOFFEE KUP
pasiryžėlių priešakyje buvo dr.
i jas) užbaigė sava px adė tą stu
bingojo krikštatėvio, išlaikė, iš
15029
PAGE
AVENUE
Tikrai namie gaminti valgiai
J. Basanavičius. Mes, vieninte saugojo per karą, gaisrus ir
diją “Latvijos ir Lietuvos rytiHaney 6484
Gražus
modemiškas valgomasis kambarys
lės Vilniuje lietuvių Vytauto Di bombardavimus, pasiėmė su sa- į
ii;
suslavZj mzr”. Jo
HARVEY, ILL.
Pusryčiai - Pietūs - Vakarienės
džiojo gimnazijos mokiniai, visi vimi bėgdama nuo raudonojo
Jei neatsiliepia, skambinkite
darbas tari apie 7C9 sąsiuvinio
Mes pristatome valgius
Harvey
4212-J.
Parengimams,
Klubams ir Vestuvėms
dr J. Basanavičių pažinojome ir
. ’šiandieni
lais.
puslapių gana smulkiu šriftu.
Dėl rezervacijų telefonuokite
labai gerbėme. Kartais mus mo vąją šalį, brangina kaip relikvi
Studija pradėta nuo priešis
GARY 3-0220
kytojai nuvesdavo į Lietuvių ją, taip pat brangią, kaip ir mo
torinių lakų, kada pagal pačių
CYRIL
POOLE
Jūsų
šeimininkė: '
Mokslo Draugiją. Toli, Anta tinos palaiminimą, įrašytą ma
i ek
'nok iininkų Įrodymus,
MRS. CELIA VVAHLMAN
“Lathiog” ir Tinkavimo
kalnio gatvėje, tuoj už gražio žytėje maldų knygelėje, palie
aisčių tautos gyveno d deliuose
sios šv. Petro ir Povilo bažny kant gimtąjį lizdą.
Kontraktorius
KOFFEE KUP
plotuose i rytus ir pietas nuo
čios, dunksojo ant Neries kran
i
2239 WEST llth STREET
dabartinė’ Lietuvos L Latvi
Ypatingo dėmesio kreipiame
to puikūs inž. Petro Vileišio rū Slapti atsilankymai Lietuvoje
Gary, Indiana
jos.
Dar
12
13
amžiuje
lietuį
Dr. J. Basanavičius buvo nuo-!
mai. Ten buvo įsikūrusi Lietunamu. pataisymo darbams
vių ir latvių ka'bos skambėjo‘
vių Mokslo Draugija. Tai buvo .įrdžiai pamilęs ViW
DABAR... SU METALO RCMAIS
iki Polocko, c vėl au palaipsniui
tikras lituanistikos lobynas: ne
1029 Darrovv Avenue
jis nuvažiuodavo, kad ir retai/ Vyskupų rūmai Vilniuje — seniau vadinti iiapare.
rūmais,
o
buvo
stumiamos
vakarų
link.
,BOLLYWOOD
BED
suskaitoma daugybė knygų, pa
;
Padaroma,
id
jūsų
dabartines
lovos.
(nes tai nebuvo lengva, esant
dacar “Raudonosios Armijos namai”.
UNiversity
4-7476
Didesnė slavų banga palietė
gausiais lapais rankraščių, Vilniaus kraštui lenkų okupnopilnai pakeičiama
—
$ir«
i
jūsų namuose.
la.skų laikraščių komplektų,
, . ne riklausomąJą Lietuvų,, . ... . ...... . .. , . .... ...
.
. ________
...... mūsų
.. kraštus 17 - 18 amž., ka
, Taip, mes modernizuosime jūsų damuziejinių retenybių ir kitokių pasiraugdavo įospažanga saukliai- Dldzi°J° lietuvio sirdis dėlės sienos peržengimo kliūtis, da
o rusų carų persekiojami imi
I bartinę lovų j gražių Hollyvrood
DĖMESIO
F
, . ■ •• ® muninnavnsi
• j- j
plakusi — Jis,
laisvosios Lietuvos at- gravo
g
įvairiausių rinkinių. Mūsų jau- Mestėjim
ta ’ nustojo
. visą am- atvyko
sentikiai ir i karo metais
Bed — su tvirtu metalo rėmu įtaisyUlActA-iimn jaudindavosj
matvJ
J
; tu į jūsų dabartinę lovų. "Atsisyeini protai neaprėpdavo, kiek ten ,
J
’ viso gyvenimo sie- zių
teutai’ »škeliav0 stova! atiduoti paskutinės pa- maru išmirusias vietoves atėjo
kinkite” su barškėjimais ir traškė
NEMOKAMAI!
sukrauta brangaus Lietuvai tur- ..
. možiai kad ir neminsi a^inybėn Vasario šešioliktąją, garbos Velioniui. Dr. J. Basaųa- baltaodžiai. Tai nepakeitė ab.ejimais. Turėsite naujausios mados
kius taip gražiai, xaa ir nepilnai ,ft niimvlėtai tan#aj hesidžiau- vičiaus Varstas s
moderniškų
lovų
tvirtu
pagrindu
to , tačiau tie apsilankymai į (nes dalis Lietuvos tebebuvo pa jo numylėtai tautai besidžiau- vičiaus karstas skendėjo gėlėse, -jų kraštų tautinio veido nes tai Pasilaikykite šį skelbimą spyruoklėm
ir matrosui.
< vainikų vainikuose.
fcuvo tįkLai didesnės a.' mažes’ JEI.jūsų televizijos aparatas — raLM Draugiją versdavo neviena y<J
išsipildžiusius. Grandin giant iškovota laisve.
_
Su juo galėsite gauti nemokama dio — stalai — kėdės — bufetas —
is mūsų susimąstyti. Ten, tuose davosi> tautai reiškiant jara dė_
Minios bazilikoje
Senosios Vilniaus Rasų kapi- nes salos tarplietuvių ir lat- apskaičiavimą pataisymui bet ko- ar b€t koks kitas dalykas ig baldų
knygų labirintuose rasdavome kin
tlž viso jo gyvenimo
nė? priglaudė Didžiojo Lietuvio į vių ūkininkų.
kio šaldytuvo už žemų žemiau- ti7 sub^yu/ turf ^ndin^^dėm
dr. J. Basanavičių. įtemptai diršventimą Lietuvai. Ir vėl grįž- į Po kelių dienų Vilniaus didin- palaikus,
bet
jo
mintys,
jo
ideaDidesnis
pavojugrėsė
19
f*88. ka nas. Visas darbas garan- randus ar bet kokių dėmę
ptučur.us, ucl j u uiiuvys, ju iued- : iziucsius pavo,
bazilika,
taip
retai
gaunama
,
.
i.
•
•
V-t
-•
•
.
,
.
,
Dienąa ir., naktįl patarVE 1-5001—-IX)
ix 1-0*56
banti mokslini ir tautini darbą. daVQ - Vilnių yėl a^avo, ir I ga
lietuvių pamaldoms, buvo užpil- į1’ »,_darba1
ne. ““ sian- a:nz- vldl,rW?- kada
kaaa kariko
karlko tuojamas.
?
patar Skambinkite
--------------------------------Mes galime • pataisyti bet kokį panavimas.
Jis žinojo kiekvieną knygą, yėl lempelės spinksėjimas ma_ dyta minių miniomis įvairių tau-!to’ 2:> metams prae3us nuo *> i Muravjovo laikai, ka p ryt.
. žeidimų jūsų baldų paviršiui — ati rodys kaip nauji. Darbų atlieka ekskiekvieną rankrašti- Jis mums žame daktaro kambarėlyJe liu
ABBOTT
! pertai jūsų namuose arba dirbtuvėje,
tybių
ir
tikėjimų
sostinės
gy‘
mirties
3
ie
bus
?>'
V1
to1
koi
P
a
’
Lietuvoje,
taip
ir
ryt.
Latvijoaiškindavo, rodydavo, pasako dydavo apie jo kruopštų darbą
į Žemos kainos. Nemokamai paimame
Refrigeration
Service
ir pristatome. Skambinkite šiandien
U*.
ventojų,
atėjusių
pagerbti
Liešaulyje
plaks
nors
viena
lietu-j
je
sustiprėjo
rusifikacija
davo. Jis kiekvienam, jieškan- iki išnaktų.
! nemokamiems apskaičiavimams. AbGRovehill
6-7161
ryšium su tuo, polonizacija ir
tuvos patriarcho. Nugalėję di- viška širdis.
I solutiškai jokio įpareigojimo.
čiam medžiagos apie Lietuvą,
jos praeitį, padėdavo, patarda Viena Vasario 16 d. Vilniuje----------------------------------------------------------------------------------- rutenizacija. Tada ištąutėj'mo į
|
KING’S SERVICE
pavojun pateko ištisos parapi- Į PLATINKITE “DRAUGĄ’ ' Fumiture Finiahera and Repalrera
vo, rasdavo tai, ko niekur ki
Vieną brangią visiems
! jos ir sritys, kurios vistiek iš- I
tur, jokioje bibliotekoje, nebū- viams
dieną su pakilia nuotai- Į
«
*
«
laikė savo tautiška 'charakteri, j
davo galima rasti. Jis ten, LM ka šventiškai nusiteikę rinkoP. ŠEŠTAKAUSKAS, Chicago, III.
TĖVŲ DĖMESIUI! — PRANEŠAME NA0}«
Tokia negailestingos slavizaciDraugijos patalpų viename kam- mės minėti devintąsias Lietuvos :
. .
/'
.
baryje ir gyveno. Dr. J. Basana- neprikkiausomybės atstatymo , KllnoJam&s Antifcoisevikin.s sijos priespaudoje, 2) Lietuvon jos politika tęsėsi iki pat L'e- :
ĄAMODT-BODANIS STUDIO
vičius buvo tartum gyva enci- metines. Deja tai nebuvo vieša,' Muz®Jus savo pagrinde turi su-: nepriklausomybė?, atstatymas tuvos ir Latvijos nepriklauso- į
SIŪLO PIANO — VOICE — DRAMATIC ARTS
Muzikos prirengimui klases
klopedija, mokslo ir knygos sim- viso mįesto švenčiama šventė’! koncentruoti medžiagą, kurios, 3) pirmas bolševikinis užpludi- mybėslaikų,
Halso lavinimas, kalbėjimas ir
V aikams priešmokyklinio amžiaus
vaidybinis menas moterų
bolis. Tai mes jusdavome ir tai teplevėsavo trispalvės. Teko pagalba galima būtų parodyti' mas Lietuvoj ir kovos prieš ji, Vilniaus kraštas, nors atplėš- '
Piano instrukcijos klasėje
klubams
Vaikams — Suaugusiems
mums palikdavo gilų įspūdį, džiaugtis bent tuo, kad buvo laisvojo pasaulio piliečiui visas i 4) renesansinis nepriklausomos tas. nuo Lietuvos, pradėjo priPrivačios instrukcijos
Pradedantiems — Pažengusiems
Grįždavome iš LM Dr-jos susi- gautas jš vietinės lenkų valdžios kančias ir vargus gyvenančio i Lietuvos laikotarpis. 5) antras sikelti. Ypatingai stiprus taut Pamokos privačiai ir klasėje
Mokytoja ED1TH lt. AA.MODT
vaikams 4 metų ir vyresniems
mąstę, mokslo mistikos gaubia- ]eįdimas tautinei šventei pami žmogaus už geležinės uždangos. 1940 m. birželio 15 d. bolševi- nis judėjimas pasireiškė po
Master of Music — American
nai, su naujais pasiryžimais mo-’
Conservatory
Mokytoja NORMA BODANIS
Reikalingą, atremti visus bolše- kini? Lietuvos pavergimas, 6) i Vilniau? mieste ir dalies krašROgers Park 4-8516
SPaulding 2-1*77
kytis. dirbti, siekti didelių ir kilRYTAIS
RYTAIS
vikinius- melus, kad jie ateina į teroras Lietuvoje, .7) L'etuvių j to prisijungimo prie L’etuvos.
Rinkomės
į
iškilmių
salę,
nių tikslų.
6754
N.
SHERIDAN
ROAD
sveikinome vienas kitą, linkė- tneva išlaisvinti žmones iš pa- tautos kova prieš bolševikus, Statistikos daviniai 1940, 1941
Senoji Jievutė pasakoja apie dami kuo greičiausiai sulaukti vergimo ir atneša jiems lais- 8) tretysis pavergimas, 9) te ir 1942 m. rodo, kad ten, kui
dr. Basanavičių
susijungimo sostinės su laisvąja ; vę. Dažnas dar ir dabar galvo- roras Lietuvoje, 10) lietuvių okupantai manė lietuviškumą
HAVEN OF RĘST POILSIO NAMAI
Ar Basanavičius turėjo ir sa Lietuva. Šios šventės metu ne- ja, nepažindamas bolševikų, tautos kovos prieš pavergėjus į visiškai esant nuslopintą, jisai
į
abe
jojome,
kad
susitiksime
vikad
jie
siekia
ko
tai,
kas
gale11)
Amerikos
lietuvių
ir
trem;
pasireiškė
taip
stipriai,
kad'
SVEIKSTANTIEMS
LIGONIAMS IR SENYVIEMS ŽMONĖMS
vo asmenišką gyvenimą, savo
Vaikščiojantiems ir lovoje gulintiems. 24 valandų senelių priežiūra
įsus,
kurių
širdyse
ruseno
tėvypalengvinti
vargingo
žmctinių
Lietuvos
laisvinimo
dardaugelyje
valsčių
lietuvių
buvo
Kainos — $125 iki $150 niėn. Kasdieniniai New York Central traukiniai
pomėgius kitokius, negu knyga,
Kreiptis: Rev. F. X. Hazen. C. S. V.. Pastor St. Mary. Beaverville
tautinis ir visuomeninis darbas ? nės meilė. Tačiau...pirmosiose gaus gyyenįma nepastefcėda. Į bas ir 12) caristinss ir bolševi- užrašyta absoliuti dauguma,
Mary’s Hospital, Kankakee, 111.
eilėse
truko
žilagalvio
senelio,
rusiškasis
bolševiz
i
kin
ės
Rusijos,
siekiai
pavergto,
než
’
ūrint
i
priešlietuvišką
agiMums atrodė, kad ne. Praėjus mums visiems taip artimo, bet mas- kad
Beaverville. III.
Nemokamas ambulanso patarnavimas
^.^7 i je Lietuvoje.
i ^ciją.
TH. Beaverville 31
keliolikai metų po dr. J. Basana
kartu ir nepasiekiamai didingo mas siekia tik valdyti kitus J
Latvijoje
parubežio
nutautb
vičiaus mirties, teko dirbti Lie
Kas dar acejcja
abejoja ir mano
tose srityse stiprus tautinis ju
tuvos Mokslų Akademijoje, įsi asmens, trūko dr. J. Basanavi- velikorusiškos hegemonijos prin
DOMESIO!
kad su bolševikais a(
kūrusioje LM Dr-jos rūmuose. čiaus. Žinojome, kad jis sunkiai cipais vadovaujntis.
dėjimas pasireiškė 1934—194G
Pertaisykite
ir perdarykite arba
Iškilmingas minėjimas
būvis, pamatvtų ><=. < tu bolše metais.
Pavasario saulutei švysterėjus, serga.
prasidėjo. Susikaupę ir atitrūVisų vadinamų Sovietinių Re vizmu ateinr.
pataisykite jusp senos baldos
*”irdas, baisus
išeidavo iš savo kambarėlio į so
Svečių kambario komplektas. Valgomojo kamb
kę nuo kasdienybės klausėmės spublikų ir užgrobtų valstybių terorai
delį pasišildyti senelė Jievutė —
kėdės. Virtuvės baldai. Prikimšti lovų galai
Bokštas grius 2152 metais
Nemokamas apkainavimas — Kasdien
ilgametė dr. J. Basanavičiaus pakilių paskaitininko žodžių, valdymas yra velikorusų ranir sekmadieniais
Būdamas Maskvoje ir Lenin
Tik
štai
pamatome
scenoje
mukoše,
nors
priešaky
ir
būtų
išItalijoje, prie katedros Pisos
šeimininkė. Ji dr. J. Basanavi
AVENUE
M UPHOLSTERY
čiui numirus, liko gyventi prie ms gerai pažįstamą, bet nenu- statyti pavergtos tautos žmo- i grade aš pats savo akimis ma mieste yra pasviręs bokštas — t 9717 Avenue M
BAyport 1-4185
matytą
iškilmių
dalyvį,
kuris
„ės,
bet
jie
savų
sprendimų
ne

čiau,
kaip
žmonės
skurdžiai
gyi
pasau
lio
garsenybė.
Bokštas
LM Dr-jos iki pat gilios senat
vės, būdama gyvas šaltinis ži drebančiu ir susijaudinusiu bal- turi> 0 vykdo, iyg pasislėpusio vena Sovietų Rusijoje. Kelios kasmet labiau pasiduoda į šalį
ŽOLES NUO LIGŲ
nių apie kasdienį dr. J. Basana su praneša susirinkusiems, kad voro, atvykusio velikoruso vi šeimos sukištos vięntme bute. per vieną milimetrą ir jau yra
tik ką numirė dr. J. Basanavi- sus Įsakymus ir parėdymus.
Riaumatismo,
formule No. 18 ............................................ $2.75
Butas jau nuo 191 m. nere- nusviręs nuo centro apie 16 pė
vičiaus gyvenimą. Dažnai šne
Nevirškinimo, formulė No. 31 ............. ............................ $1.50
čius.
Spontaniškai
visi
sustoja

, . montuotas, surūkę^ ir pras- dų. Architektai apskaičiuoja,
kindavome ją apspitę, Sausinė
Inkstų ir pūslės, No. 11 viduriavimo ir kėlimosi naktį $1.75
Bolsevikai savo propagandai . ,
n
.
... . .
me,
nulenkiame
galvas,
juntaŠvelniai liuosuojantis vidurius, formulė No. 17__ _ $1.10
davome apie daktara, o ji mielai
\ 1
. mirdęs. Žmones užmiršo, kaip kad jei viena bokšto pusė ir to
pasakodavo.
M?nėdavo, “‘kaip me’ kad netekome ko tei labai panaudoja visas priemenes ir juokiamasi, visi paniurę ir vis- liau taip pat slinks Į žemę, tai
Mėnesinėms, įvairūs palengvinimai No. 12 .................. $1.50
Skilvio žaizdoms, skaudėjimui-gazo KARČ1AŽOLES $2.35
kartais sunku būdavę priprašy- bran?aus’ ko tai neatskiriamai būdus, nesilaikydami jokio tei- ko bije. Jeigu Maskvoje ar Le bokštas sugrius už poros šimt
lyg tai singumo bei etikos dėsnių ir su
DR. MICHAEL HERB CENTER
ti daktarą, kad palikęs minutė mums visiems artimo
Ateik, pasiųsk
ningrade paskiausi žmogų ko mečių.
1223
North
Mihvaukee Avė.
Chicago 22, Illinois
tėvo,
lyg
tai
globėjo.
Jausmas
didžiausiu atkaklumu varo vi kios gatvės, ji? tiesiog maldau- ;
lei darbą, ateitų užkąsti, ar
. a.
kuponą arba Tel.
7 ” 7
Pavardė ............... ..................................................
šiaip savimi pasirūpintų. Vis ^tesms ųz minti: mes jį pa- sur ir visuomet propag?" ’ ■ už jančiu balsu pasako
nežinau Tūkstantis ir visna naktis
ARmitage 6-7186
jutome
staigiu
dūriu,
nesam-;
uHn&
revoliucijos
igyven
.
prie knygų, prie raštų. Jo ir
Adresas .................................................................. .
nors toji gatvė būtų ir čia pat
Pagal šią arabų pasaką yra
paskutiniosios ligos priežastis protaudami, ko šią valandą Lie dinimą ir diktatūros ived:mą.
Miestas .............................................. Valstybė
Kodėl taip yra? Todėl, kad šis ruošiama 39 pusvalandinių filbuvusios knygos: esą įieškojęs tuva nustojo, kiek tas vyras bū
Mūsų, lietuvių tautai, taip pilietis mato iš drabužių, jog nių serija televizijai. Tekstą
kokios tai knygos, užsilipęs ant ro visiems lietuviams brangus
ir
Lietuvai
nusipelnęs.
Pasiju

žiauriai nukentėjusia’ nuo bol jūs esate ne vietinis ir jeigi’ niošia, vadovaus ir gamins žiSOKOL CHICAGO HALL
kopėtaičių, paslydęs, parpuolęs
tome
lyg
našlaičiais
tapę.
ners
minutę
su
jumis
pakaitės,
nomas
filmų
gamintojas
Ben
ševikinio
teroro
ir
dabar
dar
ISnuonioJamos
dvi salčs teatrams, bankietams. šokiams,
ir susižeidęs.
jis
fcus
tardomas
ir
turės
daug
i
Hecht,
kuris
žada
filmui
gauti
pobūviams, vestuvėms, susirinkimams, bingo parties ir tt
vaitojančiai
ir
mindžiojamai
bol
^Liūdnos žinios Šaukliai
iškilesnių
Tačiau šis didis vyras nebu
‘ , eilę iškilesni
9 Br°adway ir
ševikinio bato, reikalinga su ne nemalonumų.
2337-45 S. KEDZIE AVENUE
Hollywoodo
artistų.
vo atitrūkęs nuo kasdienio gy
Chk-ago 23, Illinois
Tel. Rlshop 7-889*
Gedulo angelas ištiesė savo paprastu aktyvumu ir užsisny
Taigi, Sovietinės Rusijos, pi
ANTON M. PCRTAVER. M-tnager
venimo: jis jį stebėjo, džiaugėsi šydą ties džiugioms iškilmėms į rimu parodyti dar netikintiems,
Paslaptingas lėktuvnešis
jį patį. lyg ir buvo nesvarbu.
^p^X “škHmS ka‘P “
b°'' lietis yra be teisių, tik su pa
reigomis, kuries yra žymia;
Daugelis prisimena ,kad pra
ševikai siekia. Mum? nereika
RAY’S PLACE
jau baigtos ir šventės pirminin
sunkesnės,
negu- ponų baudžia ėjusio karo metu. Vokietijos
dabar aptarnaus jus sukriausiais gėrimais. Atvykite kartu su
linga, kaip bolševikams, falsifiBasanavičiaus dovanotas
ko žodis tik patvirtino tai, ką ,
...
x .
vos laikais.
savo draugais. Atdara visą naktį
propagnndos ministeris Goebkryželis
visi jutome ir žinojome. Tylūs ir uom
a^’ 68 urime uz'
Baigiant linkėčiau, kad lie bel? net 7 kartus cuvc paskel
923 WASHINGTON STREET
Atsimenu, buvo moksleivių susikaupę skirstėmės namo. Tei- Įtektmai docentų, gyvų hu- tuviškoji visuomenė ši suma bę apie Anglijos lėktuvnešio ,
WAUKEG
aN, ILLINOIS
„
RAYMOND KRAFT
vakaras: vaidinimas, deklama ravomės smulkmenų apie dakta- pinink9 >r faktų apie bolševi- nymą nuoširdžiai priimtų ii “Royal Ark” paskandinimą, ku- i
cijos, koncertinė dalis. Pirmose ro mirtį, jo paskutiniąsias va- įk^ siekL*us ir užmačias ir tiems
kad atsiradus lietuviškam anti- i ris galų gale visdėlto buvo paeilėse sėdėjo mokytojai, moki landas. Jis dar šį rytą taip pat; siekiams įgyvendinti priemo‘SŪNYS
bolševikiniam muzėjaus bran- skandintas 1941 m. viduržemio
nių tėvai ir kiti vyresnieji. Jų džiaugėsi ta didžiąja lietuvių nes.
TRENERUOJAMI
IŠLAIKOMI
— MANKŠTINAMI VISŲ VEISLIŲ
duoliui, pagal norą galėtų pri- jūroje.
tarpe sėdėjo ir dr. J. Basanavi švente. Jo prieteliai, jo artimie
DIERSRVRG KENNEL8. Re«.
Be visų straipsnių, prakalbų i sijungti ir kitų vargstančių už; Dabar Anglija baig a pasta"Home of Better German Shepherds”
čius, stebėdamas mažųjų pas- ji bendradarbiai, prieš vykdami
Ant North Avė. (Hwj. 64)
mylim i vakaras nuo Hwy. 53
LOMBARD, ILLINOIS
tangas. Maža mokinukė išėjo • į iškilmes, nuėjo jo aplankyti, ir aiškinimų, mes turėtume su- geležinės uždangos tautų eks tyti naują “Royal Art” 36.800
Padidintos išlaikymo patalpos su nauju ir modernifiku "kennel”! Sis
tonų, kuris pakeis paskandin kennei
scenon skambinti pianinu. Po pasveikinti šios šventės proga ir ! <^ar^’ kilnojamo antibolševi- penatai.
yra jrcnKtas su "rermicldal" lempoms, thermostatu kontrolluokinio
muzėjaus
branduolį
ir
tąjį ir turės šimtus “paslapčių”. taniu fraziniu apSIldymu. ir atskirom pastogėm paslbčfrlojitaul kiemeprogramos dr. J. Basanavičius palinkėti, kad visi jo gyvenimo
. . .
Pa s taip pat Svarios Ir erdvios patalpos viduje, kur oras (rali būti paDžiaugsmas yra jausmas, ki.
pasišaukė mažąją pianistę, pa siekiai virstų tikrove ir kad kuo ; va’"f^a’ parėdyti bolševikine
keičiamas kas tris minutes, vėliausiais, kuo moderniėkiausiaia ventilia
glostė galvutę, pagyrė ir paša- greičiausiai visa Lietuvos šalelė bikfo'A .Tokiam muzėjui orga- ris mus daro geresniais. Kiek
Nuodėmė turi daug įrankių, cijos irenRima’s.
KVIEČIAME Jl’S ATVYKTI AMlCRRTI BET KURIUO LAIKU
kė, kad nemanęs, jog jo krikštą- su sostine Vilniumi būtų laisva, nizuptj, manyčiau, gal
tiktų tu kitiems pavagi dž augsmo, bet melas yra kotas, kuris
Galite būti tikri, kad jūsų Sun) prižiūrės
Mr. ir Mra Arthur A. Fritach, savininkai
duktė mokanti taip gražiai | Nuėjo pasveikinti ir palinkėti, į bendrais bruožais šitoks pla- tiek padarai nuodėmių.
jiems visiems atitinka.
TELEFONAS LOMBARD 107
skambinti. Kitą dieną mergaitė deja — grįžo kaip liūdnos žinios Inas: 1) Lietuva caristinės Ru—H. Stein ,
—O. W. Hobnes

Kilnojamo antibolševikinio muziejaus reikalu

i

DIENKasTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILEINOIS

Mintys apie žemę ir pėdas

!

šeštadiienis, vasario 16, 1952

KAS NAUJO MUZIKOS PASAULYJE
*

Greitais žingsniais artėjant
Kalėdoms, eilė muzikos. ben
drovių susirūpino naujų* plokš
telių gamyba. Yra neblogų nau
jų užrašymų, kurie mėmėjui
i gali suteikti tikrai žavingų va
landėlių.

PETRAS ŽEMAITIS

ii

K. LIUTKUS

harmonijos orkestrui, ved. Bru
no Walter, sakoma, labai gera
plokštelė. Mahler parašė mu
ziką toms penkioms poemoms
pagal Friedrich Rueckert žo
džius, tuoj po jo vaiko mirties.

Išparduoda Baldus
3 šmotų miegamo kambario

Teisingai Bradūnas savo pa-1 mininkų yra visai kitos nuosetas (lova, komodė ir
dreseria) ................................................ $47.30
sikalbėjime su “Draugo” korės- monės, nes kartu ir “Žeme”
5 pėdų dydžio perdirbtas šal
pondentu pareiškė, kad knygas pasirodžiusiam savo rinkinyje
dytuvas, garantuotas....................... $47.50
Skalhama mašina^
tevertina tik draugai arba prie “Ramybė man” įsidėjo sau kom
perdirbta .
............................ ... . .. $47.50
šai. Labai retai terandame re plimentą, jog jis prometėjiškai
— Dar reikėtų
paminėti
2 šmotų minkštas parlor
cenziją, kuri būtų objektyvi, ir vienas, nes dabartinė karta jo
j vieną plokštelę, tai Schuberto setas......................................................... $47.50
— Cohimbia bendrovė išlei
Gadink pečius......................... ..
$47.50
iš kurios skaitytojas galėtų su nesuprato. Tikras, anot jo pa
Die Winterreise”.
Baritonas I Naujas
anglinis arba aliedo
naują
seriją
LP
(didžiosios,
prasti, ko iš tikrųjų knyga ver ties, Lijano stebuklas. Ėmė ir
ilgo grojimo) plokštelių, kurių Hans Hotter ir Michaef Rau- jinis pečius........................................... $47.50
ta. Deja, skaitytojas dažniau nesuprato.
cheisen, akompaniatorius, tas ■ Naui« porcelain plastic
tarpe randame daugelio mėgia
■ chrome dinette setas .................. $47.50
siai yra apgaudinėjamas pavir
Trijų kambarių visi baldai . . $198.00
Negalima Skęsti nepaminė
mo Mocarto “The Magic FTu- “žiemos keliones” išpildo pui
Lova, matracas ir springsai .. $29.50
šutiniškom recenzijom;
tam jus, kad šioj knygoj stipriau
kiai.
Plokštelės
Decca
firmos.
te”. Išpildo: Wilma Lipp ir Irm
t,, ,
...
.
i
Photelis — diena sofa, naktį
pavyzdžių, kiek neri, galima sias yra Mačernis. Apie jį Gir
Plokštelių pavadinimus tyčia lova
....... \ $29.50
gard Seefried, sopranai, Anton
rasti mūsų periodikoj. Pvz., P. nius rašo: “Jei nežinotume, kad
Vaikų automobiliai po.................. $9.50
paliekame
originalo
kalboje,
Dermota, tenoras, Erich Kunz,
VAIKŲ ŽAISLAI UŽ TREČDALĮ
N. Ateities 5 numery parašė ir likusieji šios knygos autoriai
KAINOS
baritonas, Ludwig Weber, bo- kad suinteresuotiems būtų paapie Ramono Dulkes, visai nei- tuo pačiu laiku visi draugėje
Vaikų loveles po............................ $18.00
! saa, choras ir Vienos Filhar-' ,to.gia“
savo “Sgiamus
Riešuto medžio kredenza
skaitęs knygos, nes 9 kar brendo ir kad todėl nėra pag
monijos orkestras, Herbert von kūrinius.
bufetai, vertės $100 už.................. $29.00
tus pamini trijų veikėjų pavar rindo jieškoti vieno kurio ki
Vanity dresser su dideliu
į Karajan diriguojant. To pat są
veidrodžiu,
vertės $65 už............. $29.00
des, kurių iš viso knygoje nėra tiems įtakos, būtų galima lai
ALBINAS BENIULIS
stato yra užrašytos ir “MarKarpe tai, vertės $65 po............. $14.50
(sic!).
ATLIEKA PERKRAUSTYMU
Maži vilnoniai karpetai,
kyti jį lyg pačia pradine nau' riage of Figaro”.
trijų pėdų ilgio.........................................$2.40
ir įvairių daiktų pervežimus
Kartą draugai vardan draugy-1 josios mūsų poezijos versme
Dulkių valytuvai po.......................... $7.50
Taip pat persiunčiame į užsienį
— Kritikų nuomonė, kad Met
stės pradeda ginti neteisybę, j ta prasme, kad tie motyvai, ku
Lempos
dreseriui po ................... $1.00
pakietėlius įvairaus maisto.
ropolitain Operos pastatymai Kreiptis:
Lempos ant stalo............................... $3.00
kaip šiuo atveju padarė L. tei rie kituose tarsi “suspecialė- į
Paveikslai po ................................. $1.00
kur kas vertingesni girdint, nei
sindamas savo draugą Lėtą iš ja”, jame visi sutelkti”. Taip, !
-.Radio, geri, vartoti .................... $10.00
2554 SO. HALSTED STREET
žiūrint, pasitvirtina naujame
Televizija už ................................... $58.00
“Prozos”. L. kviečia talkon sutinkame su Girnium ir nori
TeL DAnube 6-3245
įrašyme
Leonca
valio
“
Pagliac;
Faulknerį ir Joyce. Gaila, kad si pridėti, kad Mačernis už ki
K. LIUTKUS
ei”. Richard Tucker, tenoras,
šios knygos guli po ranka, ku tus augštesnis visa galva ta
STASYS FABIJONAS
į Lucine Abiara, sopranas, Giu- !
J. B. Warehouse
rias, nelabai temokėdamas ang prasme, kad kiti savo eilėraš
ssppe
Valdengo
baritonas,
:
PERKRAUSTOME
BALDUS
3251 $o. Halsted Street
liškai, suprantu, o Lėto net ir čius taisė ir to meto, iš kurio
Dail. Z. Kolba. ŠV. P. MARIJA. (Detalė iš vitražo kompozicijos) Metropolitam Operos choras ir PARDUODAME \NGLIS IR
paimti
Mačernio
eilėraščiai,
sa

gimtojoj kalboj nepajėgiu įkir
Atidaryta pirmadieniais ir ketvirta
-------------------- —--------------------------------------—--------------- - orkestras, diriguojant Fausto
PEČIAMS AT.rR.nj
dieniais iki 9 vai. vakaro.
sti. Reikėtų prozininkams pa vo poeziją išmetė. Mačernis su
Objektyvumas
ir
recenzijos
Kan
P
DocpllO
75-tas
Cleva
*
Tenorui
Richsrd
Tucker
Patarnaujame
gerai
ir
pigiai
stojo,
o
gyvieji
kūrybiškai
au

Telef.
VTctory 2-0288
matyti nors 1930 m. Granitą,
~
'pranašaujama
puiki ateitis.
gimtadienis
pranašaujama
2146
SO.
HOYNE
AVĖ.
go,
rašė
ir
beveik
po
dešimties
tai jie išverstų, kad “Proza ne
Žemėj ir vagoj palieka pė
TeL Vlrginia 7-7097 .
— Margarete Baeumer ir
PLATINKITE “DRAUGĄ”
tik nėra moderni, bet mažiau metų vistiek jie neatsistčjo su dos. Ir ši antologija paliks pėDidelis jaunimo ir darbo žmo
Mačerniu
vienoj
plotmėj.
Ursula
Richter,
Sopranai,
Tiasia dvidešimt metų pasenusi.
das. Liks jos daugiau ar mabičiulis, veiklus lietuvis
na Lemnitz,
mezzosonranas. ,tP
N.
1951 metų “Aidų” Nr. 4 verti Kaimietis scenoje ir poezijoj žiau ryškios net ir tada. kai; -<an. P. Dogelis buvo gimęs įna
^raratz, mezzosopranas,
VISKO
UŽTEKTINAI
—
TUOJAU
PRISTATOM
nama “Prozos” pirmoji dalis,
jas kaip plūgas dirvoje užvers š 1877 m. vasario 3 d.
šiemet Kurt Boehme*
Dresde’
Bilrtu. šaldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus,
Ne mano darbas aptarinėti
no
Operos
choras
ir
Sakšų
vaiĮ
kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus,
kurią karštai apie tikrą poezi
laiko velėna.
būtų jam suėję 75 m. amžiaus,
žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą.
poetus
ir
poeziją.
Tekcnstatuostybinig
orkestras,
Rudolf
Kem
i
jos virdulį šokinėjęs L. Miški•
tačiau žinios iš Lietuvos praGAMINAME BALDUS fR PAGAL UŽSAKYMĄ
Dar taip nesen a: nieko ne-;„cį, kad to malonaus Iietuvio > diriguojant, Urania plokšnas staiga pamatavo seniai iš ju pasiremdamas įvado auto
telčse įrašė Strausso “Der Romestu ir nutaukuotu dėl nuo riumi tik patį faktą ir tenoriu turėjome. Beveik j-kios litera- jau ncfea gyvųjų tarpc.
u. •
senkavalier”.
latinio valkiojimo, tariamo rno- [ paliesti tik pačią tematiką. Že- tūros. Per pask.ut'nius dešimt
H•i
dernizmo, masteliu. Ir taip i mėje ji įvairi, juoda, be mei- mečius gerokai sumažinom disn
— Mahlerio “KindertotenlieH»•
DULK sukaktis
daugelyje kartų pasitaiko mū-1 lės ir sentimento, ji kurta tik- tanciją iki tikrosios literatū
der
”
—
išpildant
Katleen
Feružsieniu lietusų tremties spaudos puslapiuo- rų šio prakeikto amžiaus vai ros. Galbūt ir ši knyga ta ke“
.
1
viams
gražiai
pasitarnavo
DU rier, kontraltui, jr Vienos Filsė. Įvairių minčių kyla bevar- kų, ji yra visiems bendra, nors lią padeda trumpinti, tik t£
LR (Draugija Užsienio Lietu- ---tant mūsų literatūrą, bet šiuo ir turi gimtųjų namų ne dė jau čia neb cknitytojC
Ši išlaikė visą
mėtu noriu pasidalinti minti- koracinį, bet vidinį antspalvį, recenzentų, arba, anot Bradų- i viams *Remti)
. ?*' - ... “ ~ /.“T* I
plačiai pasklei- ;
NUO UžSISENfiJUSIŲ
mis apie “Žemę”, nebūdamas bet taip pat “Žemėje” vienas no. draugų arba priešų darbas. eilę mokyklų,
i
: ' * .
A
|
_
...
.
.
de
lietuviu
spauaa.
Šiemet,
vanei draugas, nei priešas, nei Ii- poetas ryškiai iš kitų išsiskiria, Ir žinoma, nei tiem, nei aniem
. - ,'
. ’ '
Skaudančių Žaizdų
Tai Kazys Bradūnas. Jis pats negalima pavydėti, nes knygo- sano 7 d., sueina 15 metų nuo ,
teratas.
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
ROOSEVELT FURNITURE C0., Ine.
tikrasis žemės poetas. Jo poe je su įvado rašytoju yra šeši jos steigiamojo susirinkimo,
LIETUVIŲ KKRAUTUVfi
Autoriai, antologijos r
kurs
įvyko
1932
m.
Tie.
kurie
kenčia
nuo
SENŲ.
AT

zija atėjusi iš vagos, o ne iš autoriai, tad kokia nebūtų re
2310 WEST ROOSEVELT RD.
SEeley 3-4711
VIRU ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie
informacija
prancūziško, vokiško, lenkiško cenzija, vistiek recenzentą vie
negali ramiai sėdėti ir naktimis mieAtidarą Pirmadienio ir Ketvirtadienio vakarais iki 9:30
nes jų užsisenėjusios žaizdos
rie kiekvieno lonšelio, kur I soti,
Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 po pietų
niežti »r
ir sKauua.
skauda. Kad
s.aa pasalinti
pašalinti tą pA.
į
Perskaičius taip puikų Gir ar kitokio saliono. Ji yra kai ni iš^ų šešių laikys priešu, kiŠviesx pamato išganytojas,, pa- i niežėjimą ir skaudėjimą senų at- «
SS
mietiška
ir
turi
daugiausia
skai
niaus įvadą, tenka paabejoti,
___............................................ ,
viru «ir skaudančių žaizdų, uždėkite 1 _
; ti draugu.
sauų
išganančioji
idėja,
stovi
LEGULO
Ointment.
Jo
gydomos
yar tikrai visi poetai yra idėji tytojų. Taip, ji parašyta šitai
ii jautis kurs ramiai sau ėda. ypatybės palengvins jūsų skaudėj!- j Z
J
: mą ir galėsite ramiai miegoti nakniai. ir tenka susimąstyti ties kartai, nes pagal Girnių, sekan—Heine tj Vartokite jj taipgi nuo skauDaug
šaltumo
tarp
žmonių
čiom
rašo
tik
grafomanai.
Lieteigimu, kad generaciją suda
—-------------------------------------------. _ džių nudegimų. Jis taipgi pašalina
SOTUS ALKANAM PADEK!
■
—
niežėjimą ligos vadinamos PSORIAAID
OVLKSl'.AS.
Ine., 3133 S. HalMcd St., Chicago 8, tel. I»A 6-3859
ro ne visi tie, kurie yra to pa tuvos ūkininkas mene buvo iš- i yra todėl, kad mes nedri~\
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos
juokiamas.
Visi
kaimiečiai,
ku1
pasirodyti
tokiais
nuoširuziais,
STATYBAI
IR
NAMŲ
vadinamos
ATHLETE
’
S
FOOT,
su

ties biologinio amžiaus, o tik
Bendrovė siunčia maisto siuntinius į Vokietiją ir kitus kraštus, išstabdo džiovinimą odos ir perplyšiPATAISYMAMS
mą tarppirščių. Jis yra tinkamas
tie, kurie yra tos pačios kūry riuos Kauno dramaturgai ar- ’f kokiais mes esame.
skjrus
SfeRS. Pristatymas trunka apie IT d., nes siuntiniai siunčiami
PRISTATOME
vartoti nuo džiūstančios ir suskilusios
ba
režisieriai
išvesdavo
i
sce—
A.
Scweitzer
VISOKIŲ
Kl
.šl(
binės valios jieškoti naujo ir
iš Europos sandėlių. Pilnas draudimas. Keikal. pilno siunt.
odos.
Jis yra gera gyduolė nuo
įašo.
MEDŽIAGĄ
visų išviršinių odos
tuo pačiu išeiti į istorijos rung ną; būdavo publikai palinks
ligų. LEGULO Oint
Siuntinys Nr. 19 — $9.1
Siuntinys Nr. 3 — $6.20
ment suteiks jums
tynęs”. Mintys yra teisingos minti. Jie ir negabūs, ir nevik
4 sv. rūkytų lašinių
CARR
MOODY
4 sv. rūkytų lašinių
pagalbą
nuo
nuvar

NEPAMIRŠKITE
2 sv. kiaulinių taukų
pagalvojus, kad labai gerai “Že rūs, ir puskvailiai. O moterys
2 sv. kiaulinių Aauku
gusių.
perštanių ir
2 sv.. margarino
2 sv. margarino
niežinčių kojų. Legumės” autorių padaryta nepa- žioplos, o jei kuri ne žiopla, tai
1 sv. degintos kavos
LUMBER
CO.
1
sv.
kiaulienos
mėses
lo Ointment yra par
2 sv. kakavos
BUDRIKO
būtinai
ta
pletkininkė.
kviečiant anemiškų, bespalvių
duodamas
po 75c..
I sv. šokolado
Siuntinys Nr. 6
$1 25 ir $3.50. Pirki
STASYS LITWINAS, Prez.
i 4 % sv. cukraus
ir bedvasių eilėraščių autoriaus, Į Ant. Musteikis pereitų metų
A. 10 svaru cukraus $2.60
j 2 gabalai tualetinio muito
te vaistinėse Chicago
3039 S©.' HALSTED ST.
B 20 sv. cukraus $4.70
paskutiniu metu bandančio pa vasarą “Draugo” kultūriniam
ir apylinkėse ir MilSiuntinys Nr. 24 — $11.50
TeL Vletory 2-1272
\vadkee. arba atSiuntinys Nr. 10 — $6.50
garsėti su poema apie juodvar priede, norėdamas iš ūkininko
5 sv. rūkytų lašinių
A l'KAINAVIll.l lit PREKIŲ PR1 siųskite money
nioney or
3 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
deri j —
nius, bet tam tikra prasme ir per vieną dieną padaryti ryš
STATYMĄ TEIKIAME
2 sv. margarino
1 sv. degintos kavos
IŠPARDAVIMO i
2 sv. šokolado
2 sv. mąrgarino
neteisingos, kai “Žemėje neran kiausią asmenybę, dar labiau
nemokamai
LEGULO, Department D
2 sv. rnarmalado
2 sv. kiaulinių taukų
RASTINE ATIDARYTA kasdien nu<
2 sv. sūrio 40</- riebumo
di Kozulio ir Šlaito. Argi jie iš jo pasityčiojo ne tik sakin:u,
l sv. kakavos
s va!, ryto iki 0 vai. vakaro ii i 4847 W. 14th St, Cicero 50, III.
1 sv. degintos kavos
1 sv. šokolado
i'
štadieniais
iki
3
vai.
vakaro
I
nereikšmingesni šiai generaci- jog lietuvis ūkininkas nėra
2 sv. kakavos
Siuntinys Nr. 12 — $6.40
Siuntinys \r. 25
jai? Žinoma, aš dėl to neužpuo Don Kichotas
ir teigimu,
2 sv. rūkytų lašinių
E. 9 sv. gryn. kiaul. taukų $5.2’.
J/
lu žemininkų, o tik primenu., Rad žmončs ryškjausi tie ku. !
2 sv. kiaulinių taukų
C. 15 sv. gryn. kiaul. taukų $8.(m
l sv. degintos kavos
Prismenant meniniku ambic:- .
,
1 sv. kakavos
Siuntinys Nr. 7
iP. URAIO.
,
,
ne dirbo su plunusna ar kas1 sv. šokolado
A. 10 sv. balt. kviet. miltų $2.50
2 sv. cukraus
,
,
tuvu. Žinoma. tix ne su arklu,
B. 20 sv. balt. kviet. miltų $3.90
kviečiami ir minėti ooetai. bet
,
...
.
. ... Gi Bradu.uo poezija
Kvepia
galbūt nesutiko, tardamiesi di- .....
.
..
.
,
.
. ,
„ šviežia duona, puriu dirvoz#*
dėsni uz kaikuriuos Žemes
....
...
. .
, .
miu, skamba vieversio cyren;
UFĮ7T0F <
5AFETY OF YOUR '
autonus. Ir, žinoma, no galima
.,
..
root SAvmss'
,.a
-.
, ..
. ...
rau. vidudienio tyla
ir kaitra Didelė nuolaida ant visų prekių:
SAVINOS
INSURED
sos.Antrasdalvkas būtu tas
Bradu”° ^mdl'bys
ne bukas • Televizijos. Radijo. 4ewe!ry. I^ik’
kaimo žoplvs Kauno scenoje. .
žiedų. Deimantų, Plokškad dabar pats la'kas buvo pa- ■
. . '
telių, Elektrikinių šaldytuvų, Skai
sirodyti tretiesiems Vainikams, _.
as
į Mamų
mašinų. Dulkių valytuvų,
giedras artojas. Bradūna-- at Parlor setu. Miegamo kambario
kurie būtų prasidėję Radausku
Vienintelis būdas padaryti šiuos metus geres
vedė ūkininką į poezi./'s šven setų, Din»ttes, Kilimų, Karpei ų
ir baigęsi Landsbergi j, Meku
Pečių ir Šit:varnų mašinų.
niais, tai atidėti didesnę dalį savo uždarbio pas mus
ir užtat Bradūnas turi dau
ar Gricium. Žinoma, Vainikams 1 tovę
.
, .
į
taupymo sąskaitą.
Trijų kambarių visi rakandai
kelias ir dabar iš esmės neoš- «la”s,a ska
» P«*kirstas. bet atsiminus, jog ne- J* išl'ks ateiciai- ncs mes vi‘ vertės $398.00, už $245.00 ir lengGausite genis dividendus. Indėliai apsaugoti
sada
būsim
žemdirbių
tauta
į
'ais išmokėjimais.
Federal
Savįngs & Loan Insurance Corporation iki
1 rukus išeina antologija Dai
Nors
jo
poezija
neišeis
iš
Lie

S
10,000.
nuojanti Lietuva, Vainikų išieidiraat- padarvtu antok>'rinę tuvos dėl savo specifiškum*».
J. P. VARKALA & COMPANY
infliaciją. Reikia atsu'-elgU ir
" au
LIETUVIŠKA
IŠTAIGA
t
Turi malonumo pranešti, jog
120 S0 HALSTED ST
i skaitytoją ir neversti jo p rk- ! for”J
:'r ,,’’r
n*'*' l
Ii tą pačią prekę keletą kartų.
!•.<« V5»k'«>-u :»r>
Fe- C Alum-f 5-7‘?37
F. H. Sadauskas
kyklijs TonU«--ei«, žiu' ma, BraKrautuve
aidar
pirmridi' ni'» i
Mač&niK ir kiti
Certified Public Accountanl
dūnui yr8 sunkus kebas, nes
eni-, vikarais NetKli
TAPO NARIU ŠIOS FIRMOS
Pačiam pirmam puslapyje J. lengva nusivyti nue žemės poe mis uždaryta
&
LOAN
ASSOCIATION
tjjmius teigia, kad tik grafo t, iki dirvožemio poeto, tai yra i Leidžiama® lietuvisl.aa pi.gtamaa
2401 W. 63rd STREET, CHICAGO 29, III.
manai rašo ateinančioms kar susiaurėti į vagą Tačiau kuris į
'LkarTia \ s^d'vkiABdą \n< m
1800 South Halsted Street
Telephone. WAlbrook 5-7711
toms. bet matyti, viena* iš že-ikūiėjas turi neshdų kelią*
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VASARIO MĖNESIO

JOS. F iSUDIilk. Ine

LMVERSAL SAVĮNGS

t

Iševijoje esama ir Lietuvos
! žuvininkų, kurie anksčiau, tė
vynėje, pasireiškė savo darbais
ir rūpesčiais Lietuvos žuvų ūkio
reikalais.

Jos giminingumas su sanskritu
Dr^ANT. RAMŪNAS - PAPLAUSKAS, Kanada

už graikų, lotynų, vokiečių, kel-

so indoeuropiečių kalbų grupe
ir yra artimiausia sanskritui
Panašumas tarp lietuvių kalbo:
iš vienos pusės ir sanskrito i:.
antros pusės yra iš tikrųjų tok:
glaudus, jog lietuviai kaimiečiai
gali suprasti sanskrito sakinius,
ištariamus mokslininkų, štai kodėl kalbininkai bendrai sutinka,
kad lietuvių kalba yra seniuasia
iŠ visų gyvųjų kalbų... Įsidėmėtinas lietuvių kalbos bruožas
vra taio nat tas faktas ioe ii. .. 5
. ■
.
’
nai tiek pat turi panašumo su

navyas
ji’as
ki taras
ai taras
sr itas
asmi
: sti
vati
:odyati
iravati
jnati

Svečių vizitavimas, — sako
portugalai, — visados suteikia
adresus vienam iš leidino re malonumo: jei ne jų atėjimas,
daktorių
K.
Sčesnulevičiui, tai išėjimas.
5604 So. Bishop, Chicago 36,
HL

naujas
gyvas
katras
antras
srutos
esmi
esti
joti
budėti
sravėti
žinoti.

Pažymėtina, kad tas pats žu
vininkų ratelis leidžia, prisiglau
dęs prie miškininkų išeivijoje
organo — “Girios Aido”, sky
rių “ Žuvų ūkis”.

JOHNNY MARUME

MASINE BAULROOM

Ą

Kvatieruojam arklius, išnuomuojam sto-

&
, -a. t •
, ,
. , kryžių ir rūpintojėlių sali, sle- klas. 48 ekstra plačių kvadratiniu stoklų
su sanskritu. Jeigu tautos siela
piančią dar iki šiol neatskleis- per 1 /8 myl. didžio vidujinį plotą. Gryapsireiskia jos dainose, tai lie- ,
,
...
,
niaveisliai arkliai išdresiruojami. Geriausi
, . . . .,
, ’. ,
tus dvasinius lobius. Jau žymus įrengimai.
Centralinė apielinkė Elgin, III.
tuviai užsitarnauja
būti laiko- ... r
, ....
....
x . filosofas Kantas kreipėsi i euromais pačia nezahngiausia. tair
H. CROCKETT
piečius, ragindamas gelbėti ir
kmgiausia rase pasaulyje. Yra
..
T • *.
.
KEdzie 3-8408
,
, .
* ....
išlaikyti Lietuvą, nes lietuvių
sakoma, kad net vokiečių poe- , ,,
x
2,
- T-.
.,
...
kalba esanti kelias Europos tau Dėmesio Dyleriai ir Automobilistai
tai Goethe ir Herder sėmėsi sau tų kultūrai pažinti.
c
5-MONEY-?
įkvėpimo iš lietuviškų „dainų
kurių yra išlikę daugelis tūks- — Lietuva turi būti išlaikyta, Jūsų senas automobilis turi pitančių. Jose randama viskas, iš- n£s jos kalba yra raktas, kuris nigižką
pa^^^lte mus
padės atspėti ne tik kalbotyros,
skyrus tik karo žiaurumus.
Greitas paėmimas.
bet ir istorijos mįsles, — rašė
Rečius, savo monumentaliniaK & B AUTO WRECKERS
Kantas.
118th ir Justine WAterfall 8-1231
me veikale „Geograpliie Universeūe“ („Elisee Rečius, 1830 — Štai kodėl tą pačią Kanto min
Dėmesio šeimininkės ir sužieduotinės —
1905 m., yra vienas iš žymiau- ti, tik kitais žodžiais, skelbė ir Jei
jūs norite ką nors iš nerūdijančio
šių pasaulio geografų, A. P.-R.) garsus, poetas Adomas Mickevi- metalo, mes turime. 2ymūs pardavėjai
“Flavor Seal”, nerūdijančio metalo, van
sako:
‘
čius, sakydamas:
dens nereikalaujančio virimo įrankių.
- Jeigu tautos vertė žmo“ _ Lietuva !aiko raktą

jos visumoje butų matuojama
ios kalbos
grožiu,
n.o. o s*
y* . tai lietuviai
vvu a
butų pastatyti pirnjon eilen
Europos gyventojų tarpe.
Dwi<d,t

ti visoms slavų problemoms: Lie
.
,
tuva
nųsie, kuti turi būti dar
atspėta ir apreikšta,pasauliui.
•

STAINLESS STEEL Distributors

3601 Ridge Road, Lansing, Illinois
Paklauskite apie mūsų įvairias dovanas.

Dėl visų susižiedavusių Mergaičių! Ateik°dėI taS l5atS P.rOfeS°- ! kitę ir paprašykite dėl nemokamos dova-

Prof. Benjamin D.
Philrsln I*US
Meibet kreipdavo- nos. Paprašykite dėl nemokamos namuosavo velkate „Modern Philolo- gį dažnai - savQ student
sa.
denJnstryacijos.
skelbia:
kydamas:
_________ __________________
— Lietuvių kalba turi labai
[ CHINCHILŲ AUGINIMAS atsilygina
didelės svarbos filologijai (kal-( — Jeigu norite sužinoti, ku-l su didelėm paj,
iauįmorns!
Pirkite dabar
botyrai). Savo formų požvilgiu ria kalba kalbėjo jūsų protėviai,' žemas ka inas. 5 Cbihebilas, parduoda
jinai yra pati seniausia iš visų vykite i Lietuvą ir pasiklausyki- ■su jaunikliais- Prieinama,
pasaulio kalbų. Savo substanci- te kalbant lietuvį kaimietį...
. vvilliam EGOLF, A. W.
ja ir savo dvasia jinai yra arti- Lietuvi' Brangus tautieti! J
Saukite: Cissna Park 71-R-67
ma sanskritui.
. Tokius žodžius iš pačių pasaulio ----------------------------------------Pasiklausykime, ką sako apie mokslininkų mpų gįrdėdamas, „ Dėmesio Namų. savininkai!
Reikiant vandens šulinių ir pompų
lietuvių kalbr pats įžymiausias kaip galėtumei nemylėti, never- patais.v
mų, pirmiau šaukite mus. — ’
XX amžiaus kalbininkas, būtent Įjnįį mQsų protėvių palikto Žemiausios kainos. Pirmos rūšies i
da rijas.
Antoine J^eillet (1866 — 1936), brangiausio turto, kuris yra kar
R. C. HOOVER
U ater WeU Contractors
College de France profesorius. tu ir visų Vakarų pasaulio ir vi
Elektrinės pompos, pataisymai,
i
Atsivertę jo veikalo „Les lan- sos žmonijos lobis?!
“submerga” pompos.
VVest 33 St., Zion, „1. Tel. Zion 3471 J
gues dans l’Europe nouveūe"
(Payot, Paris, 1928) 31 puslapį,
I>ėiiiesfc». namų sntininkai! Pirmiausiai gaukite mūsų kainas!
skaitome:
— Lietuvių kalbos pagrindi Pakeiskit jūs^ apšildymą dabar į ALIEJAUS AR GASO
nis į akis krentantis bruožas Mūsų prityrė apšildymo inžinieriai gali įtaisyti liet kurio tipo gaso ar
šildytoji}, kokio jus pageidausite už žemiausias kainas Čikagoje.
yra jos senoviškumas. Nors pa aliejaus
Mes turime geriausių firmų gamybos.
tys seniausi lietuvių kalbos teks
CIRCLE ENGINEERING CO.
tai yra iš XVI šimtmečio, kaiPasaukite OUympic 2-3a70 dėl nemokamų apkainavimų
kurie lietuviški žodžiai yra arti
Cicero 50, Illinois
mesni pirmapradinei indoeuro 2338 South 52nd Avenue,
piečių lyčiai, negu atitinkantys
sanskrito arba graikų kalbos žo
COQUETTE BEAUTY SHOP
džiai, žinomi daugiau kaip prieš
Nauja vadovybė. Francis Shlavone, savininkedu tūkstančius metų.
PADARYKITE SAU II.GAEAIKĮ SUŠUKAVIMĄ
sventRs dabar:
Kalbininkas Karlovičius pa
mašinos S7.5O
šaltas sušukavimas $10.00
Pirmauja plaukų sušukavime, dažyme ir apkirpime
brėžia, kad XX amžiaus lietu
4808i/į W. 19th St
TOwnhall 3-53T7
viai ūkininkai šnekasi kalba, ku
Atidarą ketvirtadienių ir penktadienių vakarais
ri yra buvusi kadaise visų indo
europiečių kalbų motina.
Štai tik keletas pavyzdžių, k u
DftMESIO DIRBANČIOS .MOTINOS!
rie paryškina lietuvių ir sanskri
HUMPTY DUMPTY (DIENINIS) DARŽELIS
to bei klasikinių — lotynų ir
Pilnai valdžios patvirtintas darželis čia pat jūsų apylinkėje.
• Karšti užkandžiai.
• i’rižiūrimi žaidimai.
graikų — kalbų giminingumr:
• Pasilsėjimo pertraukos.
• Muzikos įvertinimo valanda.
Sanskrite
lietuvių kalboj:
Vaikučiai nu,, 2 iki t> m. ąirižiaus yra prašomi atsilankyti.

bhutis
vespatis
devas
vi ras
mata
sūnūs
dubi ta
svasuras
dantas
ansa
asru
padas
sapnas
rathas

būtis
viešpats
dievas
vyras
motė
sūnus

duktė
šešuras
dantys
ansa, asa
ašara
padas
sapnas
ra ta -

dhunias
yavas

d 1 imas

rnadhus

medus

vrkas
krmis
bhanga
bhurjas

vilkas
kirmis
banga
beržas
senas

saaas

javas

DANCES

10 sataifin
Mrs. Robėrt Wood
Registruokitės dabar!
235J S. IIrake Avė. — Telefonas CRavvford 7-3823

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS
Riekt ienas žmogus turėtų
taupyti kas savaitę.

atliekamu* nuo

įtaisome už taip žemą kainą kaip
$293.00 F. H. A. išsimokėjimo są
lygos. Lengvais mėnesio išsimokėjimais. Mes vykstame visur mieste ir
prieVniesčiuose. Nemokamai apkainavimai. Telef MOnroe 6-7894.

PEKkitAlSTOfilE
Skambinkite T. &R. Movers'dėl ap
skaičiavimo. . "Bonded” ir apdrausti
vežėjai. Labai prieinamai. Savinin
kai ir operuotojai 3 veteranai.

WAt
WAt

Tel. SHeffield

LOAN ASSOCIATION

2202 W. Cermok Rd. • Chicago 8, IR.
JOHN i KAZANAUSKĄS* Nm.«T«L VligMa 7-7747
Savings lasumd to $10,000 by P.&kLC
.
■ ■■ t
..NDllI.t ■ III

Parūpiname kelionės bilietus: lalI vais. lėktuvais, traukintais, aaį tobusais. Atsipalaiduojate nuo --O' pėsčių ir nereikia daugiau mo
kėti. Organizuojame ekskursijas
I su viešbučių aprūpinimu. Per! siunčiame pinigus į užsieni.
SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2454 So. Oakley Avė.'

(netoli “Draugo” redakcijos)
Telef. YArds 7-3278-3279
CHICAGO 8. ILL.

2126Y3

Pripildykite jūsų anglines dabar!

GRĮaię

Geriausios rūšies anglys — žemiausios
kainos.

Tel.: CLiffside 4-0741
Apskaičiuojame šiokiad. ir sekmad.

4 TON’V pristatymo kainos
East Kentucky................ $17.25 už ton'ą .
Illinois Stoker................ $13.75 už ton’ą !
Pocahontas....................... $17.75 už ton'ą

STewart 3-2454
HUdsos 2-2224

Name

Touels □
Wash Cloths □

.......................................................

,| *City
ddress
................................

*i, ii

PHOTO

SPECIALYBE
VESTUVES
$5.00 vertės J

dovana
Jaunavedžiams
atsinešus šį {
skelbimą

BCTI BRANGCS

STUBIO

ra

414 VVEST 63rd STREET
TeL ENg. 4-5883
—
ENg. 4-5840

Šis pasiūlymas veikia tik trumpam laikui
SKAMB. DABAR!
BRiargate 4-8500
UPtown 8-3636

ARR0W INTERIORS

AD

(Lietuvis Fotografas)

SUtc ............

Mūsų dekoratorius elegantiškai pritaikins jums
draperius suderinimui spalvų už $1995 ir augs.
Užvalkalai padaromi pagal užsakymą. 2 šmotams
— sofai ir kėdei už $7950 ir augs.

PROGRESS
LIETUVIŲ BENDROVES

KRAUTUVES
PLC1AI, ŠALDYTUVAI, TKLKVIZIJOS APARATAI, SKALBIA
MOS MAŠINOS. BALDAI, (MAT
RACAI, KILIMAI, LOVOB IR

2820 W. Devon

VAIKŲ BALDAI
Didžiausias Pasirinkimas

. . . GAUKITE MCSŲ KAINAS PIRMIAU

MAŽIAUSIOS KAINOS

Atremontuokite ir pagražinkite savo virtuves su
Youngstown Steel Spintom ir Sinkom

Lengviausi IšsimokėjimaI
Baldai padaromi

16 modeliu pasirinkimui. Greit įtaisomos arba
gausite knygelę kaip įsitaisyti pačiam. 10%
įmokėti — $10.00 mėnesiui per 3 metus arba
mažiau. Aptarnaujant 100 mylių radiusu.
Dėl smulkesnių informacijų pasiųskite kuponą
arba skambinkite GAry 2-9369

Pagal

3224 SO. HALSTED ST.

................... .•................................... .....................

Užsisakykite baldus

State

2-4226

4183 ARCHER AVĖ.
Tel. LAfayette 3-3171
CHICAGO, ILL.

ARCHER AVENUE
FURNITURE CO.
Sav. JUOZAS KAZIKAITIS

4140 Archer Avenue
Tel. LAfayette 3-3516

Prieš įsigydami baldus patikrinkite
pas mus, gal jums bus ekonomiškiau
užsisakyti tiesiai iš mūsų dirbtuvės.
Jei pageidaujate, galėsime duoti Ir
kreditan

:<♦>

19 West 17th Avenue, Gary, Indiana
Atdara Kasdien 9 iki 4, šeštad. iki 12 vai.

VIctory

Pas mus galite nusipirkti įvairių rū
šių baldus. įamų reikmenis: šaldy
siu baldus, namų i-eikmenis: saliono
setus, miegamųjų setus ir kitus bal
dus.

MES NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME JUS ATSILANKYTI
ir apžiūrėti mūsų modernias įrengimas ir
patalpas joms patarnauti
NAUJI OFISAI

GARY FEDFRAL SAVINGS and LOAN
ASSOCIATI0N

Tel.

tiesiai iš lietuvių dirbtuves

Address

PLATINKITE “DRAUGĄ”

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA
Iš WGES stoties — Banga 1390
PIRMAD. iki PENKTAD.
8:45 iki 9:30 vaL ryte
SESTAD. 8:30 iki 9:30 vaL ryte
LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS
iš tos pat stoties PIRMADIENIO
vakare nuo 7 iki 8 vai.
7121 SO. ROCKWELL ST.
Chicago 29, UI. TeL HKmlock 4-2413

GARY FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION
19 WEST 17th AVENUE
(Ankščiau buvo 9 West 7th Avenue)

NELAUKITE. NES —
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namas, baldas, automobilius,
ar žtoip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad
jis pariiptotų jums polisą yer mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
km, neturėsite jokių nemalonumų.
Chicago Board ot Undenrriters”

•'rmledant ISS7 metaK. Ori šiai dletaupytojal Dtetrlct 8avtngs b-vėj
pelnė Ir pelno didesnį ošdarbį ant ao-

D MAI IEY and McKAY, Ine.

DABAR.. . nuo Liepus 1 d.. mū
sų dlvMendaa tapo pakeltas net 3S%
. . . Vadinas, mūsų taupytojai
uždirba daugiau negu bUe kada plrmiau .. . Apart pelno, Dtati'
reikia jums pilniausiai apdraustą
Ir drangišktauatą

222 W. Adams St

taupų — nežiūrint

Room 1043

aąakattos

r..

District Savings

GENERALINIAI AGENTAI Šių Kompaniją:

osne/ c/oQ>n

”HOF> IX 1NDEMNITY COMPANY
4ICHTGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY
i.UMBERMAN’S INSURANCE COMPANY
COLUMBIA INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.

IMPERIAL ASSURANCE COMPANY

į

Užsakymą

PROGRESS
Furnitnce Company

THE COMBS KITCHEN MART
2645 Wabash (VV. 8tb) Avė.
Gary, Indiana

City ...

Beverly Hilfis Florai Co.

i

1 nelson towel~cojipany

DRAW DRAPERIES

Name

(.RAŽIŲ

PIRKITE Iš tiUZAUSKŲ
6901 So. YVentivorth Avenue

CHALOS FUEL & SUPPLY
6505 Columbia Avė.
Hammond, Ind.
Sheffield 3930 — skubiai pristatome

Telefonas CEntral 6-5208

MUTUAL 5Xa/SAVINGS

; Paveskite
I ruoM&mtost kelianti
į vykti į Europą ar kitą kurią šalį.

Blach Oak Sheet Metai Works
7230 VVest 24tb St-, Gary Indiana

pragyvenimo pinigus

Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigijimui namo, auto*
inobiiio, atostogoms vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalams,
-vas turi susitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimingesnis.
Pradėk taupyti šiandien!

AND

8-8823

Pašaukite aus, jeigu norite pakeis
ti į gaso šildymą. Darbas 6 kamb.
namui t_t
$249.00 — MOR-SUN,
aliejaus ir gaso krosnys. Mes vyks
tame 50 mylių į bet kurią pusę.

ŠEIMININKIŲ DĖMESIUI! *
NE BŪTINAI TURI

8-8822

FIGŪRĖLIŲ dažymas
yra mano ufoižmimas.
Atneškite
jas ir nudažysime pagal jūsų de-.
koravimo skonį.
EUGENE JUZE
7136 Alexander Avė.
HESVILLE, Indiana
SHeffield 3917-R

mų durų 18x22 garažai, pilna kaina
$809.00. 7x16 į viršų pakeliamos
durys $144.00. Ūnijistai darbininkai.
Būsite patenkinti — garantuojame.

' 645 N- Sa^er
Chicago, 111.

KEdzie 3-0290
Mes pristatome
r

Vietinė Tuck - Pointing Co. už že
miausias kainas ir geros kokybės
darbą atlieka namų atnaujinimui
ir kaminų pataisymui.
Duodame
nemokamus apkalnavimus visur.
Telef. GAry 4-6871

šaukite

KITUS SKALBINIUS UŽ URMO KAINAS

pasiųSKlte Kuponą

DĖMESIO NAMU IR BIZNIO
SAVININKAI

CARL B. ANDERSON CO.
1820 E. 79tb St.
SOuth Shore 8-3393

SPECIALIOS NUOLAIDOS DEL “ROOMING HOUSES, MOTEI .R,
HOTELS, etc.” PUSĘ TUZINO KIEKIUOSE
nasiuskite kunnnn

SAVININKAI!

PAGAL UŽSAKYMU.
Atlieka ekspertai darbininkai
Pilnas namų pataisymas — Remon
tas — Nuo pastogės iki rūsio
Nemokamiems apskaičiavimams

įSIGYKITE TURKIŠKUS RANKŠLOSCUJS IR

Rašykite, telefonuokite arba

NAMŲ

STALIO DARBAI

SUNDAY NIGHT

Čia, Amerikoje, jie susispie
tė j mažą žuvininkų ratelį ir
’sielodamiesi Lietuvos žuvų ūkio
likimu, ryžtasi leisti tarpusavi
ni informacijos ir mokslo rei
kalams skiriamą, rankraščio! Studijų dienos Vokietijoje
AND HIS ORCHESTRA
teisėmis leidinį. Leidinys, deja,, „
x..
..
Vokietijos
Katholikentag”
spaudos rinkoje nepasirodys ir
jo įsigyti kol kas nebus galima. — Katalikų studijų dienos —
įvyks ateinančių metų nigpiū- QF
įjeyman’s (jjjb
Jis tarnaus vien žuvų ūkio kul
Lietuvis kaimietis tikrai be
tūrininkų tarpusavio reikalui ir
Dėmesio namų savininkai!
4711 W. MADISON AVĖ.
mikumų galės suprasti šiuos
kiek ', Perdirbkite centralini apšildymą 1
išeis
tiekoje
egzempliorių,
gazinj arba aliejinį.
Sponsored by the
sanskrito sakinius: Devas da
Kainos nuo $240
dau dantas, Devas dasyete da- atsiras šiuo klausimu bendra-!!
BRYANT
AMERICAN
ST. PHILIP ALUMNI
STANDARD
nas — Dievas duoda dantis, Die- minčių.
“boiler’iai ištaisomi.
ADMISSION $1.00
vas duos ir duonos.
ABLK-HEATING CO.
Visi, kam rūpi Lietuvos žu
EStebrook 8-1118
šiandien vinių vandenų ir žuvų ūkio rei Apskaičiuojame
nemokamai, bet kur ‘
------—
,
r . ,
,
~ kalai, prašomi pranešti savo
i
Dėmesio Namų Savininkai
kalbininkų, poetų, fiFATHER & SONS’
Užsakykite jūsų naują aliejaus de- Į1
losofų, etnologų, antropologų
gintuvą (Uarner) dabar už žiemos, Specialistai garažų ir į viršų pakelia
ARKLJV MĖGĖJAI, DĖMESIO!
,
,
. .
kainas!

graikų ir lotynų kalbomis, kiek ?*?.

DĖMESIO,

Lietuvos žuvininkai leis laikraštį

Mokslininkų žodis apie lietinių kalbą

išleista 1942 m., 17 tomo 482
puslapy rašo šiuos žodžius apie
Lietuvą bei lietuvybę:

DRAUGAS. CHICAGO, ILUNOIS

•

šeštadiienis, vasario 16, 1952

3236 South Holtted St.

h

Ji

balanao..

DEfcNftAŠTlS DRAUGaš, OhIčaGo, ILLINOIS

MeStadiienis, vasario 16: 1952

Šis tomas yra skii-tas trims
DABAR YRA LAIKAS DĖL.
SPALVOTOJI TELEVIZIJA
mirusiems lietuvių tautosakos
apsodinimo
TIKTAI JŪS
rinkėjams ir tyrinėtojams: Al šiais metais numatoma paga tiek ištobulinti ,kad nebebus
patys
galite
Balutis. Jo gyvenimas ir darbai. Spaudai paruošė Vytautas
fonsui Bieliniui, prof. J. Eliso minti 4-5 mil. televizijos apa reikalinga ištiso komplekto lemSirvydas. Išleido 1951 m. J. J. Bachunas
nu: ir suomiui J. V. Mansikka. ratų, nors gamintojų manymu.
įsitikinti, kad
PM
Čia
daug
randame
pasakoji,
rinka
būtų
ir
dgl
6
milionų
;
ypa
D. P. MAČIULIS
Z-G ŽOLIŲ
Spalvotoji televizija bus ga-.
mų apie burtininkus ir burtus. tingai šiais prezidento rinkimo
lutinai įgyvert irta 2-4 metų
Iš spaudos patyręs apie ruo kėjo tarp jų laviruoti, tai vi Burtininkas, pasakydamas bur metais.
ARBATA
MEDŽIAMS
siems
suprantamas
dalykas,
bet
laikotarpyje.
tų paslaptis, “nustoja galios su
šiamą monografiją B. K. Balu
REIKIA PRIŽIŪRĖJIMO
televizijos priimtuNo. 17
čio 70-ties metų sukakčiai atžy kad kitiems būtų buvę iš ko pa burtais”. Todėl jie burtų pas• genėti
tik mirdami
mirdami vy
vy.į™ gamybos klausimas esąs gamėti, laukiau jos pasirodant ne simoko, sunku pasakyti. Dar vie laptis perduoda tik
• gydyti
yra nuostabi ir puikiai stiprinan
ti. bendrai stiprina skilvį, regu
išrauti
kantraudamas. Pagaliau, po tre na pastabėlė,, tai kad B. K. Ba- riausiam arba jauniausiam sa j lutinai išspręstas, tik reikalin- fttsiVeite ]&pODŲ 9©H©r01AS
liuoja ir sutvarko — kai tūkstan
maitinimas ir
gas vyriausybės sutikimas. Šis
jų metų ruošos pasirodė 128 lutis, turėdamas didelį autorite vo vaikui.
Buvęs japonų vienos armijos Trąšos Ir pievelių
čiai patenkintų vartotojų yra apie
duodame kuogeriautai pranešę mums ir savo drau
alą daržininkystės ir medžių
puslapių, labai skoningai išleis tą, ministerijos vidaus patvar i Čia randame daug maldų į klausimas sprendžiamas š. m. viršininkas, gen. Pilypas Shiege
gams.
aptarnavimų
NUO
1933
nori Kuroda, būdamas filipinie
ta knyga, pavadinta — Balutis. kymais sąmoningai nesidomėjo, jauną mėnulį (101 malda), mal vasario 8 d.
JEIGt' esate išbandę visus kitus.
Nemokami apskaičiavimai
PABANDYKITE
GERIAUSIUS.
DYER 5351
“Motorola” kcmnsnijos pir čių nelaisvėje, Manilos kalėji
Prisipažįstu, kad niekad nesu nors iš to niekam naudos nebu dų ir giesmių į saulę. Piemenų
JOK1( CHEMIKALU" — JOK.1V
Aptarnauiamf* 50 rnvlht apylinkėj
MINERALU, tiktai PAČIOS GAM
spaudoje knygos recenzavęs, to vo: nei pačiai įstaigai, nei juo giesmės — kalbėjimai į debesis mininko teigimu, artimiausioje me, susidomėję katalikybe ir
BERNIE JOSTES
TOS grynos žoles — 31 įvairi rū
LANDSCAPE 8PECIALT1ES j
dėl ir šį savo rašynėlį nelaikau labiau paskiriems asmenims. ir lietui lyjant primins skaiyto- ateityje nenumatoma jok'ų ža lankančių vienuolių buvo moko-'
šis sumaniai sumaišyta j vienų
NEW
F.LLiOT,
INDIANA
paslaptingų formulę, kuri stipriai
recenzija, bet keliomis pastabo Vidaus tarnybos statuto netu jams jaunystę Lietuvoje. Lietu liavos trūkumų ir suvaržymų mas tikybos. Paguliau — perėjo'
(Susirašinėjimui adresas —
tebestovi per daugel metų.
SCHEREVILLE. IND.)
mis, kurios atsirado, visą mo rėjimas ne vienam tos įstaigos voje lietuviai gerbė ugnį ir ją televizijos aparatų gamyboje.
į katalikybę. Grįždamas į Japo
Kaina $1.12 už didelį pakelį. Su
taksais ir prisiuntimu.
nografiją apie B. K. Balutį per f arnautoiui būdavo bereikalin laikė šventa, šioje dalyje ir ranJc spėjimu 10 - 15 metų lai niją korespondentams pareiškė, DĖMESIO NAMU SAVININKAI!
Reikalaukite NEMOKAMO surašo
gas kartėlis. Antrą vertus, ir i dame daug maldų į ugnį ją už kotarpyje, bus išrasti kilnojami kad krikščionybe jis susidomėjo
mūsų
kitokių
sutaisytų
žolių.
skaičius.
Sužinokite mūsų kainas pinniaus!
pats
p.
B.
K.
Balutis
aiškiai
ma

dar
bestudijuodamas
karinius
kuriant,
užgęsinant
ir
kitokių
D
&
W
Neapsiriksiu teigdamas, kad
Z-G STSNIS COMPSNY
TV aparatai maitinami atomine
“Tuckpointing”, dūmtraukiai, “gutters”,1
mokslus
Anglijoje
1922-1925
m.
kiekvienam, šią monografiją tė, kaip dažnas ateidavo užs. į pasakymų.
2822 ARCHER AVĖ.
energija.
stogai, stogų užlopymas, sienų apmuši- '
CHICAGO 8, 111. Dept. R
Patartina visiems susipažinti
perskaičius, susidarys įspūdys, reik. min-jos tarnybon ne įpras
mas, cemento darbai visokių rūšių. Me
Televizijos priimtuvai bus
Poetas apsigyveno švytury 1 džio darbų pataisymai ir atrrmontavimai.
kad B. K. Balučio bičiuliai paro tiniais keliais, bet “užuolan su šia knyga!
1
EAstgate 7-0879
dė nuoširdų gestą, pagerbdami kom,” kam ir nats Balutis ne
Airių
poetas
Danny
O
’
Sulli'
Dirbame
visame
mieste ir priemiesčiuose
Pavojus
Versaliui
Krašto nelaimės
tikrai ne eilinį valstybės ir vi galėdavo atsispirti.
van,
pasiilgęs,
vienatvės,
pasi-į
B. K. Balučiui į Washingtoną
ZENON STUDIOS
suomenės vvrą, kokiu tebėra B.
Puošnieji Prancūzijos r karalių . rinko tarnybą — būti jūros švy-J
NU BONE CORSET SERVICE
Iš didesniųjų šį kraštą ištiku;
švykus.
užs. reik. ministerijos
K Balutis, kaip žmogų ir bičiu
OF
CHICAGO
SpecialLsts in
rūmai — Versalius — pradeda tūrio sargu ir gyvena dideliame'
lį iš gražiausios pusės. Norint augštieji pareigūnai ilgam, kaip Į šių katastrofų būtų paminėtinos irti. Kaikuriuos brangius balYVedding and Baby
Mūsų pilnas ir moksliškai teisiklingas
atsiskyrime r.uo įmonių.
korsetų aptarnavimas užtikrina
išvesti sintezę, tačiau imami ne sakoma, “kojų nesušilo”: vie šios:
1865 m. sprogo Mississipėsj dus jda. vabzdžiai- sto^ atsira*
Pietures
• STILIŲ
• PATOGUMĄ
vien teigiamieji bruožai, tai vie ni trumpiau, kiti kiek ilgėliau garlaivis, 1405 aukos.
1
d
°
skyhų
lr
varva
ant
balku
i
’
~
Kailiniai
paltai,
švarkeliai,
atskiros
apy'
IR
SVEIKATA
KAD
IR
SUNKIAU

Portralts
na. Antras dalykas, kad ir tei vedė mūsų užs. politika, pasi
kaklės ir ploščiai. neseniai gražinti mū- ' SIAI PRITAIKOMOM FIGŪROM
«
1889 m. Jofcnstowno potvy- T* Pav°JU*’ kad kaikur
traukdami
iš
jos
kone
dramatiš
Album Snapshots
sų pardavėjų iš “wholesalc routes”. GeRūbai visokiu rūšių
giamieji B. K. Balučio darbai
niai nusinešė 2209 gyvybes.
Jgnut?’ kaikunos
uzdary- . riausi kailiukai. Visi g-tiantuojami, su
Individuali figūros analizė
ne visi. knygoje suminėti. Ir ku būdu. Bet tai jau kiti daly
Cal) ST 3-1035 for App’t
1900 m. Galvestono potvynio 1°S; VlSur tinkas nebetvirtas. taupysite 45%. Pataisymai, persiuvimai į Be jokio mokėjimo ar įpareigojimo
taip pvz. B. K. Balučio visuo kai.
pagal
-naujausias
niždis,
išvalymas,
ir
I
Telefonuokite
dėl
patarnavimo
namuose
bangose žuvo 6000 Žmonių.
,Reikia P^^io remonto.
EDWARD T. HARLAN
blizginimas- atliekanti kuo greičiausiai.
___ _______ ___________ ___________
į
meninė veikla Amerikoje gana
Pagaliau, “Diplomatinės ko
1904 m. Laivo General Slo.' k^s kituotų apie 500 milionų Įsteigta prieš 24 metus. Okean Furriers,
NU BONE CORSET SERVICE
8002 So. Ashland Avenue
plačiai aptarta, ir, atrodo, yra vos su lenkais” skyriuje visai eum gaisre. Rvtinėie upėje, New^r,ankų- Tam reikalui
RAndolph 6-5239
417 Lincoln Avc., YV'ilmette, I1L TeL . 22 W. Monroe
Room
806
—
MAJESTIC
BLOG.
išsami, bet monografijoje nėra nieko neužsimenama apie B. K. Yorke, sudegė 1021 žmonės.
* ** Jau yra
miKo- ' VVilmette 832. Vakarais pagal susitarimų j
nė žodeliu užsiminta apie jo vi , Balučio pirmininkavimą lietuvių
1906 m. žemes drebėjime irinų’ be to “ rūm^ administraciSKAITYKITE “DRAUGĄ”I
PLATINKITE “DRAUGĄ»»t
suomeninį darbą Lietuvoje, lyg i komisijoje, kuri buvo sudaryta gaisre San Francisko, buvo 452 ja yra ,gavusi 1ŠJ
PATRICIA
tokios veiklos ir nebūtų buvę.
po garsaus prof. A. Voldemaro aukos
dimų vietos — kasmo — 150
Monografijos ruošėjai taip ; susitikimo Ženevoje su lenkų
UŽDIRBKITE PINIGŲ AUGINDAMI MUMS KRALIKUS
1913 m. Ohio-Indiana potvy-j
^?kų’,tačiaur dar trūksta
BABCOCK
Grinstead’s žymiausi
ANGO- IGRINSTEAD FARMS
pat nieko neužmena apie B. K. ' maršalu, J. Pilsudskiu, f1927 m. nis, nusinešęs 732 gyvybes.
a?ie 170 milionų frankų tiems
RIAI. didieji CHINCHILLAI ir | Dept. 100
Balučio vestą užsienio reik. mi ! rugsėjo mėn.). Kaip daugelis
NAUJOS
ZELANDIJOS (Pa- , Edvvardsville. Iii.
1925 m. Vid. Vakarų tomą-'butmiems darbams. Tuos ru
STUDIOS
šaulio labiausiai pelningi kra- į
nisterijoje politinę liniją, ku Į turbūt pamena, ano pagarsėju- do 606 »nlm«
likai). Mes perkame visus, kiek Pavardė ......................................
21” metus
aplanko
daugiau
19^ " Hondos uraganas, mus i*
pora
mibon,
amoniu,
rios jis nėr aštuonerius metus : šio susitikimo rezultate buvo
RANKOM DAŽYTOS DOVANOS
5 f t/ fd jūs užauginate — visuomet:
'j
Parašykite šiandien dėl nemo- 1 Adresas ........................................
laikėsi. Gal šis klausimas yra ; sudarytos trys komisijos, kurioJūsų portretas nuo $1.00
S J-zs karnų nurodymų, iliustruotos ' j(įrslas .....................................
atėmęs
1180
gyvybių.
Meno Instrukcijos
. '^literatūros ir kainų. Tiktai papats sunkiausias, tačiau io ne • se iš lietuvių pusės pirmininkais
DEMHSTO. NAMU SAVTNINKAT!
s'uskite ši kuponų.
Valstybė ................. ....................
1942
m.
Cocoanut
Grove,
Bos

10
PAMOKŲ
$15.00
iškelti nebūtų prasminga. Isto buvo: prof. A. Voldemaras (po
!11 West 6th Avenue
Sužinokite musu kainas pirmiaus
rinėje perspektyvoje jis vis tiek litinė komisija), B. K. Balutis tone. gaisras, 492 aukos.
1947 m. Texas City įvykęs negu darysite remontų ar pirksite
Gary, Indiana
bus keliamas. Tiesa, gal Lietu (Commission pour lięuidation
spinteles. Virtuvėms spinteles padaTel. GAry 8-2895 arba 5-4641
ROYC. HURD
sprogimas,
pareikalavęs
550
gyrome pagal užsakymų iš beržinių,
va per 22-jus metus ir nebuvo i du passe) ir Dr. Dovas Zaunius VVblU.
pušinių ar ąžuolinių lentų. Tikro
PRANEŠA
3 VASAROS KELIONES
Formica viršai. Dirbame savo dirbdar galutinai iškristalizavus — (ekonominė komisija). Jei *
tuvėje už iš fabriko
.
_____
~
2-ra
Metinė
Wildhorn
Ranch Colorado Ke'ionė
tiesiog
: DEWEY E. WILSON
vienos, pastovios politinės lini tuomet lenkai būtų nuoširdžiai
kainas. Įtaiso ekspertai darbininkai.
Birž.
14.
birž.
23,
Aštuonios
garbingos
dienos žavingame Dude Ranch.
Kanalizacijos Kontraktorius
Idealistų šeima
Nemokamas apskaičiavimas, skubus
jos savo artimesnių bei tolimes siekę santykių normalaus užkelionė į Garden of the Gods. CJripple Creek. Roval Gorge.
Mieste
ir
Priemiesčiuose
pristatymas.
j
nių kaimynų atžvilgiu, tačiau mezgino su Lietuvą, o ne pro
CALIFORNIA CIRCLE TOUR
“Catch basin"’ ir kanalizacijos vamzdžiai
Nazareth, Texa? mieste įstojo
SUBURBAN CABINET CO.
• IŠVALOMI
• ATKEMŠAMI
Birž. 28 — Liepos 13. San Francisco. Ix>s Angeles. Grand Canyon.
p. B. K. Balutis turėjo savą, la pagandinės reklamos savo pašli į vienuolyną G. fJvland: tai jau!
Catalina Isiand. San D^ego. imtinai.
, ,
f
- .
J
■>>S59 Ogden Avė. TOwnhall 3-5463 • ATNAUJINAMI* PATAISOMI
bai aiškiai pastebėtą pro anglo jusiai opinijai atitaisyti dėl ne penktas
tos se:mos narys tapęs
Motoru varomi atkimšimo įrankiai
SPALVINGOJI MEKSIKA LĖKTUVU
vykusio Hymanso projekto at vienuoliu.
saksišką liniją.
Panaudojami kur reikia
Rugp. — rugp. 18. Vienuolika pilnų jlienu Meksikoje. Geriausi vieš
Dėmesio Televizijos Aparatų
“Licensed, Bonded, Insured”
bučiai. puikūs valgiai, pasivažinėjimai privačiuose automobiliuose.
Savininkai!
Jau ir dabar galima teigti, metimo. gal jiems ir nebūtu reiVisos kelionės po vadovyste Mr. Hurd. Spalvoti judamieji paveikslai
patikimo T.V. patarnavimo, pa
kad ši jo liniia nesutapo nei su kėię griebtis labai negarbingo Dėmesio Namu Savininkai Dėl
visų šių kelionių bus rodomi vas. 26 d.. tV.T.H.S. in Jr. Assemhly Room.
šaukite PROGRESSIVE Television—
24-val. Patarnavimas
7:30 vai. vak. Dėl literatūros šaukite Roy C. Hurd. Majestic 2652 arba
<16! v’sokių i$d'i-bysčių ir modelių
prof. A. Voldemaro, nei su P. ultimatumo, kuri ’enkai patiekė
VISI TELEFONAI
rašykite jam !•# Dorebester Court, Waukegan. III.
Garantuota (bonded) Raytheon Elec
BUckingham 1-5784
Klimo, nei su J. Baltrušaičio li Lietuvai 1938 m. kovo 17 d. Kad
tronic dirbtuvė. Prašome šaukti nuo
PITONIERIAI
12:30 popiet ir 7:30 vai. vak.- 8251
nijomis, o visi čia suminėti as p. J. Rajeckas šitą faktą pamir
3801 Broadway
l So. California Avė., tel. HE. 4-4345
GAZINTO
APšTT.nyMO
i_____________ ________ .
Dėmesio, šeimininkės!
mens mūsų jaunoje valstybėje šo. nesistebiu, nes jis 1928 me
FOAM RUBBER
PROS1NIMUI PADUŠKAITftS
INDUSTRnOJE
turėk) tolygu B. K. Balučiui tais dar užs. reik. ministerijoje
i Dėmesio Savininkai! Pakeiskite i ūsų ap• Dvigubai gre:t ir tik pusė darbo!
ŠIANDIEN kaip ir 1926
j šildvmo sistemą dabar ir sutaupykite nuo STEBĖKITE
svori- Kad p. B. K. Balučiui rei nedirbo.
• Lygintuvas švelniai eina per sagas,

KNYGA APIE BALUTĮ

t 25 iki 30% ant kuro. Gazo apšildymas
įdedamas tik už $249.00. alvvinis tik už
ROCK - B'vrTOM
: $375.00: 10% įmokėti — lengvam išsiCONVRRS'ON BURNER
I
mokėjimui.
Nemokami
apkainavimai
ir
VIS TEBEPIRMAUJA!
Gaukite pdnas informacijas šiandien nuo techniški patarimai,
ŠIA SAVAITE

The T A N I T R 0 L

TAUTOSAKOS LOBYNUI PASIRODŽIUS

BEALL’S

SPECIALS

ESsex 5-6401

JUOZAS BŪGA Chicago, III.
TOM GILLOTT'S i DŪMESTO. šeimininkės! PersidabDr. Jonas Balys jau buvo išsimaudytų ir į Dangų nueitų
' ruokite savo veidrodžius už žemiau
GAUT PtnMBING and
sias kainas.
Veidrodžiai
ir baldų
daugumai lietuvių žinomas Lie švari. Gera žmogaus siela auo
viršai yra padaromi p.-ical užsaky
HESTING
C0.
tuvoje (Tautosakos Archyvo kūno negreit atsiskiria, o bloga
mą prieinama kaina.
židiniai yra
76 M. PĄTVRIMO
padaromi su veidrodžiais dėl grožio!
Vedėjas), spėjo išleisti 1948 m. siela — greit atsiskiria nuo kū
614 Archer SL. Wnakegan. I1L
Vokietijoje Lietuvių Tautosakos no, (spėjimai mirštant žmogui). 633 West Washinqton St.
Gary. Iudiana
Tel. Garv 3-9601-02
ONTARIO 6096
Skaitymų I ir H dalį ir čia Ame
Toliau skaitome apie įvairius
rikoje išleido jau keletą knygų. atsitikimus su numirėliais ir Ultronics T. V. Aptarnavimas: pataisv- DĖMESIO SAVININKAI! Dažymas ir
Autorius yra pasirengęs iš dvasiomis. Daug šių pasakojimų mas ir aptarnavimas visokių camybu ir dekoravimas. Speciali žema kaina daleisti dar keturias tautosakines \ia seni, siekią net 1000 metų. modelių televiziiu. Pamatvkite mūsų bar! F. and G. Dažymas ir Dekoravimas,
nauifs Admiral ir General Electric tele- Viduje ir iš lauko dirbame, mieste ir
knygas: “Suvalkiečių Vestu Nr. nr. 11 ir 18 pasakojama apie viziias
dabar gamvbė vra apkeis’i sena. priemiestyje. Apdrausti.
vės,” “Lietuvių dainos Ameri žmogaus sielos pasirodymus. t Telefonai: IRving 8-8439 — SHeldrake , Nemokami apkainavimai.
koje” (420 dainų tekstų ir 240 Žmogaus siela nr. 18 dzūkų pa | 3-4400 — EStebrook 9-1642: Dieną ir
WAlbrook 5-4395
jų melodijų), “Lithuanian Nar- sakojime pasirodo, kaip bitelė, o ‘ vakarais priimame šaukimu*.
rative Folk Songs”, ir “Mitolo suvalkiečių nasakojime pelytės ALUMTNUM žieminiai langai
Casemcnt. Double Hunsr. Rūsiams. Pasgiškos Sakmės”. Taigi matome, pavida’e.
! togėms. “Picture” — Padaromi iu«u lan
kad Dr. J. Balio užsibrėžtam
Senovės lietuvių turėtas įsiti gams pagal užsakvma. Kombinuotos žie
darbui išleisti reikia daug lėšų. kinimas, kad mirusieji gyvena minės durvs. Anskaičiuoiame nemokamai.
WILLIAM C. JOHNSON
Reikia lietuviams padėti Dr. j. panašų gyvenimą kitame pasau
Tel. Dosveners Grove ?949-W
Baliui, užsisakant jo leidžia lyje, kaip krč gy\eno čia žemė
arba TOwnhall 3-2826
mas knvgas ir jo darbą remti pi je. Ska'^nit, k&jp mirusieji gy
Dėmesio, namų savininkai!
nigiškai.
viesiems oadeda darbus dirbti.
PAGE
OIL HEATING
Toliau skaitome apie vaiduok
Apie “Lietuviu Tautosakos
SERVICE
lius pak.uuoklius. Nr. 115 pa
lobyną”
Gaso
ir
aliejaus šildymo
sakojama, kaip sielos atgailauja
pakeitimai
“Lietuvių Tautosakos loby ir pagalbos prašo. Įdomūs ir se
Nemokami apskaičiavimai
ną” sudaro dvi dalys. I d. yra ni pasakojimai apie vėles, kurių
Mes vykstame bet kur
“Dvasios ir žmonės” (liaudies čia XXIV skyriuje randame, čia I
Telef. Downers Grove 4432
sakmės), o H d. “Liaudies magi randame, kaip Vėlinių naktyje
ja ir medicina”.
vėlės renkasi ir meldžiasi per ' LUSTER FINISH CO.
Pirmoji dalis 220 pusi. Tuo vėlių mišias. XXVI skyriuje pa
DĖMESIO SEIMININKES!
jau pradžioje ir randame pasa sakojama kai o ramybės neturi
įsidėmėkite Pirma Mūsų Kainas
15 m.- Patyrimo Geruose Balduose
kojimus apie giltinę. Giltinė pa- numirėliai vaidenasi, gis skyrius
•
Pilnas užbaigimas
Marijos apsireiškimų Fatfanoje
rirklo mo ei ? pavidale, baltai turi net 19 įdomių pasakojimų.
• Jdeginam ir pritaikome spalvas na
• 917 meta!-, aprašymas
rpeitaisi’; Suneš giltinę mato
Tas viskas atnasakota 126
muose
•
Pakeičiame
arba
pataisome
sulūžu

'r loja J j dažn:ausia mato
•*23 po-s| Kjt'na $1.00
’ ?r 166 pasakojimuose.
..«n»
pinigą-n mųshusias dalis
•niržt* žmonės. ( Nr. 1-11). To• PerUiiuoiame ir aomušam*
“
DRAUGAS**
magija
ir
medicina
’ au Nr. 15 pa~akojama apie sie
2384 So. Oaklej Avė..
lą, kai bemiršeant žmogui ant
Antroji šios knygos dalis ap — DUODAM ISSIMOKEJIMUI —
CMcago S, 11L
stalo padeda puodelį švęsto van ima 94 psl. ’r turi devynis sky
CApitol 7-2985 arba
>'«mkvto« knvme ainnėlamne mUMv
dens, kad iš kūno išeidama siela rius su 57F dalykais.
CApitol 7-4234

“REPU8LTG” 30 GAL. GAZINIS
VANDENS ŠILDYTUVAS

Jei iš FOAM RUBBER, tai mes
turime! Pagalvės, pasostės,
“hllywood” lovos, matrasai.
Parduodame Foam Rubber
ketvirtainiais jardais.
Užsisakykite paštu šiandien!
Arba telef. UPtown 8-6459.

TIKTAI $67.50
Perkeitimas į gazinį ar aliejinį apšildymą
už žemiausias kainas
Tualeto kombinacija - “Free Standing”

ziperius. spaustukus ir 1.1.
• Jokio bli-gėiimoi ant vilnonių >Tibn
Foam Rubber pad-paduškaitė $2.49
Paduškaitė ir uždangalas .... $3.49
Pridėkite i’.c prisiuntiinn išlaidoms
FOAM RUBBER PROnrCTS
5611 Broadtvay
Chicago 40. III.
Prisiųskite . . paduš
ir užd.
Vardas
......................... ......................................
Adresas ............ ...................................................
Miestas ........................... Valst......................
Išperkamuoju mokesčiu nesiunčiame

$23.50
Vandentiekio - Kanalizacijos ir
apšildymui reikmenys
Tel. Zion 3711

VIEŠPATIES MALDA!

3036 SHERIDAN RD., ZION
arba telefonuokite

WAUKEGAN, ENTERPRISE 2520

NĖRA GERESNĖS DOVANOS

Atdara Penktad. iki 9 vai. vakare

JŪSŲ MYLIMIEMS

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAI! '
Sužinokite mūsų kainas pirmiau!

KERN HEATING
Įrengimai — Aptarnavimas

Teiraukitės apie BRYANT GAS
CONVERSION BURNERS
MAl.NHfU)

KERN

HEATING

NAUJAUSIAS KARSTU ORU
APŠILDYMAS

2011 N. Sheridan

14 kt. — RGP — Importuotas iš Europos

Zion 776

TIKTAI $2.88 SU VISKUO

ZION, ILLINOIS

Šis blizgantis kryžiukas yra papuoštas su brilijantais ir safyrais, kurie spindi ir blizga. Kuo
met pridėsi vidurį kryžiuko arti prie akies, ma
tysi Viešpaties Maldą tyrai ir aiškiai

Kuomet
Norėsite
KEPTŲ
ŠKIMPSŲ
IR
VIŠTIENOS
R A D E C KI
6917 W. CERMAK RD.

Garantuojame kad būsite patenkinti arba
grąžinsime pinigus

j

Užsakymai sataiMmi išainešimui
Skambinkite...
GUnderscn 4-9755

ValaBdoe: 5 v. v. iki 12 vai.
vidurnakčio
Sekmadieniais: 3 v. popiet iki
vidurnakčio.

į

R. & R. LINES
20 W. JACKSON BLVD.
CHICAGO 4. ILLINOIS
PAŠTAS APMOKĖTAS

t

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO,

šeštadiienis, vasario 16, 1952

UETUVIĮJ MINO KELIONE PO AUSTRALIJA
400.000 australų matė “kryžių - gintarų krašto"
kūrinius

P. SIRGĖDAS, raugų bendradarbis Australijoje .

LINKSMIAU
PMiU«ėj»

Pasiteisino

— Ar gali Tamsta pasakyti,
kodėl visos gražios moterys yra
laike kvailos?

— Mamyte, šiandien
gamtos pamokos aš geriausia
— Tamsta da; nežinai? Tu
atsakiau.
rime būti gražios, kad vyrai
— Tai malonu. Ką gi tu pa-

7
Neteisus žmogus savo baus
mę nešioja savo paties sąžinėje.

ri\,'K POl.VHNO BIZNYJE

TELEVIZIJOS IB RADIJO

JONAS CONRAD

—Dcmofilas

Atnaujiname nusidėvėjus} namų, prlpildome lietaus Išplautus plytų tar
pus. Taip pat pataisome kaminus IrI
apie langus. Per daug metų serai|
BADGEK FUEL CO.
patyręs darbe lietuvis. Reikalui pri
ėjus kreipkitės- J. CONRAD, &S42
EUGENE F. GLOWACK1
So
Artetdan Avė. GRoveblU *-4173
Stokeriui anglys, E&stern Kentucky

galėtų įsimylėti, kartu privaanglys
Jūsų bendradarbis pabandė stralijos Lietuvių Dailininkų sakei?
3831 Michigan Avė.
įlcme
būti
kvailos,
kad
galėtuIndiana Harbor 1380
iškvosti dail. Jurgį Bistricką, Sambūrio “Aitvaras” nariai.
— Pasakiau, kad strausas,
INDIANA HARBOR. IND.
me įsimylėti pačios.
1951 metų bėgyje perkeliavusį Paveikslų skaičius parodose turi tris kojas.
Skubiai pristatome
Australiją ir Tasmaniją su svyravo tarp 16 ir 90. Lietuvių
— Bet. Petruk, strausas tu
Neturi laiko
Australijos Imigracijos Depar-1 dailininkų darbai sudarė kar- ri tik dvi kojas.
Mea taisome visų firmų siuvamas
.mašinas. Kiekvienas darbas garantamento suorganizuota “Nau tais *4, kartais ‘/5, o kartais
— Taip, bet .kiti berniukai
— Kodėl, šeimininke, jau tuotas. Išnuomojamos mašinos. Mea
jųjų Australų” Meno ir Tauto ir
pasakė, kad jis turi keturias pusvalandį kaip kalbatės ant pertaisysime į elektrinę jūsų koji
nę mašinų. Prašykite mūsų nemodailės Kilnojamąja Paroda, kur
! kojas.
1 karnai jums apskaičiuoti. Didžiausias
slenksčio «•<.' jūsų kūma?
ŽiūrovT# simpatijos
pasirinkimas vartotų Singer mašinų.
buvo ir lietuviškasis skyrius.
—
Kviid.au
uze
į
vioų,
Paroda
aplankė
18
miestų.
SINGER SEWING
Dail. J. Bistrickas pemelig kuk
— Brangusis, tiri prisipažin
bet
pasakė,
netiki
r
ramutės
MACIŪNE CO.
lūs ir daugiau informacijų pa Parodos lankymas, nežiūrint ti, kad per v sų gyvenimą, ne
4222 H ARCHER AVĖ.
sisekė gauti iš jo pranešimo kai kur visai silpnos reklamos, padarei nei vieno protingo laiko.
(raštu) Austr. Liet. Bendr. buvo tikrai geras, kai kur net žingsnio.
— Atsiprašau, brangioji, pa
Krašto Valdybai, kaip iš jo pa nuostabus (pvz. Bumie iš 12
GRETA AND DOTTIE’S
tūkst.
gyventojų
parodą
aplan

miršai, kad tave vedžiau.
ties.
SVVEDISH RESTAURANT
švediškas ir Amerikietiškas valgių ga
kė apie 7,000). Imm. D-to duominimas. Atsivežkite draugus ir šeimą.
Klajoklio kelionėn
: menimis iš viso parodą aplan4506 LINCOLN AVENUE
"lUKE BOX"
t
{kė
apie 400,000 žiūrovų. Susi
Į šiaurę nuo Sunnyside
SV 4-9350
•
Imigracijos Departamento su Į
Valandos: 7:30 A.M. iki 8:30 P.M.
domėjimas paroda buvo dides Galima išnuomoti trumpam
Sekmadieniais uždara
ruoštoji Jubilėjiniams metams
nis
provincijoje. Ją beveik vi
arba ilgam laikui
paminėti “Naujųjų Australų
sur lankė mokyklų auklėtiniai,
tautodailės paroda” (New Aus“MUZIKA, KURIĄ JŪS
tralian Art ant Craft Exhibi- kartu su mokytojais (buvo
M YLITE GIRDĖTI”
tion) buvo atidaryta Canberro- jiems visad duodami paaiškini Mes patarnaujame baliams
je Stalažai, ekranai paveiks mai).
Žiūrovai stebėdavosi, grožė- ir vestuvėms, gimtadieniams
lams, dėžės eksponatams buvo
davosi. Dažnas sakydavo: — arba dėl bet kurios progos.
prieš tai paruošti Balthursto
“taip, mes turime iš jūsų daug Dėl nuomavimo patarnavi
stovykloje. Eksponatai iš visos
mo šaukite:
ko pasimokyti”, arba — “di
Australijos suplaukė ten pat.
SKyline 5-4684
džiuojamės turėdami jus”...
Tas viskas buvo pakrauta į tris
1724 HALSTED
Knygų pagalba
triašius sunkvežimius — milži
The
nus ir pasileista į kelionę po vi
Nuo lietuvių skyriaus buvt CHICAGO HEIGHTS, ILL.
są Australiją. Parodos perso-; įteiktos dovanos knygomis su
& PAINT
nalas gavo atskirą keleivinį įrašai9 šiems _gštiems lanky. PEOP1.E S HARD1VARE
CO.
*
I
Sienoms
popieris,
dažai,
aliejus,
autobusą. Tokiu būdu paroda■ tojams. L Sydnėjuje _
stiklas, įrankiai, peiliai A
namų
SKINTOS GĖLĖS
važinėja iš miesto į miestą iki,^ ^ikalų ministeriui Spende_ reikmenys. Vandentiekio - kanaliza
lizacijos ir elektros reikmenys.
gegužės mėn. pabaigos. Mol-i riui (knyga “Lithuania throug
VESTUVINIAI BUKIETAI • VAINIKAI
Lietuvių krautuve — broliai
GREGOROVVICZ
bourno. kur buvo manyta pa hout the Ages”) 2. Melbourne
LAIDOTUVĖMS. AUGANČIOS GĖLĖS ir
1901 W. 47th Str.
rodą užbaigti (paralmento rin- — poniai Holt (Lithuanian Ari
Tel. LAfayette 3-4139
DEKORATYVINĖS GĖLĖS. MES TU
kimai, be to, kreditai buvo iš-!įn Bxile)
3 Hobarte - LaRIME NUOSAVUS ŠILTNAMIUS.
DĖMESIO SAVININKAI! Šaukite mus
eikvoti, nes jie tikrai buvo švai į dy &ogg Tasmanijos guberna ; šiandien apkainavimui statybai ir perstomi be atodairos). Melbourne toriaus žmonai (“Lithuania!
1850 W. 47th Str. Telef. LAfayette 3-1786
speeiaUuojames dailii
dysteje
—
tinkavime
—
murininkysdėka kaikurių parodos perso thoughout the Ages”).
R. HOMKO, savininkas.
Čia galite susikalbėti lietuviškai.
tėję ir pataisyme — nemokami apkainanalo asmenų tvirtos akcijos pa
vimai.
LEONAR and RADSCHVVEIT
rodą pavyko pratęsti. Ji ten! Abejotinos vertės ekspona
Šaukite Majestic 4518
tus
ar
rankdaroius,
kad
ir
ge

buvo iš pagrindų pertvarkyta
ir personalas ir techniški įren rus, bet neturinčius būdingų TIKTAI DEL TRUMPO LAIKO!
SUDĖTI IŠTEKLIAI SUVIRS $106.000.000.00
gimai (visa paroda buvo su- lietuviškumo žymių, dėjau į Dėmesio Savininkai! 30 galionų Rheem
automatiški gazo vandens šildytuvai j|
KVIEČIAME JUS BENDRAUTI
kraunama į vieną dėžę, kurią i šalį. — sako dailininkas. Kur dedami tik už 83.00. Dėl visokių vanPAS DROVERS BANKS
lengvai vežė vienas sunkveži 1 trūko ekponatų, atėjo pagal dentiekio-kanaiizacijos reikmenų pama
tykite mus dabar ir pasirinkite iš mūsų
tikrai
bon
knyga,
pasakysiu,
mis). Parodos personalas: “bo
• Taupymo Sąskaitos
didelio kiekio prekių.
Menas”, VVAUKEGAN PLUMBING SUPPLY
sas” — Im. D-to atstovas ir vertinga (“Sodžiaus
• Trust Patarnavimas
tautybių atstovai, kurie paro “Lietuvių Kryžiai”, “L’art Li 1611 Grand, VVaukegan, III. Maj. 2362
• Čekių Sąskaitos
• Installment Paskolos
dos būvyje gerokai kaitaliojo thuanian” — Vizgirdo leidiniai
•
Real
Estate
Paskolos
į
ir
kt.).
si.
•
Prekybinės
Paskolos
pajamų mokesčius
'j Galiu prisipažinti, kad man 1. Tvarkome
Tautybių mišinys
•
Sale
Deposit
Dėžės
(Income Tax).
Patikima
; neteko raudonuoti dėl mūsų
J CSV PASITEIRAVIMAS GAUS
Bankininkystė
Kiekviena tautybė savo tau-j gkyriaug Manau, neapsiriksiu 2. Atstovaujame visas didžiausias
GREITOS PRIEŽIŪROS
draudimo
kompanijas,
drau

todailei (rankdarbiams) turėjo pasakęs, kad daugelis lankyto
Nuo
i
832
m.
džiančias gyvybę, sveikatą, au
MES KALBAME LIETUVIŠKAI
savo atskirą skyrių. Paveikslai jų susidarė gražaus įspūdžio ir
tomobilius, namus, baldus ir kt.
sudarė visi kartu vieną bendrą buvo pagauti nuotaikos, dvel- 3. Tarpininkaujame parduodant ir
perkant namus.
“Art Section”. Tie skyriai nuo kiančios iš “kryžių, gintaro
4. Parūpiname paskolas ir sutvar
lat keisdavosi
,
, dėl nevienodų
„ krašto” nuostabių raštų mūsų
47 th Street ir Ashland Avenue - Chicago
kome nuosavybės dokumentus.
parodai salių, be to _ ir oaeių droMse
tautiniuose
drabnTeL: YArds 7-7000
KONTOROS VALANDOS PA
eksponatų atžvilgiu (buvo grą- .žiuose ar juostose
ILGINTOS:
Pirmadieniais
ir
ket

Nariai,
hederal
Deposit Insurance Corporation
zinama ir gaunama naujų vie-i
mus|) audiniuo.
virtadieniais ligi 8 vai. vak., sek
tose). Tautodailės buvo šie sky :se.
madieniais nuo 1 iki 3 vai.
riai: 1. čekų, 2. estų, 3. graikų, Į
Visuose miestuose, kur tik
Pirmaująs šio menesio plaukų
JONAS KUTRA
4. gudų, 5. jugoslavų, 6. latvių, •
sušukavimas
buvo nors ir mažas skaičius lie
7. lenkų, 8. lietuvių, 9. olandų,
POODLE-CUT
Real
Estate
&
Insurance
tuvių, mūsų skyriuje dežiūra10. ukrainiečių, 11. vengrų, 12
Pilna kaina $7.50 ir aukščiau
vo tautiniais rūbais lietuvaitė,
rusų (tiktai Adelaidėje) ir 13.!
Kit pusmetiniai $6.50 ir aukščiau
2405
W.
Sist
St.
.
kartais net kelios.
Balthursto stovyklos rankdar
Vėliausios mados žavingas plaukų
sušukavimas bei gražus pusmetinis
bių mokykla.
PRospect 6-7238

TAISYMAS — PARDAVIMAS
TeL: DAnube 6-6887
DAINA TELEVISION CO.
3120 So. Halsted Street

PIRKITE TIESIOG NUO
MR. NELSON
— savininko —

St. Casimir Monument
(onipanv

ŠEFU ris

3914 West lllth Street
Vienas Blokas nuo Kapinių

Didžiausias Paminklams
Pianų Pasirinkimas Mieste
Telef. CEdarcrest 3-6335

BATU**

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
6812 SO. VFESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL

Telefonas GROVEHILL 6-0142
1410 SO. 50TH AVĖ., CICERO, ILL.

ęĖLIŲ

Telefonas TOVVNHALL 8-2160
KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

AHTHONY B. PETKUS

KRAUTUVĖ

John F. Eudeikis

Peoples Florists I

i iinnTT
VTTT
LAIDOTUVIŲ

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481

4330-34 South Califomia Avenue
Telefonas BIshop 7-9719
AMRULANCE DIENA IK NAKTf

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia
REpublic 7-8600 — 7-8661 Automobiliams vieta
Tiems, kurie gyr.ena. kitose miesto dalyse; gausime
koplyčią arčiau jūsų namų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
Ambulansų patarnarimas j r * teUdamas
dieną i r nakt*. Ret
kale, šaukite
mua.

THE DROVERS RANK

Bėdos ir asmeginė iniciatyva

VAIKUČIAI!

DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

Mes turime koplyčias
visose
Chicagos
ir
toselando dalyse 1 r
tuojau p a t a ir
iaujam.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2814 W. 2Srd PLACĘ
Tel. Vlrginia 7-6672
10756 S. MICHIGAN AVĖ.
PUUman 5-1270
PETRAS P. GURSKIS
650 W. 18th STREET
Tel. SEeley 8-5711

ALFREDASVASAITIS-VANCE
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL
TeL OLympic 2-1003

poy ilasTridikas
8354 S. HALSTED STREET
710 W. lSth STREET
Telephone: YArds 7-1911

ANDRĖ S BEAUTE BOX

LEONARDAS

Kampas. 119th ir Atchison

L BUKAUSKE

Tel. FUlmaa 5-8661
10821 S. MICHIGAN AVĖ
A
Kalėdų Senelis, nesuskubdamas
Hotel Illiana
Eksponatus paroda! rinkti A.j
aplank
^
Jūsų priež
\VHITING. INDIANA
ANTANAS M. PHILLIPS
NAUJAS LEIDINYS
L. B. Krašto Valdyva (tuomet das, susitarė su paštu, kad
■į Tel. Whiting 920-JX. Vieta automo8807 S. LITUANICA AVĖ.
Tel. YArds 7-8401
j bilių pasistiiZyti nemokamai. Atdara
PIANISTAMS
L.D.K’as) buvo pavedęs ben “Meškiuką Rudnosfaką” galėsite
■ k asd ien 9 iki 9, įžak y rus sekmad.
gauti ir po švenčių. Taigi, Kalėdų Leidykla PAŠVAISTE išleido Dr. Vinco
druomenės skyriams. Iš visos Senelis laukia vaikučių adresų su Kudirkos kurinių rinkinį pianistams
JURGIS F. RUDMIN
8819 S. LITUANICA AVĖ.
Tel. YArds 7-1188,-1139
FORTEPIONUI.
tos rinkliavos rezultatas — tik priedu — $2. Si puiki knyga bus KOMPOZICIJOS,
Ar iūsn mašina reikalauja padėjimo?
Leidinys didelio formato, 14 psl. gra
Jums
tuojau
pasiunčiama
tiesiai
tai Melbourne ir Bonegillos sky
JULIŪŠnilULEVIŪlUS
žiai techniškai išleistas ir vertingas įsi
į namus.
ĖDRU H TBUCK & AUTO SERVICE
riai surinko ir atsiuntė parodai
gyti lietuviams pianistams.
* TeL LAfayette 8-8572
4848 S. CALIFORNIA AVĖ.
DliAI C.lskA.S PATARNAVIMAS
Užsakymus siųsti: J. KAPO
Tai geriausia dovana lietuviškam jau
eksponatų. Dėka kaikurių pa‘
ČIUS, 680 Bushwick
Avenue, nimui besimokančiam fortepiono.
LEONARDAS A. EŽERSKIS
• 34 vai. • Toumg" it- kelių aptarnavimas
vienių asmenų energijos veiklos Brooklyn 21, N. Y.
Kaina 2.00.
• Paėmimo ir nuvežimo patarnavimas • įvai
1646
W.
46th
STREET
Tel. YArds 7-0781
Užsakymus siųskite šiuo adresu:
rūs mašinų pataisymai • Padangos • Tūbos
lietuviškasis skyrius buvo iš
“MEŠKIUKO RUDNOSIUKD”
• Balerljos • Itcikmeiiys.
PAŠVAISTE
trauktas iš “neturtingųjų” į taip pat reikalaukite ir pas pla
staukite Hllltop 5-8276
11583
( KAHEORD AVĖ.
568 Hemlock Street
tintojus, kurie knygą gavo iš Ka
“gerųjų” skaičių.
A t dai a kasdien ir sekmadieniais
lėdų Senelio, kad ja aprūpintų vi
Brooklyn 8, N. Y.
Vėliau padėtis dar pasunkė sus mūsų geruosius vaikučius.
jo
nemaža eksponatų buvo
duota tiktai trumpam parodos
it ■’**¥*
laikui. Čia turėjau gelbėti mū
---—
rp
A
I
T T)
|
rp
* ateičiai. Pasidėkite taupomus pinigus į Chicago Savinas and Loan Association. kur- kiekvkna
sų skyrių i; - ksponatus sulai
-------1
vJ
1
I
1
1
Ju«
v
santaupa pilnai apdrausta iki 10,000.00 dolerių hy an agency of the United States Government.
kyti visam parodos laikui, —
CUR VISADA BUVO IR YRA IŠMOKAMAS AUKŠTAS DIVIDENt>AŠ.
TA^STA PArS GAI T ATLIKTI VISUS SAVO IR ŠEIMOS FINANSINIUS REIKALUS.
■ jkf dail B’/ri- kas
Parodoje dalyvavo ir atsjun
UJO PINIGAI BUVO IR YRA IŠMOKAMI PAGAL PAREIKALAVIMAS^
KUR 27 METŲ PATYRIMAS UŽTIKRINA VISIEMS SAUGŲ IR TEISINGA PATARNAVIMĄ
lė darbu sekukiicji lietuvių da<Taupykite šioj tvirtoj, turtingoj. lietuviškoj finansinėj įstaigoj. Mt’SV TURTAS YRA VIRŠ 8,000,000.00 DOLERIŲ. Dėl |>askolų geresnėm’sąlygom, perkant aroa statant namą, vistda pasimątykite su mumis.
lūiii kai: A. Vaičaitis, *. Rakš
Tel.: GRovehill 6-7575
6234 So. Westcrr» Avė.
JOHN PAKEL, I’rezidentas
tele, V. Ratas - Rataiskė,. 4
CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

I

Ka.’gmas, A. Šimkūnas, B. šaikauska* ir J. Rist-icka* — A/’

Perskaitę “Draugą”, duokite ji kitiems.

VALANDOS- Pinradb nia:s nuo 12 iki 8 vai. vakaro Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 iki 4 po pietų. Ketvirtadieniais nuo y iki 8. Trečiadieniais uždaryte visą dier.ą. šeštad. nuo 9 ryto iki 2 po pietų.

DIENRaŠTB BftAOtlAŠ, CffiCAGO, fi.EBtol9

s

MANIFESTAS

ĮVAIRENYBĖS

SUTEMOS

Raudonieji žiaurūs ir

Į Pasaulio Lietuvius

1951 m. spalio 13 d. Venecu- buvo pritarta visų su šventiška
elos Lietuvių Savišalpos Bend- rimtimi, šio krašto Lietuvių
ruomenės trečiame atstovų su- Bendruomenės centro valdyba
važiavime buvo pagarsintas Ak , laiko savo pareiga tekios aukęs
tas, kuriuo keli lietuviai, gyve- j proga perduoti viso Pasaulio
ną Venecueloje, paskyrė Lite- Lietuvių Bendruomenei toki kil
ratūros Premiją geriausiam nų pareiškimą šioje mažytėje
1951 metais išleistam grožinės to krašto lietuvių bendruome
literatūros kūriniui — 1,500 do menėje ir kartu apeliuoti Į kitų
lerių.
kraštų lietuvius:

BALYS RUKŠA

įnirusiems

Kini j
tėvui F

donoj
minki?
tok:
krim^..' ’.

kalėjime
iii- C*>

.šestadiienis, vasario 16, 1932

Gal nuo (tiryždesio Hankauliiį skituos.
Gal nuo klyksmo žuvėdrų nykaus.
Gal tino \'ėjo ir stiebo viršūnės.
Baisiai plėšiančios skliautą dangaus, —

mirusiam
leido r?

nrvfcė ©estatyti -a

kurio įsakė iškalti
“P^akc’onierius.
imneria’istų šuo”.

Jam prisimena tolimas vardas
Vieno likusio žemėj rudens,
Kurio dūžtančio laivo skeveldros
Ir vanduo savimi neuždengs.

Užntf’ksote Maskvos ranka

Ta t' ut-nė Demokračių Mo
terr Federacija Vienoje rengia
| Tarpt? din'' Fon'orenciją. i kuŠi auka nėra eilinė. Pirmiau
Paremkite šią pradžią, kad j j-ią yr3 kviečiami atstovais
sia dėl to, kad šiuo atveju pa ji virstų gražia tradicija, kad daugum•; žymesniųjų nolit'kų,
aukota nemaža suma, o aukoto kitais ir toliau sekančiais me- į .nck'din'pk:* tois'ninku rašy
jų — vos keli asmenys, šitai tais ši premija nepristigtų sa- toi", r” Msd>< bei auklėtojų,
yra kilnu, ypač, kad visi jie vanorių — kilnių aukotojų, ku- nežiūrint, k'ki" jie būtų politi
skina sau gyvenimo kelią ne ne trijų Lietuvos Prezidentų — njų fc2į >eliginiu pažiūrų. Ta
pripuolamais ypatingais pasise Antano Smetonos. Aleksandro proga agentūra FIDES primekimais, bet nuolatiniu savo dar Stulginskio ir Kazio Griniaus — na, fcaj ši Federacija tuoj po
bu, pastangomis ir savarankiš- . premiją padarytų amžiną, tei savo is:steigimo 1945 m. yra
^a išmone. Ir toji auka atsira- kiancią patriotizmo titulą auko- pavirtusi politine organizacija
do ne kurio nors turtingo kraš-! tojui, paguodą rašytojui ir gar- naudojam?.. kemunistr nropato gausioj lietuvių bendruome- bę Lietuvai.
gandai. Jos centras šiuo laiku
nėję, bet tokio krašto, kuris
yra Berlyno sovietų zonoje ir
*
. _
emigracijos atžvilgiu visoje mū-' VENECUELOS LIETUVIŲ
jos pirmininkė yra prancūze
BENDRUOMENĖS
sų vadovaujančiu veiksnių ge-;
Cctton, apdovanota Stal'no tai
CENTRO VALDYBA
ros valios politikoje buvo pakos premija. Federacijos gene
ralinė sekretorė vr? Prancūzų
; komunistu partijos centro ko: miteto narė Vailant-Couturier
Aktas

Jam pris-imena liūdnas ir šaltas
Pabučiavimas brolio kaktos.
Ir kryželis, beskubant prikaltas,
Istrįžai prie jo karsto lentos.
Ir prisimena medžių viršūnės.
Ir kapai, ir duobė ir akmuo.

Nežinia, gal nuo girgždesio škunos
Jam taip noris sugrįžti namo...

Tarptautinio masto dienraštis
PRANYS ALŠĖNAS, Kanada
žurnale “Times” tilpo straip
snis apie Šv. Sosto dienraštį
“L’Osservatore Romano”. To
straipsn:o Įdomiomis ir intri
guojančiomis
smulkmenomis
naudojuosi ir šiame praneši{me.

ja rašoma mašinėlę, raštus
šydamas pats.

ra

“L’Osservatore
Romano
spaudai patiekiamas 2 vai. po
pietų, o kurjeris pirmąją denraščio kopiją jau patiekia po
piežiui prieš Jam pradedant po
“L’Osservatore
Romano” pietinį pasivaikščiojimą.
Užtaria mažąsias tautas
K*
dienraštis buvo pradėtas leisti
Venecuela, 1951 metais, spalio 13 diena
Popiežių? Pijus XII, sakyda- i
1861 m. Jo vardas, lietuviškai Dienraščio gyvenimiškoji pusė
mas kalbą Suomijos pasiuntinio
Brangindami lietuviška spausdinta žodi ir per ji besireiškiančia musu tautine
kūryba, einančia a musu tautos dvasios gelmių ir savo grožiu tarnaujančia tai pačiai
i išvertus, reikštų žodį “stebė
Neseniai vienas dienraščio
dokumentų įteikimo proga, už
musu tautai, mes, ai akta pasirašiusieji, sutariame sudėti šitokia auka:
Šv.
Onos
bažnyčia
Vilniuje
tojas
”
.
Tai
labai
triukšmingoj
j skaitytojų parašė redaktoriui
tarė mažąsias tautas, kurios
Bolivaru 1.000
Bieliūnas Jurgis
’ 1.000
Jablonskis Liudas
atmosferoj gimęs laikraštis. i laišką, klausdamas: “Ar Dievo
daug
kartų
liekančios
didžiųjų
”
500
Kikas Donatas
Tuo metu Italioj siautėjo itin žodžiai, pasakyti Ievai: —
"
500
Mikalauskiene Petre
pasaulio imperijų susikirtimo
Venckus Vladas
’ 1.000
i didelis antiklerikalizmas. Gal “Skausmuose turėsi gimdyti
Zupkua Marius
’wo
; objektu.
tos nedėkingos padėties paakin vaikus” — reiškia, kad katali'
Viso
Bolivaru -ES®
“Mažosios tautos su kasdie
ftas, tuometinis Vatikano vi
KcMmm tukstancius paskaeaėama Bolivaru » įl.reo
ną augančia baime seka didžių
į kai turėtų nenaudoti jokių
J. ASTAŠAITIS, Detroit, Mich.
daus
reikalų
pasekretorius,
Ta bendra ir visa auka paskiriame 1951 metu Literatūros Pilnijai, kuri savo
jų
tautų
nesutarimus
”
pasakė
’
! skausmus mažinančių vaistų
ruožtu butu paskirta geriausiam tu metu rašytam kūriniui - poezijai^£jonm>ui.
Marcantonio Pacelli, dabartinio
Neperseniausiai
S.
Pipiraitėno
teatras
(
“
Stanley
”
),
kuris
popiežius Suomijos pasiuntiniui
gimdymo atvejais?
Šia premija aukojame visu Venecuelos salyje gyvenančiu lietuvio vardu ir skiria
savo Chicagos filmų apžvalgo- veik ir užsiima sovietinių filmų Popiežiaus senelis, Pijus IX-tame atgimusios Lietuvos 1918 - 1940 metuose trijų Respublikos Prezidentu - Antano
Ake
Henrik
Gartza.
kuris
pa

Smetonos, Aleksandro Stulginskio ir Kazio Griniaus pagerbimui.
Dienraštis davė šitokį atsa
je paminėjo ir vieną sovietinį demonstravimu, ir, stebėkimės, jam pasiūlė leisti laikraštį, kad
staruoju laiku atvyko į Romą filmą apie Mussorgskį, kurį įėjimo kainos nustatytos piges būtų galima atsakyti į dažnas
Siu trijų garbingu Lietuvos sunu - buvusiu Lietuvos Respublikos prysakyje kymą:
asmenyje pagerbiame ir pačia Lietuva, didingos jos praeities paunksmeje ir laisvėje
reprezentuoti savo šalies prie fcartu su kitais filmais rekomen nės kaip kitų teatrų, be to, Ame ir nepagristas kritikas. Popie
kurusia savo dvasine ir medžiagine gerove.
Absoliučiai ne. Juk Dievas
Apaštalų Sosto.
Šiuo savo žygiu darome dalini patamavima musu rašytojams, atsidurusiems su
davo ir lietuviui žiūrovui.
rikos ginkluotųjų pajėgų nariai žius sutiko ir Pacelli pradėjo
nemaža savo tautos dalimi tremtyje ir Desantiems sunku likimą Tegul Sis patarnavi
ir
Adomui pasakė: “Savo veido
“Ir kaip tik mažosios tautos
mas bus ženklu jiems, kad kiekvienas išvarytas is savo namu bedalis lietuvis, kur jis
Žinoma, be galo liūdna, kai gauna dar specialią nuolaidą.
“LOsservatore” leidimą.
bebutu ilgesyje savo tautos laisves, mena toki pat bedali musu brangu rašytoja ir
prakaite pelnysies sau duoną”.
šiandieną laukia su dideliu ne- tenka meną jungti kartu su polaukia is jo dovanos - naujos ir geros knygos 1952 metais.
Nežiūrint
visų
“
priimtiniauŠiuo
metu
Vatikano
dienraš

Tačiau
tai nereiškia, kad žmo
kantrumu nubudimo pasaulyje litika, bet atrodytų, kad ir kaip
Visa tai, tegul bus musu visu rašytoju tokiu nuoeirdumu priimta, kaip kad musu
padaryta.
laisvės dvasios, kuri išvaduotų vertingas, kad ir be įprastos so. sa^ ' ar”erikietis nelabai tis turi 70.0C0 egzempliorių ti gus negalėtų naudotis trakto
žmonija ir pastatytų tinkamoje vietinės propagandos, visdėlto ^av1^ rasis u 1 mu’ ° aPie ° ražą, bet tai yra, bene, dau riumi žemei suarti arba siuva
Į^etre Mikolaiuskiene
vietoje moralini Dajautimą teisūs vargiai tiktų lietuviui žiūrėti ** k°n^"C‘« “
giausia pasaulyje įtakingas ir ma mašina rūbams pasisiūti.
■ _ _______
...
------- Maskvos gamybos filmas. Reik- f,lmais’ ”sku- netenka Ir
su smalsumu grobstomas d.en- Gimdymo atvejai ir vaikų au
ir teisingumo primato asmens
tų neužmiršti, kad už sovietines tL *** tuščių salių kinų savi’ raštis. Jį seka ir skaito žemės ginimas labai dažnai suteikia
ir tautų gyvenime”, kalbėjo to
nmkai nemėgsta, ir kuo mažiau
liau P’iue XII
Tai fdmas mokama tais pačiais ža žmonių lankys sovietinius fil- j rutulio žymieji valstybių vyrai, motinoms daug skausmo ir var
į liausiais doleriais, kurie taip yredaktoriai, augštieji katalikų go net tuomet, kada jos būtų
/£Ča*ty'£a~n. -toeliZt
ra laukiamai ir gaudomi ana mus. tuo mažiau jie bus įsilei- bažnyčios dignitoriai, o dažnas gimdžiusios vaistų pagalba.
~ Vainikas
Mindszenty
Dus geiež
uždangos be
to tie džiami
amerikinį, sovietinės
ekraną. Pvz.
Kardinolokard.
Mindszenty
suėmi- Uf
pini^eC
Sv^
“ki- i“
svečias tas dienraštis net ir...—
statytas į pačią paskutinę vie- Literatūros
premijai
Kremliuje.
Komunistų vadų jis
Iš kur imamos dienraščiui
------------- r---------- .
tralvbėc; ątinrinimui no n i/or+i, mos susilaukė visiško nepasisesudaryta Jury komisija
Sd^tX„™X2*^
~ kartotų bandymų. skaitomas todėl, kad tai yra di
tą.
žinios
tedros durų buvo rastas didelis lr ^ar stipresnes uždangos sta.
Antra, ši auka nėra eilinė
Šiemet didžiosios metines
.
dabar ]au
bene dveji metai, kai. džiausiąs komunizmo priešas.
Redakcinis štabas nuolat
dėl to, kad šia proga pasirodo LRD premijos mecenatas yra gelių vainikas su užrašu • Tik ■ ymui ir spartesniam musų tė koks raudonasis filmas nebuvo O priešą — juk jie nori pažinti.
naudojasi spaudos agentūro
naujovė, jog literatūros premi- septynetas Venecuelos lietuvių. trumpam laikui tu esi išvykęs. vynės alinimui.
rodomas — nėra publikos.
Dienraščio
redaktorius
mis:
A. P., U. P., INS., Reu
mija paskiriama ne kurios nors Premijos dydis — 1,500 dolerių. ; Tavo tikintieji tavęs laukia.” Sovietai visu stropumu veržiaAr neturėtų tuo pasekti ir ki
organizacijos, bet laisvai susi“L’Osservatore Romano” pa ters, France-Presse bei italų
Šią premiją gaus rašytojas, Toliau rašoma, kad netrukus a- sį į gįo krašto įvairų gyvenimą.
spaudos agentūra A. N. S. A.
tarusių kelių asmenų, šis žy- j ]<urįo 1951 metais išleistas kū-’ P.ie Xainjką prisirinko į darbą bet iaimei, neperdaug jiems tas tos vietovės? Būkime tikri, kad lydėjo į amžino poilsio vietą
Be
to, “L’Osservatore” turi ir
gis teprimena visų kraštų ge- rįnyS komisijos bus pripažintas einančių žmonių minia ir prade- vyksta, štai. kad ir filmai. Ki- ateis laikas, kai galėsime gėrė net tris popiežius. Jo amžius il
jo melstis. Vieno komunisto pa- §a juos (jafnaį net pigesnėmis tis taipogi rusiškomis meniško- gokas. Neseniai tas dienraštis savo pasaulinio masto
žinių
ros valios lietuviams atkreipti, geriausiu. Lietuvių Rašytojų šauktas
milicininkas
taip
pat
kainomis,
kad
tik
filmų
nuomis,
bet
kurios
bus
ne
sovietų,
teikimo
korpusą
”
,
kuriame
da
dėmesį į galimybę parodyti sa Draugija jau sudarė šiai premi buvo sujaudintas vaizdo ir neiš
bus atšventęs 90 metų sukak
vo kilnumą realiu gestu. Aiš- jai skirti Jury komisiją, į kurią drįso trukdyti tikinčiųjų maldų. mavimo įstaigos skleistų juos bet pačios laisvos rusų tautos tį. Vyriausiuoju to dienraščio lyvauja žinomi korespondentai,
po visą šalį. New Yorke yra ki- gamintos.
redaktoriumi jau 32-ri metai kunigai bei katalikiškieji žur
ku, tuo pačiu nekliudoma tai 1 jeįna Juozas Brazaitis, Bemar- Tik vėliau, kai besimeldžiančių
padaryti ir organizacijoms.
tebėra 67 m. amžiaus pasaulie nalistai. Dauguma žinių spaus
das Brazdžionis, Aleksandras minia nuolat augo, vainikas butis Count Giuseppe Dalia Ter- dinama italų kalba, tačiau be
Šia proga norime pabrėžti ir Merkelis, Antanas Vaičiulaitis j y° nuneštas į katedros zaknstiApie recenziją, noveles ir—Čirikšą
re. Tai kilnus italas. Savo, kaip jos — -dar naudojamos šešios
tuos motyvus, kuriais vra pa- i ’r Stepas Zobarskas. Premija fe- ®aj^aa^ pastebima, kad dar
įvairios kalbos. Praeitais me
[
- ■
tą pačią dieną šis milicininkas
“Draugo” 26.1.52. įdėta gerb.
Gerb. Recenzentą, matyti, su laikraštininko ir redaktoriaus tais Dalia Torre pradėjo spaus
daryta ši auka. Kaip tame Ak- i bus Įteikta Chicagoje kovo mėn.
buvo areštuotas ir išvežtas į Myk. Janulio “čirikšas Siaube” klaidino. kad iliustracijose Jo- karjerą jis pradėjo savo gim
te yra pažymėta, šia auka yra
centrinę milicijos nuovadą Bu recenzija. Labai ačiū Autoriui nukas atrodo bent heleriais me- tajame miestelyje Padua, kur dinti ir prancūzų kalba laidą
Socialinis institutas
daromas patarnavimas mūsų'
i Paryžiuje, kur šiuo metu turi
dapešte.
už mielą pamok? senam litera- tais jaunesnis. Deja, tas ilius- 1909 m. buvo pagelbininku ki
Katalikiškųjų Lyono Fakulte
tremties Rašytojui, ir tai yra
.
tui ir literatūros mokytojui. Dėl tracijas man teko pirmąkart tiems, Įsteigus mažą katalikiš 30,000 skaitytojų.
daroma vardan Lietuvos, var tų Socialinis Institutas darbą Prel. Tulaba nas Piių
XII to, kaip būtų geriau pavadinti pamatyti jau išspausdintoj kny- ką laikraštį. Vėliau tas laikraš
Dienraščio redaktoriai veik
dan buvusių Lietuvos trijų pir pradėjo sausio mėn. 25 d. Pra
Vasario
2
d.
Dievo
Motinos
mano “Linksmaplautį” — no- butėj, kai po visų vargų atsiba- tėlis pasidarė itin gerai visiems l^asdien konferuoja su popie
džioje
studijuojamos
kaikurios
mųjų piliečių — trijų Respubli
Europos problė- Įvedybų šventės proga pagal vele ar apysaka-nesiginčvsiu: ladojau į Ameriką. Tokių nebū- Italijoj žinomas ir plačiai skai žiumi, išskyrus vyriausįjį re
kos Prezidentų, kurių dažname aktualiosios
mos. Tarp pagrindinių studijų nuo senų ^aikll veikiantį papro- salima pavadinti ir apysakaite; čiau leidęs dėti
tomas. Besidarbuodamas minė daktorių D. Torre, kuri vizitai
netinkamame vertinime šian temų yra, pav., “Mokyklų laisRomos bazilikų kapitulos, pa- bet aš manau, kad ir mano ReAčiū g. Recenzentui už pata- tame katalikų laikraštyje, Tor- pos Jo Šventenybę yra reti:
dien yra metama nemaža dė vė ir žmogaus teisių Konvenci- ™Pijų klebonai: vienuolynų vir- cenzentas, pastoviai apsievve- rimą verčiau rašyti atsiminire rašydavo stra;psnius ir Į jis nenori trukdyti popiežaus,
mė ir pačiai mūsų brangiai Lie ja”, “Pabėgėliai ir emigracija’ šininkai, kolegijų rektoriai ir ki- nęs USA, ims ir pats laisviau mus. Darau ir tai. Bet rašysiu ir
“Osservatore Romano”. Paga o. be t« Vatikano galvosena
tuvai. Šioje aukoje šie trys ir kit.
ti Šv. Tėvui iškilmingai įteikė vartoti novelės vardą, nes juk netikusių novelių. Mat. toks jau
žvakes, kaip Kristaus šviesos angliškai kalbantieji net romą- yra rašytojo būdas. Žinoma, re- liau, 1920 m., popiežius jį pak jam ir ta»j labai gerai žinoma.
Prezidentai yra suminime chro- ‘
simbolį. šiose apeigose Lietuvių nūs vadina novelėmis. Kiek ma- cenzentų teis: bus vėl mane pa- vietė tą dienraštį redaguoti. Žinodamas Vatikano nusista
nologine tvarka, su lygia vi-'
Apie persekiojimus
Šv. Kazimiero Kolegiją atstovą- žiau tesutinku su g. Recenzen- plakti, o aš vėl jiems padėkosiu Nuo to laiko Torre tebėra ta tymą socialinių reformų klau
siems trims pagarba
Lietuvoj
me pačiame poste ?r ligi šian simu, Dalia Torre nuolat pies
. .. . , ,jx.
, , vo Prel. Tulaba. Per jį Šv. Tė- tu mano Jonuko klausimu Iš
ir vėl griešysiu.
Tuo būdu ši auka yra kilusi
dien.
Prancūzijoj leidžiamas lenkų vas perdavė visiems lietuviams tikrųjų, neįtikimesnis yra daly
tu stojasi gindamas dirbančių
Jus visus labai gerbiąs ir myiš kilnaus valstybingumo, gra- dienraštis “Narodowiec” pasku- savo tėvišką užuojautą, savo kas kai toks jaunas, kaip sako- lįs
Dabartiniu metu Dalia Torre jų reikalus. Iš konservatyvių
žiai primenanti daugeliui mūsų Į tiniu laiku įsidėjo išsamų straip- linkėjimus ir ypatingą apašta- si esąs mano Recenzentas, pro
Mykolis Vaitkus turi sudaręs redakcinį štabą iš jų, nesusipažinusių su Vatikam
politikų nenugrimzti į grasias; sni aP^e Katalikų Bažnyčios pa- lįšką palaiminimą.
tingai narašo recenziją, negu
--------------------------dvylikos asmenų: du dvasiš socialine doktrina, daug kas
kasdieniškumo smulkmenas, bet 1
Lietuvoje.
--------------------------------------------------kad maždaug penkioliktų metų
“La Croix” skelbia, kad paskiai, o kiti — visi pasauliečiai, pasako, jog to dienraščio re
Norvegai globos
berniukas neprotingai, šišo pa- kutiniu laiku Pekino kalėjime
turėti pr‘ š save amžiais ma
daktorius yra “socialistas”.
Nuostabiai paqijo
Norvegijos Vyriausybė pa-, gautas, eina kovoti su bolševi- mirė Chaobsien vyskupas Chang nė vienos .moters. Charakterin
tuojama; vertvbes ir pagal jas
džiovininkė
reiškė galinti į savo sanatorijas kais, ypač kad nebuvo kas jam -Pi-Te. kuris kaip ir kiti buvo ga, kad visi redaktoriai straip Kas griauna tikėjimą, tas
seikėti savo xli ir veiksmus.
Speciali komisija pripažino ■ priimti 100 džiova sergančių patarias, jog tai “neeosriška ir atmetęs komunistų pasiūlymą snius ir kitą medžiagą paruo griauna žmonių bendruomenės
Kai ši auka - 1951 metų Li- tikru 1937 m. balandžio 1 d. pabėgėlių, leisdama galutinai nepsichologiška", ir Jonukas tapti nepriklausomos kinų baž- šia tik plunksnomis, nenaudo
— Platonas
teratūros Premija — buvo pa- Liurde įvykusį stebuklingą pa šiame krašte įsikurti ir jų šei- negalvojo, ar jį vien “išviršiniai nyčios galva, tvirtindamas, kad dami rašomų mašinėlių. Tuo pamatus.
skelbta Venecuelos lietuvių at-1 gijimą Liuizos Jamain, buvusios moms. Ligonius į Norvegiją pa- akstinai” stumia, ar ir “išvidi- Katalikų Bažnyčia turi tik vieną tarpu jų vyriausias vadovas po Akyse — kaip šilkas, už akių
stovų trečiame suvažiavime, jai paskutinėje džiovos stadijoje. ; rinks IRO.
niai motyvai” neša.
Popiežių.
piežius Pijus XII nuolat naudo — kaip vilkas. Liet. priežodis
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