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Latvių rašytojai tremtyje 
K. STALŠANS, Indianapolis, Ind. 

Lapkričio 18 d. latviai Šventė pasirodys pirmą kartą tremties 
savo Nepriklausomybes paskel- gyvenimo spaudoje straipsniai 
bimo dieną. Jausdami daug sim- • . V i m i a i l _ k r a & t n įįptuvisku-
patijos giminingiems mūsų kai- a P i e V l l n i a u s krašto lietuvisKU 
mynams ta proga čia dedame mą. 
vieno latvio, mūsų skaitytojo, Tremtyje labai pasižymėjo 
straipsni apie jų kultūrininkus- j a u t$viškėje. pažįstamas rašy 
rašytojus. - Red. i ̂ ^ AfįSĮava EgHįi9 J o p l a t u s 

Beveik visi latvių rašytojai ir J? n e m i r t i n a latvių ljteratūi-CK 
poetai atsidūrė tremtyje. Tėviš- Je romanas / Laimingieji issa-, 
kėje liko tiktai saujelė komu- m i a i nušviečia latvių tremties 
nistiškai nusiteikusiųjų. Yra'**™1"™* vienoje iš didžiausi*-
jaunosios kartos rašytojų ir po-1 Ju stovyklų Vokietijoje, vaiz-
etų, kurie tiktai tremtyje p a r o - ' ^ o j a komunistų žiaurumus tė

viškėje ir jų šnipų veiklą stovy
klose. Komunistus jis vaizduoja 
be jokių kompromisų kaip žmo
nijos išsigimėlius. Vaizdžiai pa
rodytas juodasis rusų imperia-

Vladas Būtėnas 
• s 

dė gabumus. 
Vienas iš žymiausiųjų seno

sios kartos rašytojų yra Janis 
Jaunsudrabinš. Jis su žmona 
dabar gyvena Vokietijoje pas 
savo dukterį ir neseniai atšven
tė 75 metų amžiaus sukaktį. 

KOVOS DRAUGAI 
t 

Štai prieš akis veidai jaunų draugų, — 
Nri žvilgsnių šelmiškų, nei džiaugsmo skruostuos. 
Tik ilgesys kažko negęstantis, graudus 
Nuplaukia ligi toliuos šviečiančių gimtinės bokštų. 

Kada, laukus ir pušynėlius apkabinę akimis, 
įsakymo jie klausosi ir mąsto 
Vėl eit žygiuot, kol graudų ilgesį jų nuramins 
Mirtis ant žalio žemės rašto... 

• 
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KULTŪRINĖ KRONIKA 
Jono Rimašausko pastangas 

paruošti trijų tomų veikalą apie 
okupantų vykdytas Lietuvoje 
.masines žudynes pirmame pus
lapyje plačiai aprašo Cleve-
lando katalikų laikraštis , "Uni-
verse Bulletin". Cia pažymi
ma, kad autorius buvo nacių 
bolšev.kų kalinama3, dirbo re
zistencijoje, turi gausiai slap-

sų persekiojimuose — po 1850 
m. Tuoj po 1900 m. JAV-se bu 
vo lietuvių apie 250,000, o 
1915 m. — jau apie pusę% mi-
liono, gal net daugiau. Pra
džioje lietuviai daugiausiai ap
sigyveno Pennsylvanijoj, ūkiuo 
se, kasyklose, po 1870 m. — 

B. Račkauskas žurnalistikos 
Institute kalbėdamas apie ra
dijo programas priminė, kad 
telegrafas buvo išrastas 1832 
m., telefonas 1875 m., radijas 
—1895 m. Pirmoji transatlan
tinė kalba per radiją buvo per
siųsta 1929 m. Belgijoje yra 
radijo budėvujas, kurs tikrina 

Neklausk, kada danguos saulužė pasikėlė 
Ir žvaigždės krito iš rikiuotės! 
Čia horizontuos dūmai supas vėlei, — 
Ir medžiai ne šerkšnu, o paraku šarmoti. 

• 

K. Stalnaas 

Nėra latvių šeimos, nėra latvių 
namų, kur nebūtų jo veikalų. 
Jis yra gimęs ir augęs Neretos 
apylinkėse, netoli Lietuvos, kur 
susiduria Biržų ir Rokiškio ap
skritys. Ypatingai įdomūs yra 
jo du veikalai — Baltoji ir Ža
lioji knyga, kur vaizduojama 
Lietuvos pasienio gamtą, žmo
nės ir jų papročiai, žiūrint vai
kystės akimis. Neretai jo veika
luose nupiešiami Lietuvos žmo
nės, vaizduojama gamta. 

Žymus rašytojas Karlis Skal
bė mirė Švedijoje. Keli jo veika
lai yra pasidarę klasikiniais ir 
yra išversti lietuvių kalbon, 
pvz. "Katinėlio malūnas", kuris 
net tremties lietuvių mokyklose 
buvo skaitomas. 

Beveik abiejų tautų rašytoju 
yra pasidaręs Emilis Skuje-
nieks, gyv. Clevelande. Jis yra 
gimęs Lietuvos pasienyje, rodos, 
Skaistkalnio apylinkėse. Keletą 
metų jis gyveno Lietuvoje ir 
buvo ten mokytojas lietuvių mo
kyklose. Jis rašo latviškai ir 
lietuviškai ir verčia veikalus iš 
vienos kalbos į antra. Paskuti
niu laiku "Darbininke" buvo iš
spausdinta katalikiškos Latvi
jos rašytojo Alberto Sprūdžio 
novelė "Ežero dž-augsmas". Ro
dos, kad novelė E. Skujenieko 
išversta, nors nebuvo pažymė
ta, kas išvertęs. 

Geriausias dramaturgas trem
tyje yra Švedijoje gyvenąs 
Martin Y. vert s. Jo komedijos ir 
drarrea turi didelio pasisekimo 
kaip tėviškėje, taip ir tremtyje. 
Vaidinimai, kur statomi Ziver-
to veikalai, visuomet gausiai 
lankomi. Švedijoje taippat gyve
na rašytojas ir istorikas Arveds 
Švabe, kuris paskutiniu laiku 
daugiau darbuojasi istorijos 
srityje. 

Bostone gyvena rašytojas ir 
žurnalistas Olgerts Liepini, uo
lus latvių-lietuvių susiartinimo 
veikėjas. Jis yra parašęs veika
lų apie tremties gyvenimą, yra 
visuomet buvęs palankus lietu
viams. Jo vadovaujamame 
"Latvių Žurnale" greitu laiku 

lizmas carų laikais ir raudona
sis dabartiniu metu. 

Yra dar nemaža kūrybingų 
rašytojų, kaip Peteris Aigars, 
Janis Eglitis, Knuts Lesins, Pe
teris Sirmanis ir kiti. Paskuti
nis pasižymėjo vaikų literatūro
je. 

Ne maža tremtyje yra moterų 
rašytojų ir poečių. Žymiausioji 
dabartiniu metu yra rašytoja ir 
fifologijos daktarė Zenta Mau-
rinia. Jos paskutinis romanas 
"Frančeska" vaizduoja tremti
nių kančias ir psichinius pergy
venimus Švedijoje ir Vokietijo
je. Veikalas kupinas religinių ir 
filosofinių motyvų. Rašytoja y-
ra atsidavusi klasikinės Europos 
literatūros studijoms. Neseniai 
ji padarė tournee po Vokietiją, 
laikydama ištisą eilę paskaitų, 
vokiečių publikos perpildytose 
salėse, tokiu būdu garsindama 
latvių vardą. 

Amerikos Jungtinėse Valsty
bėse gyvena rašytoja ir poetė 
Zinaida Lazda, baigusi baltų fi
lologijos augštuosius mokslus. 
Visi jos veikalai, vaizduojant 
gamtą ir žmones, persunkti gi
lios ir patraukiančios tėvynės 
meilės. 

Kanadoje gyvena poetė Velta 
Tuoma. Jos eilėraščiai jaudina 
skausmais ir ilgesiu dėl praras
to gimtojo krašto. New Yorke 
yra apsigyvenusi viena iš naujų
jų rašytojų — Rita Liepa. Ji 
pasižymėjo romanu "Auksinis 
Paukštis". Veikale vaizdžiai pa-

Sustojo Švino sienos prieš viltis į rytą, — 
Tik dūžtančio plotelio dulkės šalmus gula. 
Tik Baltijos banga, iš tolių išsvajotų atsiritus, 
Rauda prarauda nepa&ikiamos motulės. 

Mirtis gal dar ant barikadų išsitiesus rymo, — 
O tu klausais raudos, tarsi paguodos. 
Jau paskutinius pėdsaJcus skeveldros trina, 
Ant kranto Baltijos jau paskutinės duobės. 

Iš rinkinio "Nuėję plotai" 

daugiau metėsi į miestus, į pra 
monę. Pradžioje XX amžiaus kasdien Europos radijo stotis, 

tų dokumentų, kurie Maskvai atvažiavusių daugiau negu pu- kad jos neiškryptų iš nustaty-
bus labai nemalonūs. Dokumen sė buvo beraščiai. 1872 m. tos bangos. Amerikoje yra du 
tai saugiai laikomi seife, o jis New Yorke atsirado pirma Šv. milionai rankinių radijo apara-
naudojasi fotostatinėmis kopi-1 Kazimiero pašalpinė draugija, tų, 10 milionų automobiliuose, 
jomis. Rez:stencinėse kovose kuri ryžosi rūpintis ir spauda, o iš viso JAV-se yra 80 mil. ra 

Nepretenzinga poezija 
Daug kas gimnazijoj būda-, Ir vakaras tamsus ir šaltas 

mas bandė rašyti eilėraščius. 
Vieni jų laikui bėgant metė, ki-

čia atsėlina/ » 
Į nykų mišką, riedantį si au

ti ir toliau rašė arba praturtin-' bingon zonon,../ O žvaigždės 
darni lietuvių literatūrą, arba raštais audžia erdvę mėlyną,/ 
tik padidindami menkaverčių Lyg laimę burdamos ateinančių 
knygų skaičių. Vieni nustojo klajonių. (15 puslp.). 
rašyti turėdami neabejotinus 
talentus, kiti rašė jokio talento 
neturėdami. Vieni norėjo įkopti 
į Parnasą, kiti tik šiaip fiksavo 
savo asmeniškus išgyvenimus, 
tikriau, eilėmis rašė dienoraštį. 
Prie pastarųjų reikia priskirti 
ir žurnalistą Vladą Būtėną, ku-

Arba: 

Ir keista. Net sirenos tyl i / 
Veiduos praeivių saulėta vil
t is . / I r ošia medžiai, supantys 
karalių pilį,/ P tavo tėviškėj 
— naktis... (12 puslp.). 

Nors autorius betarpiškai iš-

32 puslp. knygutę, ją pavadin
damas "Nuėję plotai". Rinkinys 
atspaustas rankraščio teisėmis, 
nepardavinėjamas ir kaipo toks, 
galbūt, ir visai nebūtų reikalin
gas paminėjimo, jei ne išimti
nai specifmė eilėraščių temati
ka, su ne vienu poetišku švyste
lėjimu. Kaip karys; autoriuj 
perėjo visą rytų Europą, matė 

rodyti europiečių ir amerikiečių degančius miestus, mirštančius 
papročiai ir pasaulėžiūros, susi 
duriant kasdieniniame gyveni
me. Žymi poetė Aida Niedra 
tėviškėje pradėtąjį darbą uoliai 

draugus, žmogų bėgantį nuo 
mirties ir nepabėgantį, ir tą tik
rovę išreiškė ramiais sakiniais, 
lyg visa tai būtų įvykę kažkada 

LAIMĖJUSIEJI 
NOBELIO PREMIJAS 

i 
Fizikos Nobelio premija šie

met paskirta dviems mokslinin
kams už ištobulinimą specia
laus būdo matuoti magnetinius 
laukus atominiame branduolyje. 
Ją laimėjo dr. F. Bloch, 47 m., 
Stanfordo (Kalifornijoje) uni
versiteto profesorius ir dr. E 
Mills Purcell, 40 m., Harvarde 
universiteto profesorius. Purcel 
yra padėjęs sudaryti radaro a 
paratus II Pasauliniame kare ii 
padėjęs nustatyti, kad tarj 
žvaigždžių yra dideli klodai van 
denilio. 

Du britų mokslininkai laimė 
jo šių metų Nobelio chemijos 
premiją už suradimą būdo ats
kirti tam tikrus cheminius vie
netus. Jų vardai: dr. A. Martin, 
42 m., dirbąs Nacionaliniame 
Medicinos Tyrimų Institute 
Londone ir dr. R. Synge, 38 m., 
dirbąs Rowett Tyrimų Institute 
Aberdeen, Škotijoje. 

Britų dr. Martin ir dr. Synge 
atradimas labai palengvina ana
lizes tokių sudėtingų dalykų 
kaip proteinas. 

tęsia toliau. Yra dar kitų, tiktai labai seniai už didelių laiko plo 
tremtyje plačiau pradėjusių \Ui P a s autorių tekančiai saulei 
reikštis poečių ir rašytojų. s a l i u t u o j a k o v u a I d a i , | k l o n i ų , 

o ne įprastinis vyturio giedoji
mas, ir medžiai ne šerkšnu, o pa
raku šarmoti, tik saulės spindu
lys vienodai spindi miestų griu
vėsiuose. Dėl tos neįprastos te
matikos, ir silpnesni eilėraščiai 
darosi įdomūs, nors, kaip minė
jome, netrūksta gana poetiškų 
posmų: 

Rimašauskai dalyvavo dar bū
damas medicinos studentu, 18 
m. amžiaus. Dabar jis turi 30 
m. Jo darbas buvo — išvogtus 
iš raudonųjų dokumentus pa
naudoti slaptoje prtešbolštevi-
kiškoje spaudoje. Bolševikai su 
sekė ir uždarė į kalėjimą. Vė
liau naciai jį už patriotinį vei
kimą buvo pasodinę į Stuttho-
fo koncentracijos 3tovyklą. 
Tortūrų metu jam išmušė 6 
dantis, reikalaudami išduoti 
draugus, bet jis to nepadarė. 
Karo pabaigoj išlaisvintas jis 
prisijungė prie lenkų partiza
nų ir bolševikų sugautas buvo 
vėl kalinamas. Maskvai imant į 
ra.ud. rjtrmiią ir kalinius, jis pa
teko į jų dalinius, bet pabėgo; 
rezistencija jam parūpino slap
tus dokumentus su žydo pavar 
de ir tada raudonieji jį išleido 
į vakarus drauge su kitais žy
dais. . 

Prof. Cl. A. Manning, Co-
lumbijos universitete (New 
Yorke) dėstąs sla\ | ' kalbas, 
parašė, o Philosophical Libra-
ry išleido, mums svarbią kny
gą "The Forgotten Republics". 
Veikalas iškelia Estijos, Lat
vijos, Lietuvos problemas, pa
brėždamas, kad jos dabar lyg 
pasidariusios .užmirštos, o juk 
kiekviena iš jų yra didesnė už 
Olandiją, Belgiją, Daniją. Au
torius pasakoja šių kraštų is
toriją, jų atsikūrimą, paliečia 
ir Vilniaus bei Klaipėdos klau
simus, daugiau stengdamasi 
kiek galima bešališkiau nupa
sakoti įvykių eigą. Autorius 
daugiausiai laikosi chronologi
nės įvykių raidos, atkreipia dė
mesį į pabaltiečių kančias rusų 
ir nacių okupacijoje ir pabai
goje pabrėžia, kad nebepakan
ka pastangų bolševizmą tik su
laikyti, o reikia organizuoti 
ofenzyvą prieš bolševikus ir 
tuos, kurie Maskvai pripažįsta 

gi ir žurnalistui, kad autorius teisę dominuoti pasaulyje. "Sta 
savo reportažuose išliktų įdo- linas ir rusai turi būti atstum-
mus, naujas ir kūrybiškas. Įti į savas ribas ir jiems netu

ri būti leidžiama džiaugtis ne
teisėtais laimėjimais". Užtęsi
mas kenksmingas, nes bolševi
kai naikina vyresniuosius ir 

ris kartą spaudoje aiškiai užak-. 
centavo nesąs poetas, bet kuria, j ^ 0 *"»*ą, bet, nežiūrint to, 
visdėlto, parašė ne vieną eilė- b e n d r o s tematikos eilėraščiuose 
raštį ir jų pluoštelį surinko į 

randame daugiau poezijos, nes 
šiaip ar taip, įvilkti į poetinę 
formą diametraliai priešingą 
poezijai dalyką — frontą — nė
ra lengva. To teigimo pavyzdžiu 
galėtų būti bene geriausias rin
kinyje ne frontinis eilėraštis 
"Miestas, kurį įsimylėjau." 

Autoriaus apsiribojimas rank 
raščio teisėmis, kuklus įformi
nimas, pareiškimas, kad jis yra 
tik žurnalistas, ir visdėlto, ne
mažas kiekis tikrai poetiškų 
strofų, prilygstančių kai kurių, 
save belaikančių pateptais, poe: 
tų eilėraščiam, daro rinkinį ne* 
pretenzingą, ne reklaminį ir sa*-
vo tematikos naujumu skaityto
ją nenuobodžiai nuteikiantį. 
Nežinia, kur jauno autoriaus 
kūrybinis kelias pasisuks, bet 
poetiški gabumai labai reikalin 

1879 metais New Yorke pasi* 
rodė pirmas laikraštis — "Lie
tuviška Gazieta", kurią išleido 
ir redagavo Mykolas Tvarau-
skas, susilaukęs paramos iš šv. 
Kazimiero draugijos. Jam Tal
kino kun. Končius ir vienas 
pranciškonas broliuikas. Laik
raštis teišsilaikė 6 mėnesius. 
Antras laikraštis — 1884 m. 
"Unija" — New Yorke. Abudu 
— savaitiniai. Šį leido Tvarau-
skas ir dr. šliupas. "Unija" 
mirė po 5 mėnesių. Trečia* 
laikraštis "Lietuviškas Balsas" 
atsirado 1885 m., redaktorius 
— Šliupas. Laikraštis tapo 
prieštikybiniu, iš 500 skaityto
jų liko tik 100 ir 1880 m. už
sidarė. 1886 m. vasario mėn. 
atsirado "Vienybė" Plymouthe, 
Pa. Redaktorius — Bačkaus-
kas, leidėjas A. Pajaujis ir J 
Paukštys. Gyvavo A* 1933 me
tų. 1888 m. Shenandoah, Pa. 
atsirado "Saulė', kuri ir dabar 
tebeina. XIX šimt. dar ėjo laik 
raščiai Lietuva, Aidas, Nauja 
Gadynė, Amerikos Lietuvių | r 

Aidas (red. kun. A. Milukas), 
Laivas (kun. A. Burbos), Tė
vynė (kun. Žilius), Rytas (kun. 
Žebrys), Bažnyčios tarnas 
(kun. Saurusaitis), Kardas. 

dijo priimtuve. 

St. Budavas pagrindinai per
redagavęs romaną "Loretą" 
atidavė Europos lietuvių kny
gų leidyklai "Bendrijai", kuri 
romaną jau baigia spausdinti. 
Numatoma, kad pasirodys kny 
gų rinkoje dar prieš Kalėdas, 
šiuo metu St. Būdavas baigia 
spaudai ruošti apysaką iš knyg 
nėšių gadynės "Didžioji siena". 
Tai bus. tęsinys apysakos "Var 
pai skamba", bet turės visai at 
skirą ir savarankišką fabulą. 

Br. Markaitis, S.J., duoda
mas patarimų apie reportafli 
rašymą, laikraštininkus skati
no iš anksto galimai daugiau 
surinkti informacijų, iš jų kuo 
daugiau išmesti kas neįdomu, 
parašyti gyvais — trumpais 
sakiniais, vartojant daugiau 
veiksmažodinę kalbą; laikraš
tininkams patariama daug skai 
tyti, pasekti būdingesnius iš
sireiškimus, stebėti didžiųjų 
JAV dienraščių reporterių 

Pranas Visbaras - VVisbar, 
Lietuvoje gimęs laikraštinin-

I)r. Jonas Balys atvyko į 
VVashingtoną, kur kelis mėne-
nius dirbs Arktikos Institute ir 
bibliotekose, rinkdamas etno
loginę medžiagą. Pavasario se
mestrui vėl grįš į Indianos Uni 
versitetą skaityti kurso apie 

i Baltijos tautų liaudies kultūrą, kas, dramaturgas ir kino filmų T , , . A ., „„ .„ Jo adresas dabar yra: Arctic 
gamintojas, nuo 1945 m. gyve- I n g i t u t e o f N o r t h A m e r i c a , s . 
na Holywoode ir antradienių R m L i b r a r y o f CongnMt 
vakarais per NBC televizijos Washington 25, D.C. 
tinklą leidžia savo programą, . 
vadinamą Fireside Theater (8 Jonas Giclgudas, lietuvių 
—8 vai. 30 min. Chicagos lai- .kilmės pasaulinio garso akto-
ku). Savo darbą televizijoje r i us . grįždamas iš Hollywoodo, 
Visbaras pradėjo Vokiet i joje. 'k u r Kasi jaus rolėje dalyvavo 
Dabar jis turi 51 m. amžiaus. ' Me<*o kompanijai statant Ju-
Kaikurios jo ankstyvesnės pro lu4 Cezarį, buvo sustojęs New 
gramos yra parduodamos įvai- ?ovke, kur "New York Times" 
rių vietų programų organizato
riams ir jos matomos tokiose 
valandėlėse, kaip Rowal Play-
house, Blue Theater, Your TV 
Theater, Crest Theater, Stran-
ge Adventure. Informuodamas 

korespondentas su juo padarė 
pasikalbėjimą. Giclgudas nupa
sakojo skirtumus vaidinant sce 
noje ir filmoje. 

Vitalis Žukauskas ir žmona 
moko lakūnus lietuviškos tare-

(Vladas Būtėnas, Nuėję Plotai, 
tiražas 200 egzpl., spaudė M. 
Morkūno spaustuvė. Išleista 
rankraščio teisėmis). S. Al. 

perauklėja jaunimą. Autorius 
pabrėžia, kad Baltijos valsty
bės gražiai tilpo Tautų Sąjun
goje, jos galėtų rasti vietos ir 
Jungtinėse Tautose. Jos buvo 
aukos sąjungos tarp naci} ir 

jSįj bolševikų, jų nepriklausomybė 
f.uri būti atstatyta, išvežtieji 
grąžinti, — pamatuotai reika-
'auja profesorius. 

apie jo darbą žurnalas "News nos svetimų kalbų kursuose, 
week"" pažymi, kad jo progra įveikiančiose prie Indianos Uni 
mos dabar esančios pakilusios, versiteto. Vitalis kartu ir stu

dijuoja teatro meną, ruošda
masis įsigyti bakalauro laipsnį. 

A. Nakas-Norvydas sukom
ponavo solo giesmę "Aušros 
Vartų Marijai" (žodžiai Bern, 

švarios ir lengvai supranta
mos. 

Dr. P. Daužvardis žurnalisti
kos Institute, kalbėdamas apie 
spaudos tarnybą valstybei, pa-

Lietuvos karius prisimename ryšium su kariuomenės švente 
lapkričio 23 diena 

A. Miciūnas, MIC, Žurnalis
tikos Institute dėstė apie Ame
rikos lie'.i rių spaudą XIX šimt 
metyjr. Simanas Daukantas 
nurodo, kad pirmieji lietuviai 

[M I Amerikoje atsidūrę 1688 m. ir 
*'•• 'apsigyvenę New Yorke. Iš to 

laikotarpio New Yorke randa
mos pavardės Butvilą, Survila 
ir kt. Daugiau lietuvių atsira
do drauge su Kosciuška, 1777 
m. Emigracija iš Lietuvos žy
miai padidėjo po badmečio, ru-

žymėjo, kad spauda yra visuo- Brazdžionio), komponuoja miš 
menės akys ir ausys, o dažnai r i*m chorui dainą "Tėvų šalis" 
ir sakykla. Valstybės elemen- (Putino); yra sukūręs keletą 
tai yra — teritorija, žmonės, dalykų vyrų chorui, 
valdžia. Lietuvos teritorija ir j Bronius Jonušas, po sėkmin-
žmonės okupuoti, už ta t turi- ' g 0 y y ^ c h o r o koncerto vėl 
me akcentuoti trečią elementą: daugiau grįžta prie kūrybos, 
valdžios likučius, pačią teisę į 
laisvę. Užsienyje turime ir apie 
50,000 Lietuvos piliečių. Tai 
vis dalykai, kuriuos akcentuo
jant viešojoj opinijoje galime 
palaikyti Lietuvos laisvės min-

komponuodama naujus daly
kus vyrų chorui. 

Petras Sarpalius sukūrė so
lo sopranui "Tylūs vakarėliai" 
(Jovaro). Gavo laišką iš solis-

tį. Laikraštininkas turi pabrėž , t ė s J - Augaitytės, kuri džiau
ti valstybių pripažįstamą L i e - | * i a s i *> k u r i mais . 
tuvos juridinę nepriklausomy
bę, siekiant ir faktinos laisvės. 
Skatino laikraštininkus gau
siau dalyvauti amerikiečių 
spaudoje. . 

L, sinuitis, Jr.y vyrų chorui 
kuria partizanų dainą; pagrin
dinę melodiją užrašė muz. Krei 
venas iš dainos, kurią atvežė 
atbėgę žvejai. 

i j • , . 
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Pasikalbėjimas su soliste Pr. Navickaite - BiČkiene 
C. GRINCEVICIUS 

Kai prieš porą metų po ilgos 
pertraukos Chicagoje vėl išgir
dau dainuojant Prudenciją Bič-
kiene, buvau daugiau negu nus
tebintas: toji atmintina iš 1938 
metų "Gamtos draugo" ekskur
sijos išdaigininke, kurj kėlė 
prof. P. Dovydaičiui rūpesčio, 
kad bedūkdama nuo laivo į Ne
muną nenusiristų, dabar savo 
balso kultūra žavėjo auditoriją. 
Tiesa, ji jau ir tada buvo nepa
sireiškianti solistė ir dainavo vi
sur prašoma ir neprašoma. Ta
da jai daug kas sakė: "Klausyk, 
tu Prudenciją Navickaite, turi 
įgimtą talentą, ir bus nusikalti
mas, jei jo tinkamai nesunaudo
si ir nepasidarysi dainininke". 

Ji dainininke, ir tai ne eiline, 
pasidarė. Ir kai dabar klausai 
jos lyrinio soprano su koloratū
riniais atspalviais, lygia greta 
tenka ją statyti su atmintinais 
iš gražių Lietuvos operos laikų 
lyriniais sopranais A. Dam
brauskaite, A. Staskevičiūte ar 
J. Augaityte. 

Ugdomas talentas 

Pr. B. nors laikoma "diplo
muota" dainininke, atseit stu
dijas užbaigusi, tačiau nuolat ir 
toliau lavinasi. Kiekvienam jos 
pasirodyme galima vis pastebėti 
daromą pažangą. Kas ją girdėjo 
paskutiniajam Gail. Seserų org. 
koncerte dainuojant Mozarto 

treniruotis, visom išgalėm siek
ti augštumos, nesustoti pusiau-
kely, nepasidaryti vidutiniu. De
ja, daugiausia energijos reikia 
atiduoti tokiam darbui, kuris 
nieko bendro su daina neturi, ir 
tobulinimuisi reikia nuvogti lai
ka nuo šeimos pareigų ar nuo 
poilsio, tad apie didelę pažangą 
telieka tik svajoti. O kad ką 
nors dainos srity padarau, tai 
tik gerų ir nuoširdžių draugų 
skatinama ir moraliai palaiko-

Prudencija Bičkienė 

ma. Lankau garsiosios pedago
gės Šarnovos dainavimo studi
ja-

— Ką labiausiai mėgstate dai
nuoti? 

— Margaritos partija iš "Fau
sto" man augščiau visko. Pas 

"Lopšinę", turėtų pripažinti,: k u i l a b a i m ė g 9 t u Čaikovskio ir 
jog anas didysis kompozitorius j Mozarlo kūrinius, Leo Delibes 

\ jai ir būtų tą dainą sukūręs, «Lakmė", nors toji opera ir ne 
kad ji galėtų atskleisti visus 
švelniausius savo balso niuan
sus. Vėl yra laimė, jei didieji 
dainininkai esti apdovanoti ir 
scenai reikiamais gabumais. Bū
tų nusikaltimas nepaminėti, kad 
Pr. B. visas talentas atsiskleistų 
tik dainuojant ir vaidinant, pilt 
nam operos spektakly. 

Studijų keliais 

Ji kilme iš Radviliškio. Būda
ma trečioj klasėj ėmė rodytis 
kaip solistė. Tuometinis jos mo
kytojas Ant. Marijošius (prof. 
Vytauto Marijošiaus tėvas) ją 
pastebėjo ir pranašavo dainin-
kės karjerą. Baigusi Šiaulių mo
kytojų seminariją, jstojo Vil
niaus muzikos mokyklon, bet jos 
baigti neteko. Dainavimo moks
lus labai gerai baigė Muencheno 
Hendelio vardo konservatorijoj. 
Išleidžiamajam koncerte vokie
čių muzikos kritikai ją susido
mėjo ir sakė: "Turime dideli ta
lentą!" Ir kaip jie tuoj nusivylė, 
kad tas talentas turėjo tik labai 
gerą vokiečių kalbos dikciją, bet 
tai buvo "auslaenderė". 

Dainuoti mėgo aistringai 

visai mano balsui pritaikyta. 

— Ir koks didžiausias troški' 
mos, jei tas galima paklausti? 

— Grįžus Lietuvon, Vilniaus 
operoj, kur karo metu teko tik 
chore dalyvauti, dainuoti ir vai
dinti Margaritą. 

— Kada artimiausiu laiku vėl 
galėsime Jus išgirsti? 

— Labai greit: lapkr. 23 d. 4 
v. p.p. Sokol salėj dainuosiu stu 
dentų ateitininkų parengime. 

Negrai, kaip ir kitos pris
paustos tautos, kada pajunta 
sau daugiam l a i s v e ir teisių, 
labai energingai veržiasi J mok
slus ir parodo daug naujų ta
lentų ir šviežių užsimoj mų. 
Šia proga norisi tik paminėti 
jų žymiuosius chemikus. 

Žymiausias jų, kartais negrų 
Moze vadinamas, yra buvęs dr. 
J. W. Carver. Jis buvo gimęs 
vergu pilietinio karo metu Mis-
souri valstybėje ir, sunkiais ke 
liais baigęs Iowos Valst. kole
giją, 40 metų dirbo žemės ūkio 
ir maitinimo srityje. Jis rado 
apie 300 vis naujų pritaikymų 
"peanuts" panaudojimo, apie 
100 naujų bulvių panaudojimo 
būdų, taip pat padare daug 
išradimų dažų, medicinos, kos
metikos, statybinių medžiagų, 
tepalų, klijų ir kitose srityse. 
Savo pasaulėžiūra jis buvo ka
talikas. 

Šiuo metu vienas iš žymiau
sių negrų chemikų yra Perey 
L. Julian Chicagoje, tyrinėjimų 
direktorius Soya Products Di-
vision of the Glidden Co. Jis 
yra autorius 41 mokslinio dar
bo ir turi 42 patentus. 

Duriron Co. in Dayton, Ohio, 
laboratorijos visas personalas 
yra negrai. Šios laboratorijos 
direktorius, J. A. Parso«s, jau 
trisdešimts metų dirba šioje 
bendrovėje ir yra padaręs daug 
išradimų nerūdijančio plieno, 
silikonines geležies ir k. 

Loyd A. Hali yra techniškas 
direktorus Griffith Laborato
ries Chicagoje ir 1950 buvo tau 
tinęs programos pirmininkas 
maisto technologų konferenci
joje. 

Tai tik keli vardai, o jų yra 
daug. 

St. Maziliauskas 

Muzikos kūrinių konkursas 
Vienas iš didžiausių Brazili

jos miestų pramonės centras 
Sao Paulo — 1954 metais švęs 
400 metų nuo savo įsisteigimo. 
Ta proga skelbiami įvairūs* kon-
kursai, jų tarpe ir vieno simfo
nijos kūrinio konkursais, kuriam 
premijos paskirta 200,000 kru-
zeirų. Konkurse gali dalyvauti 
visų pasaulio tautų kompozito
riai. Smulkesnes konkurso sąly
gas galima sužinoti Brazilijos 
atstovybėse. 

Apie ispanišką literatūrą 
Argentinoje (Casilla de Cor-

reo 5579, Buenos Aires) leidžia
mas katalikų spaudos ir biblio
grafijos žurnalas "Sintesis" 
duoda plačias P. Amerikos ir 
Ispanijos literatūros apžvalgas. 

Žmogus prieš vėžį 
Vėžio ligos tyrinėjimų ir ko

vos su ja istorija aprašoma nau
jame I. Berenblumo veikale 
"Man against cancer". 

THE BURD GRRY 
HERB C0.. INC. 

fcolčs d61 tulžios akmenų, Inkstų ak
menų, Ir kitokių Ilgų. Patvirtintos 
prckCs — verta išbandyti. 

Pakeliai po — 
$1.00 — $2.00 — $3.00 

$1.00 — $2.00 — 3.00 
Užsisakykite tiesiai nuo 

139 N. PINE 
Arba Saukite 

MAnsiield 6-3171 

Dr. Donald F. Alexander 
KOJŲ SPECIALISTAS 

1347 So. 5Ctb Am, Cicero 50. III. 
Tetof. OLymplc 2-8200 

PH8mlmo valandos: Plrmaa. ir ant-
rad. nuo 2 iki 6 ir 7 Iki 9 v. vak. 
Ketvlrt. nuo 10 v. ryto Iki B v. vak. 
Penktad. nuo 10 vai. ryto iki 6 v. v. 
Ir nuo 7—9 vai. v. fiefitad. nuo 1 v. 
Iki 4 v. p. p. 

VESTUVINĖS Nt»OTBAUKOS j 

Aukštos Rūšies Fotografijos 
MŪSŲ SPEOIALYBft 

Precin|Photo Studiojnc. 
EDVARDAS J. U U 8 . Sav. 

4068 Archer A vena* 
Telefonas Vlrglni* 7-9481 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PBRKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginia 7-7007 

KURIANAMAS, ALIEJUS 
Aptarnaujame pietine OhleaiPl. 

Aliejus krosnims ir centralinlui ap
šildymui. Punktualus patarnavimas 

Tel. LAfayette 3-0390 
Vakarais HEmlock 4-6264 

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

keičia stiklus ir rčmua. 
4701 S. Damen Ava,, OMcago, m 

gaukite — VA. 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad 
10 ryto iki 4; trečlad. ir sekmad 

tik suHitarus 

Te*, ofiso Cli. 4-0253, re*. TA. 7-8H88 

DR. A. Z. ŠAULYS 
OYDVTO.IA IK CTtlKl Itfifi 

4 6 4 5 Ko. As t i land A ve . ( k a m b . 2 1 1 ) 
Vai 12-3 ir 6 : 3 0 - 8 : 3 0 p. p . 

Treč. ir Best. 1-4 p. p. 
Re/ . 4420 s<>. Taltnan Ave. 

Skelbkites "Drange" 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKĮ v nCftiu 
M E D Ž I A G Ą 

Atrodo, kad mes visi, orga
nizuota lietuvių visuomenė, jaus-
tumėm nemažą atsakingumą, jei 
tiek Pr. B., tiek ir kiti jauni ir 
gabūs dainininkai vien tik savo 
jėgomis besiverždami j talento 
augštumas, gyvenimo realybės 
būtų sustabdyti pusiaukely. Jau 
trys lietuvių tautos reprezen
tantai pasiekė dainos meno pa
saulinę augštumą ir visuotinį 
pripažinimą, kodėl organizuotai 
visiems nepasistengti ir kitus 
tam parengti ir į ten nukreipti? 
Talentingas menininkas nėra tik 
pats sau žmogus, bet yra ir vi
sos tautos neįkainuojamas tur-

Pr. B. surasti ir pasikalbėti j tas. Tas turtas neša <aimę, bet 
yra sunku. Fabriko darbas, nak- j k r a u n a i r atsakomybę. 
tinės pamainos, repeticijos, pa 
mokos jai atima visą laiką. Šiaip 
labai draugiška ir paprasta ir 
nemėgstanti viešumos. Pasteoė-
jusi, jog noriu iš jos ką išgauti 
spaudai, atsisako ką nors pasa
kyti: 

— Kai tik pradėjai mane ne
įprastai tituluoti, supratau, kad 
turi keistų užmačių. Nesu nei 
garsi, nei jubiliatė ir nenoriu, 
kad apie mane būtų rašoma. 

Teko ilgai apie viską Šnekėti, 
kol ji užmiršusi, Mokiu tinsiu su 
ja kalbu, ėmė pasakoti: 

— Dainuoti r.:čgdu aistringai 
nuo pat mažens. Net įkyrėdavau 
namiškiams. Būdavo, užeina; 
toks nenugalimas noras, o hur 
gi bedainuosi? Nubėgu tada j 
tuščią bažnyčią, užlipu prie 
vargonų ir visas žinomas gies
mes, mišparus išgiedu, išgiedu. 
Kai grįžtu, namie klausia: "Ar 
dabar, kai išsigiedojai, pasidarė 
geriau?" — "Geriau", atsakau 
jiems. 

— Jūsų dainamme pastebima 
pazang*., kaip tą pasiekiate? 

— Menininkas, kaip ir spor
tininkas, turi nuolat savo srity 

Atkreipia rašytojų 
Pijaus XII paraginimu Vati

kano įstaigos paskelbė perspėji
mą, kad knygų autoriai išlaiky
tų reikiamą padorumą rašydami 
apie šeimos gyvenimą", liesdami 
seksualinius klausimus. Griež
tais žodžiais pasmerkiamas ra
šančiųjų nesąntūrumas šioje sri
tyje. 

Nuostabusis vanadiumas 
Vanadiumas, įmaišytas į plie

ną, padaro jį taip kietą, kad iš 
tokios medžiagos padaryti loko
motyvų cilinderiai tarnauja 
200,000 mylių, kai anksčiau, iš 
paprasto plieno, jie tegalėjo te
sėti 50,000 mylių. Tačiau vana
diumas — retas metalas. Prieš 
60 metų jo svaras kainavo 
$4,760. Dabar atrasti jo nauji 
klodai, ypač Peru kasyklose, va
dinamose Mina Ragra, iš kur jau 
gauta vanadiumo už $100 milio-
nų. 
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CARR MOODY 
LUMBER CO. 

Diena. Ateis, Kai Būsi Linksmas Sutaupęs! 
įįįfo Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietu- 9 & 
jB viškoje Įstaigoje. BRIGHT0N Savings & TE? 

Loan moka 3 % pelno ant jūsii sutaupu. 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00. 

Brijįhton Savings and Loan Ass'n 
4071 Archer Ave. j vakarun nuo Callfornia Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 

Tel. ofiso YA. 7-0564. rez MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

47-10 So. Ashland Avemie 
(antras augštaa) 

OFISO VAL: 10 lkl 12 v. ryto; nuo 
2 lkl 4 v. p.p.; nuo 7 lkl 8:30 v. v. 

OFISO VALANDOS: 
Plrmad., Antrad., Penktad. Ir SeSt. Treeuui. 9:00 ryte lkl 12:00 v. 4. 

9:00 ryte lkl 4:30 p. p. Ketvlrtad. 9:00 ryte lkl 8:00 vak. 

Jf-

PELEDA beldžiasi į jūsų duris 
Tik k(* iŠSjo 8 Nr. Pel&loM 28 pi., su priedu Tčviškfts Aldas 8 pi. 

Juose telpa virš 30 paveikslų, Iliustracijų, Šaržų. Daug juokų ir ap
rašomos mūsų dienų aktualijos 18 politinio Ir kultūrinio, gyvenimo. 
Kuiną 0.50 dol. 

TIK RA lAfiJO: 
Andersono Pasako*, 210 pi., gausiai Iliustruota, kaina 2.00 dol. 
kiauro Pasakos, antra dalis, gausiai iliustruota, kaina 1.25 dol. 

ANKSČIAU lflf<KIOTA: 
Huufo Pasakos, pirma dalis, (Karavanus) gausiai iliustruota, 

kaina 1.60 dol. 
A. Vllalnls, sftomaMJttJ fccniCje, kelionių aprašymai. 132 pi., kaina 

1.110 dol. 
PHfdos 1952-105.1 motų komplektai, kaina 5.00 dol. 
Maigiame spausdinti IVIPdos kalendorių 1953 metams. Daug 

feljetonų, juokų. Priede karal ienes LMtelialdns Pranašystes ir nau
jausia-, sapnininkas su Pelfidos komentarais. Kaina 1.20 dol. 

Visi kurie užsisakys Šių knygų bent už 3.00 dol., Pol6da iki i ių 
metų galo gaus dovanai. Adresuokite: 
P E I* A D A 311&.1 So. Halsted St. Ohlcago 8, 111. 
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STASYS UTVVTNAS, Prez. 
3039 So. HALSTED OT. 

TtL VIetory 3-1372 
APKAlNAVltl^4 IR P R E K I Ų PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAŠTINE ATIDArTTTA kasdien nuc 
8 vai. ryto Iki' 6 vai. vakaro Ir 
Šeštadieniais iki 3 vai, vakaro 

IIItlIlIlIlIHIilllSiUliimilfiiiKitKlflIlfllIlI 

MODERNAUS S0KI0 
S T U D I J A 
A. Valelsaitfcs ir 

'irigaliūnaites-Lazauskienos 
3130 So. Halsted St. 

Tel. CAlumet 5-9389 
Priimami mokiniai: plrmad., antrad., 
trečlad. Ir penktad. nuo 5 v. iki 8 v.v. 
iiiiiiMiniiiiiMKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmin 

Tel. ofiso H R 4-8*»». r w PR. 8-73S3 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. GarfJeld Illvd. 

VAL: 1—4 ir 6—9 
šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

išskyrus ketvlrtad. Ir sekmad. 

~ DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6650 So. Halsted Street 
Kampas Marauctte Hd. Ir Halsted St. 

Vai.: 7—9 kasdieną. šeštad. 3—5, 
Tel.: Ofiso WE. 6-2811 
Namų WA. 5-2990 

j RAKANDAI 
ir visi kiti namų reikmeny* 

j PIRKTI IS 

j P R O G R E S S 
BENDROVES KRAUTUVES 
GRAŽIAU ATRODO, 

.ILGIAU TARNAUJA, 
MAŽIAU KAINUOJA, 

!

Nes Šios įstaigos vadovybėje 
tarnaują žmonSs turi 40 metųj 
patyrimo gioje prekyboje. j 

Kada ateina reikalas pirkti 
(vairius namų reikmenis, 

kreipkitės J Šią 
ERDVI/* 115 PATOGIA 

SENIAUSIĄ 
ŪKTOVIU ISKNDROVftS 

K R A U T U V Ę ! 

418143 Archer Ava. 
Tel. LAfayette 3-3171 
Brignton Parko kolonijoje 

Tel. o « s o VI. 7-8588. rez. R E . 7-7868 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cermak Road 

VAU: 1—3 popiet ir 7—S v. vak. 
Trečlad. Ir sekmad. ofisas uždarytas. 

šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Ilezid. 3241 U . W h PLAOE 

Tel. ofiso HE. 4-6849, rea. HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-» 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarties 

Ofisas Ir rezidencija — YArds 7-8626 
DR. G. J. KILAITIS 

Vidaus, vaikų, nervų gydytojai 
I)K. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgai 
4088 So. Archer Ave. 

(prie Callfornia Ave.. Siauryt kam p.) 
Vai.: kasdien 6:80—8:80 p. m, 

sedtad. l—6 p. m. 

Tel. ofiso WA. 8-30(50, rez. CO. 4-1187 
DR. Z. DANILEVIČIUS 

, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
10748 So. Michigan Ave. 

VAL.: (išskyrus šeštad. Ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Šeštad. priima tik pagal susitarimą 

Rezid.: 108S8 So. Wabash Av& 

"^el. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Spec. moterį} Ilgos ir akušerija) 
4055 Archer Ave. 

Kampas Archer Ir Callfornia Ave. 
V A K : 2—4 ir 6—9 v. p. p. 

išskyrus sekmadienius. 

Tel. ofiso YA. 7-1166, rez. DA. 6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We*t 85th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvS) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:80 p .p . kas
dien lfiskyruą trečiadienius. Atidarą 

Šeštadieniais 1—4 vai. 
UOT. 3247 8. KMFJ&ALD AVE. 

Tel. ofiso F I 3-06(10, tmto CO 1-6190 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
M i I K o s i ; P A it k, IfcU 

(Dr. W. V. Norak ofiso) 
Vai. 6:30-9 vat. vak., Išskyrus sekm. 

• 

Ofiso ORovehill 6-4020 
Realdeneijos RJUtoy r.-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
242d West Marquette Kd. 

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

skelbkites "Drauge 
v '• • J 1 

Platinkite "Draugą 

Tel. ofi.-.o TR. 6-3838. rez. RE. 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
^2500 W<nt 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p.. Ir 7:30 
lkl 9 vai. Trečlr.d. Ir SeSt. uždaryta 

GRovehlll 6-1596 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIU LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą Iftskyrus trečiadienius 
2422 VVest Marquette Rd. 

Ofiso Ir buto M . O L 2-1381 

DR. F. V. KADRAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49lh Ct, Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 6—8 v. vak. 
šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 v. v. 

Butas 1832 So. -I u t h Ct. 

Telefonas REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

VAL. 2—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečlad. pagal sutarti 

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1435 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 1—4 v. ir 6—8 v. vakaro. 
šeštadieniais 12—2 v. Ir 3—5 v. v. 

Hutas 1004 So. 49th Ave. 

Ofiso telef. LAfayette 8-3210. jei 
neatsiliepia, šaukite KUdzle 8-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CjHIRURGE 

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

Trečiadieni tik susitarus 

DR. J. ). SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

N a u j a s a d r e s a s : 4 2 5 5 W . 63rd S t . 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Ilezid. Unet. GRovehlll «-0617 
Vaandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
Trečlad. ir šeštad. pagal sutartį 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645* So. Ashland Ave., Chicago 

VAL. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 
Tel. ofiso YA. 7-47*7, r e * PR. 8-1930 

Jei neatsilieps viršmlnčt* telefonai, 
saukite MIduay 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPftA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
DR. E. TALLAT-KELPŠA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 West 16th Street 

Vai.: kasdien 5-8 p.p., šešt. 2-4 p.p 
Tel. Ofiso TO 3-0959 Rez.: RO 2-2381 
Jei neatsiliepia šaukit CEntral 6-2294 

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 8-8484 

DR. V. P. TUMASONIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. ohirurginčs ilgos 
6 2 5 5 S o u t h W e s t e r n A v e n u e 

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak. 
Šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. lr 

sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 
Buto — WAlbrook 6-6691 

DR. A. VAŲS-LAB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 
•i 

Tel, ofiso PR. 8-0448, rez. HE. 4-3150 

DR. F. 0. VflNSKUHAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA. 0-0257, rez. PR. 8-8859 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 0800 6. Artesinn A M -

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v. 

Tel. ofiso YA. 7-5657, rez. RE. 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KV1EČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 \Vest 47th Street 

UGONIUS PRIIMA: Kasdion nuo 3 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. Ir šešlad. vak. 

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 Wcst 26th Street 
Vai. antr'Ad., ketvlrtad. Ir šeštad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tel. Ofls. LA 1-4816; Rez. < R 7-8315 

Tel. efiso GR. 6-5399, PR. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West 63rd Street 
(kampas 63 ir Arteslan) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak 
Treč. ir šešt. 2—4 p. p. Sekm. uždar. 

Df. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 7lst Street 
(prie Callfornia Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
iki 4 Ir nuo 7 lkl 9 v. v. Sestad. nuo 
2 iki 4 v. Trečiad. pagal susitarimą. 

Susitarimui skamb. GRo. 6- 1 3ai , 
JA! n*>HtnUif>pt» - VTneonii(>n 6-89JO 

Telefonas OLympic 2-4278 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Coort,* Cicero 
VAL, antr., ketv. 10-12, 2-6,7-9 p.p. 

penkt. S—6, 7—9 p. p. 
3147 S. Halsted St , Chicago 

VAL.: pirm., treč., šešt. S—8 p. p. 
ponkt. 10—12 ryte 

DR. B. 6. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Prlgmlmo valandos pagal susitarimą 
4003 Archer Avenue 

Truput j J rytus nuo Callfornia 
Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 We»t 71st St. 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas ORovehill 8-8785 

DR. ANTH0NY WILLIAMS 
( V I L I M A S ) 
DANTISTAS 

6322 South VVestern Avenue 
Priėmimo laikaa pagal susitarimą 

telefonu. 
T e l o f o i t n a f j i r o v o t i l l l « - * A « 9 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 nu "tų patyrimas 

Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
Ištaiso 

Ofisas ir akinių dirbtuve 
756 VVest 35th Street 

VAL. nuo 10 iki 2, nuo 6 lkl 8, tre
člad. nuo 10—12; šeštad. 10—S p. p. 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 VVest 24th Street 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
r * R n s t «77« 

Kgsaminuoja 
Akis 

Pritaiko 
Akiniu.* 

DR. J. J. SMETANA. JR. 
OPTOMETRISTAS 

AK1\J SPKCIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL. plrmad., antrad.. ketvlrtad., 
penktad. 9:30—12; 1:80—8 v. v. 
trečlad. uždaryta, šeStad. 9:80 Iki 

12; 1:30 iki 6 vai. vak. 
CAnal 8-0523 Platt BMg 

nrtno telefonan Vlnrlnta 7-l8M« 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 t . ) 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus 

DR. SELMA L SODEIKA 
OPTOMETROTE 
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Šeštadienis; lapkričio 22, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOTS 

Beethoveno oratorija "Kristus Alyvų Darželyje" 
> 

Sv. Kryžiaus bažnyčios vargonai 
ANTANAS NAKAS-NORVYDAS, Chicago, 111. 

Lapkričio 30 d. Sv. Kryžiaus kui ir fortepionui. Sie kūriniai Palyginus su Handelio garsiu 

2. 

bažnyčioje jvyks pirmasis šiais 
metais religinės muzikos kon-

" Aleliuja", krinta į akis visiš
kai skirtingi šių dviejų didžių
jų kompozitorių komponavimo 
būdai. Formos atžvilgiu Beetho-
venas naudoja laisvą meistrišką 
balsų vedimo imitaciją. Diatoni-
nės fugos temos paprastos, bet 

parašyti tame laikotarpyje, ka
da Beethovenas beveik jau vi-

certas. Dainavos ansamblis jau' siškai atsipalaidavo nuo Hayd-
paruošė Beethoveno oratoriją'no ir Mozarto įtakos, kai jau 
"Kristus Alyvų Darželyje", pasireiškė stipri, savarankiška 
Praėjusių metų lapkričio mene-1 didelio genijaus kūryba. 2o-
sj toje pat bažnyčioje girdėjome džius šiai oratorijai parašė poe-
Rossini oratoriją "Stabat Ma- tas Huberis 14 dienų laikotarpy-! sujungtos tokiu dideliu meistriš-
ter". Beethoveno oratorija yra je drauge su pačiu kompozito-| kurnu, supintos ir pagražintos 
dau£ sudėtingesnis kūrinys už rium. Tačiau, tenka manyti, kad tokia puikia harmonija (kaip 
"Stabat Mater" oratoriją, rei- oratorijos teksto sumanymas Milano katedros gotikas), jog|kos archyvą, susidedantį iš 711,- Vanduo ir žuvys, Aukojimai, Li 
kalaujantis iš (dirigento, choro ir kilo kur kas ankščiau. Pačiam klausytojo sąmonėje, ilgam pa-
solistų didesnio balsinio lanks- tekstui kritikai daug ką prikiša lieka neišdildomas šios muzikos 
tumo ir muzikinės kultūros. dėl jo nenatūralumo. Pavyz- grožis. 

šios oratorijos paruošimas džiui: besimeldžiant) Kristų „ , vakarieti ir Haarsinti 
nėra eilinis reiškinys ir kelia vi- Alyvų darželyje, apsuktą apaš- vena Pa'crtrfoft %r ™9«™ntt 
suotiną muzikos mylėtojų susi- talų ir mokinių, ateina suimti Kadangi tokie stambus religi-
domėjimą. Vakarų Europoje re-1 minia kareivių. Apaštalas Pet- nėš muzikos kūriniai įo'.ai gir-
liginiai muzikos koncertai yra ras ištraukia kardą ir stoja gin- dimi, tai eiliniam klausytojui 

Estu tautosakos studijos užsieny 
Dr. Looritso darbai. — Jų Archyvui 25 nietar 

t JUOZAS LINOIS, Švedija 
Su akademinėmis iškilmėmis skyrius: Gyvenimo jėga, Kūnas, 

Upsaloje, Švedijoje, buvo at- Lavonas, šešėlis, Kvapas, Var-
švęsta Estų Tautosakos Archy- dai, Xtsiskyrusioji siela, Pasi-
vo 25 metų sukaktis. i keitimas ir sielos persikėlimas, 

Visi sveikinimai, visa pagar- Gamtos jausmas, gyvenimo 
ba archyvui buvo perduota per samprata, visata, Dvasios. Ant-
jo iniciatorių, organizatorių ir raja dalį, kaip autorius pirmojo 
vedėją Estų Mokslų Akademijos tomo įžangoje rašo. sudarys 
narį dr. Oskar Loorits, kuriantį Dangus, griaustinis, laumės 
bebėgant į Švediją, pavyko su juosta, Vėjas ir ugnis, šaltis ir 
savimi pasiimti savo didžiulį šilima, Namai ir sodyba, Jauja 
asmeninį neįkainojamą tautosa- ir pirtis, Miškas ir kimsynai, 

tų psichologams; sociologams, Į jis mėgina aprėpti tautos dvasią 
archeologams, kalbininkams,! organinėn visumon. Vietoje 
kultūros istorikams ir1 kitiems, j naujų teorijų bei hipotezių au-
Autorius, kaip jis įžangoje sa-jtorius stengiasi duoti kuo dau-
ko, yra sąmoningai pasirinkęs I giausia naujos medžiagos, o tos 
šį sintetinį darbo metodą, jis medžiagos kaip tik ir yra to di-
nenori vien tik vienos mokslo 
šakos sekretoriumi apsiriboti, 

džiulio darbo pagrindinis užda
vinys. 

Jf •%< 

dažnesni ir tokius koncertus vi
suomenė labai vertina ir mėgs
ta. 

Vienas gražiausių kūrimų 

Beethoveno oratorija yra vie
nas gražiausių religinės muzi
kos kūrinių. Ji parašyta genia
laus muziko, kurio jau nėra, ta
čiau kurio kūriniai dar mums 
gyvi kaip saulėtos dienos. 

Ir kiti didieji kompozitoriai 
Bachas, Handelis, Mozartas, 
Verdi. Rossini, Brahmsas bandė 
savo jėgas religinės muzikos 
srityje, ir jie davė pasauliui ne
pamirštai- \ kūrinių, kuriais 
šiandiena žmonija gėrisi. 

Oratorija turi labai daug 
bendro su opera. Ji, kaip ir ope
ra, yra muzikalinė kompozicija, 
susidedanti iš solo partijų, re
čitatyvų, choro, duetų, tercetų 
ir t. t., lydima simfoninio orkes-1 
tro. Tik oratorijoje nėra akci
jos, kostiumų ir scenos. Klasi
nės oratorijos, parašytos 17-19 
šimtmetyje, kaip ir klasinės 
operos, visada prasideda uver
tiūra. Operoje dominuoja dra
matiniai ir pasauliniai elemen
tai — oratorijoms tekstas ima
mas iš šv. Rašto arba kitų reli
ginių šaltinių. Operos herojai — 
pasaulietiški žmonės, oratorijos 
— tai dievybės pasiuntiniai že
mėje. Jų kovos, kentėjimai, vil
tys ir laimėjimai tai dieviškos 
sielos pasireiškimai gyvųjų tar
pe. Tik jų meilė ne žemiška, bet 
dangiška. 

Beethovenas parašė tik vieną 
oratoriją "Kristus Alyvų Dar
želyje", buvo sumanęs parašyti 
ir kitą, tačiau tragiškį išgyveni
mai jam apkurtus ir mirtis ne
leido šių sumanymų įvykdyti. 
Oratorija "Kristus Alyvų Dar
želyje" buvo pradėta rašyti 1800 
metais, t. y. tuomet, kada Bee
thovenas ėjo 30-tus metus. Ji 
buvo baigta sekančiais metais. 
Tai buvo Beethoveno 85-ta 
kompozicija iš eilės. 

ti Kristų. Kyla sąmyšis ir sunku pirmą kartą susivokti vi-
šame kūrinyje ir pažinti jo gro
žį, šis veikalas turėtų būti dar 
bent kartą pakartotas. Kiekvie-, miesto viešbutyje. Raute daly 
nas iš mūsų vieną kitą operą y-jvavo švedų, suomių, airių, vo
ra girdėjęs keletą kartų, o ši o-, kiečių, lenkų, vengrų ir latvių 
ratorija yra daug vertingesnė atstovai. Karališkosios Gustavu 
už kaikurias šabloniškas operas, t Adolfo Akademijos (šios akade-
Būtų pageidaujama, kad ansam-,mijos tikslas yra rūpintis liau-
blis su šia oratorija galėtų nu- dies kultūra) sekretorius prof. 

575 puslapių teksto su 1,045,000 gos ir mirtis, Tikėjimas į ana-
įvairių variantų. I pus. 

Iškilmės prasidėjo dr. Loo-1 šis didžiulis veikalas yra, 
rits paskaita universitete, kur kaip autorius įžangoje pabrėžia, 
filosofinio (humanitarinių mok- mėginimas, liaudies tikėjimo bei 
slų) fakulteto atstovas prof. t liaudies tradicijų Šviesoje, duoti 
Ake Campbell pasakė iškilmin- estų dvasingumo apžvalgą. Tai
gą kalbą, pasveikindamas jį ir gi, veikalas yra skirtas ne tik 
Estų Tautosakos Archyvą. Dr. religijų tyrinėtojams bei tauto-
Loorits skaitė apie estų tauto-, sakininkams, o taip pat ir tau-
sakos tyrimą. Po to buvo rautas i , 

vykti ir į kitus lietuvių gyvena
mus centrus. Ruošiant šią oro-
toriją, įdėta daug darbo ir pasi
šventimo., Reikėtų padėti pas
tangų, kad šis darbas nepraeitų 
nepastebėtas ir svetimtaučių i neae> k a d j 0 | s t a iga nutarusi 
tarpe. Prieš oratorijos išpildy- j suteikti dr. Looritsui piniginę 
mą apie ją turėtų būti daugiau; dovaną jo tautosakiniams tyri-
informacijų ne lietuviškoje m a m s t ę g t i # A i r i ų tautosakinės 
spaudoje, pvz. lenkų ir ameri-, komisijos atstovas lektorius C. 
kiečių. Manau, kad sumanūs an-, O'Danachair įteikė labai vertin-
samblio vadovai nepamirš toS] g ą Airijoje esančios estiškos 
aplinkybės, kad mes veikiame ir medžiagos mikrofilmą. Apie 100 

Joran Sahlgren kaipo prisimi
nimą įteikė dr. Looritsui moks
lini veikalą apie Estijos švedus. 
Suomių tautosakos archyvo at- Atdara kttdi7n'ilSyni pinmd. 5 * 
stovas dr. Šulo Haltsonen pra- Sckmtdicniaii i vai. po pietu 

RADIO CLUB 
ttESTAURANT 

and COCKTAIL LOUNGE 
Dabar po naujos vadovybes 

THE EVERG3EEN RADIO 
CLUB, Inc. 

Paduodamas geriausias maistas 
ir gėrimai sulig JŪSŲ skoniu 
Route 14 ir Quintens Road 

(Šiaurėj nuo Palatine) 

M A I S T O K R A U T U V E 
Midwest Store 

JONAS IR STFIIA SANVAMJAI, Savininkai 
PASIRINKIMAS {VAIRIŲ VAL
GIŲ. LIETUVIŠKI SŪRIAI. NE
SŪDYTAS SVIESTAS, KUMPIAI. 
DEŠROS IR KITI MAISTO PRO
DUKTAI. 

BDRDEN'S PIENO PRODUKTAI 

KRAUTUVE ATDARA KAKDIKN NUO 7:00 v. ryto Iki 10:00 T.T. 
SI HMAltllMAls ATDARA NUO 7:00 v. ryto Iki 10:00 vai. vak. 

2515 West 69th Str. REpublic 7-9259 
^ . J1 
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Beethovenas retai kada vasa
ros metu pasilikdavo Vienoje. 
Miesto triukšmas ir jo aplinka 
jį vargindavo. Jis troško vienat
vės. Jį viliojo kalnai, miško ža
luma, plačios pievos. Gamta 
jam buvo mielesnė už įkyrėju
sius dvariškių ir Vienos aris
tokratų veidus. Gamtos prie
globstyje jis galėjo laisviau gy
venti, ilsėtis ir dirbti vienatvėje. 
1801 metais jis pasirinko nedi
delį kaimelį Hetzendorf, netoli 
Vienos, kuris jungėsi su impera
toriaus vasaros rezidencija 
Schoenbrunu. Čia buvo plačios 
aikštės ir daug, daug gražių me
džių. Savo laiškuose Beethove
nas rašo: "Miškas, medžiai, uo
los duoda man viską, ko aš šiuo 
metu trokštu. Kiekvienas medis 
man lyg ir šaukia: "Šventas, 
Šventas". Viduryje vienos aikš
tės, šioje gražioje aplinkumoje 
jis pasirinko vieną didžiulį ąžuo
lą, kurio pavėsyje jis ir sukūrė 
oratoriją "Kristus Alyvų Dar
želyje" ir operą "Fidelio". Šiam 
kūrybos laikotarpiui (1802-
1804 m.) priklauso "Mėnulio 
Sonata" fortepionui, s imfonijos 
D dur (No. 2), "Eroica" (No. 

•3) ir "Kreuzerio Sonata" smui-

Lietuviškas kryžius 

gyvename Amerikoje... 
Mes visi dar giliai išgyvena

me sunkias atsisiskyrimo dienas 
su tėvyne. Beethoveno muzika 
suteiks mums valandėlę užsi-ine pasisiūlė apsaugoti Dr. Lob-

| mirsimo ir paguodos. Nuaidė- rita rinkinius arba juos bent 
triukšmas. Kristus nuramina jus paskutiniems oratorijos gar- numikrofilmuoti. 

telegramų iš viso pasaulio tau
tosakininkų suplaukė į Upsalą. 

Jubilėjaus proga Amerikos 
kongreso biblioteka Washingto-

Demesio seimininkes! 
TRONIC .UICES, INC. 

Pusryčiam apelsinu. — Grapefruit 
Sunkos 

VAISINIS PUNCH 
POKYLIAMS 

• Ananaso • Citrinos 
• Lime • Vyšnių 

• Aviečių 
Tuojaus Pristatome 
Kūno Stiprintojai 

7340 HARRISON STREET 
Forest Park, Illinois 

FOrest 6-2444 
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apaštalus ir mokinius, sakyda
mas: "Tebūnie Tavo valia". Ka
reiviai, apaštalai ir mokiniai pa
lieka Kristų vieną Alyvų darže
lyje. 

Jei šis oratorijos veiksmas 
būtų perkeltas į sceną, vargiai 
ar galima būtų patikėti jo natū
ralumu. Tačiau oratorijos mu
zika yra tiek graži ir vertinga, 
kad ji atperka visas oratorijos 
teksto silpnąsias puses. 

Oratorijos veikėjai ir eiga 
Oratorijos veikėjai: Kristus 

(tenoro partija), Angelas (pla
čios skalės soprano partija), 
Apaštalas Petras (boso parti
ja) Kareivių ir Mokinių chorai. 

Oratorija prasideda Grave 
(sunkiai - rimto) pobūdžio in
trodukcija, rečitatyvu "Mano 
Tėve" ir arija "Visa mano siela 
šiurpuliuose" (tenoro partija). 
Tai yra kenčiančio Kristaus 
malda Viešpačiui. Po to seka 
plati, džiūgaujanti ir skaidri An
gelo arija, tinkanti tik labai 
plačios skalės bravūriniam so
pranui, "Pagarbintas Atpirkėjo 
gerumas". Vėliau įstoja choras, 
giedantis su Angelu "Laimėji
mas, esame išpirkti". Sekančio
ji dalis — tenpro ir soprano due
tas (Kristus ir Angelas) "Ant 
manęs krenta sunkus sprendi
mas". Toliau trumpam rečitaty
ve Kristus sveikina mirtį. Po to 
seka labai dramatiška oratori
jos vieta, kurioje1 minia ir atvy
kę suimti Kristų kareiviai rei
kalauja Jo mirties. Ypač čia 
gražūs Apaštalų ir Kareivių 
chorai. 

Tačiau viena gražiausių ir 
stipriausių oratorijos vietų yra 
paskutinioji dalis, parašyta cho
rui — "Aleliuja". Si.dalis pra
sideda, nors labai trumpa, bet 
labai koncentruota simfonine in-

sams bažnyčios skliautuose, ne 
vienam iš mūsų kils mintis ir 
prašymas Viešpačiui, kad Jis 
leistų mums, išblaškytiems po 
visą pasaulį, greičiau vėl susi
rinkti visiems po tėviškės dan-
gum. ; 

Bažnyčios vargonai 
Sv. Kryžiaus bažnyčia tapo 

lietuviu religinio gyvenimo cen
tru; Čia ruošiami įvairus minė
jimai ir religiniai koncertai. 

Kunigas Linkus, rūpindamasis 
bažnyčios pagražinimu, nepa 
miršo svarbiausio dalyko — 
vargonų. Senieji bažnyčios var
gonai neatitiko moderniškų 
statybos techniškų reikalavimų. 
Senųjų vargonų manualai buvo 
įrengti trečiame bažnyčios augš-
te (viškos). Ten turėjo būti gru
puojamas ir choras. Didesniam 
choro ansambliui buvo permaža 
vietos. Be to, ir rezonansas nuo 
to nukentėdavo. Dabartiniu me
tu vargonai iš pagrindų atnau
jinti. Vargonų manualai iš tre
čio augšto perkelti į antrą. čia 
ne tik pakanka vietos 100 asrae 

Mes thnvnne vlpy firmų siuvama* 
maginas. Kt«k*1onaa d«*~oas fra ra n 
•uotas. Išnuomojamos mašinos. Mes 

Skip's Liquors 
5511 South Damen Avenue 

AU Phones — WAlbrook 5-8202 

m 

Dr. Looritsui Švedų vyriau
sybė per Upsalos Universitetą I Pertaisysime į elektrinę jūsų koji-
«.,*3*.«A XJ^I.:„ i. i : i n© mašina. Frošyklte raūsu nemo-
sudarė šiokias tokias pragyve-1 Kamai jums apskaičiuoti. Didžiausia* 
nimo sąlygas, kad jis ten gale | P»*rtwmai vartotu sin*er mašinų 
tų savo moksliniams darbams 
atsiduoti. 

Savo tremties metus Švedijo
je dr. Loorits ir praleido Caro-
lina Rediviva (taip vadinasi 
Upsalos u-to biblioteka), kur jo 
darbas, nežiūrint daugelio 
straipsnių ir mažesnių veikalų 
estų kalba, — vainikavosi di
džiuliu 600 puslapių veikalu 
"Grundzuege des estnischen 
Volksglaubens", kurį 1949 m. iš
leido minėtoji Karališkoji Gus
tavo Adolfo Akademija. Sis di
džiulis tomas yra tik pirmasis, 
netrukus pasirodys ir antrasis. 
Pirmasis tomas apima šiuos 

SINUKK SEWING 
MAC1IINK GO. 

4222y2 Archer Ave. 

to, turint tokį muziką kaip St. 
Sodeiką ansamblio pirmininką 
Dzirvoną, chorą ir gerus vargo
nus jau laikas galvoti apie reli
ginės muzikos koncertą su sim
foniniu orkestru. 

Kunigo Linkahs nuolatinis 
nų chorui, bet dar ir pilnam ^ P ^ 8 įrengti bažnyčioje ką 
simfoniniam orkestrui. 

Atnaujintieji vargonai turi 
tris naujus manualus (klavitū-
ras), modemišką registrų, peda
lu, (jų tarpe crescendo ir decres-
cendo) ir automatišką registrų 
pakeitimo sistema. Vargonai tu
ri 32 registrus. Nuo jų panau
dojimo priklauso visų vargonų 
balsų grožis. 

Atnaujinimo darbas truko 
daugiau pusės metu ir atsėjo 
nemaža pinigo. Darbą vykdė 
vienas geriausių Illinois valsty
bėje vargonų meisteris Walter 
Ortlep. 

nors naujo, gražaus ir vertingo, 
sukelia jam mūsų simpatijas ir 
dėkingumą. 

3 STAR HENNESSEY 
C0GNAC 

Reg. Price $7.07 

IMP0RTED FRENOH 
BRANDY . . . . 

• 

Special $509 
Filth 

$298 
Fiith 

IMP0RTED HEINEKENS BEER 
Case of 24—12oz Bottles . . . $ 779 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKKAUSTYMUS 
ir įvairiu daiktų perkraustymus 
Taip pat persiunčiame ) užsienj 

pakleteilus jvuiraus maisto. 
Kreiptis: 
£554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-3245 v 

Imported 
CHERRY 

HEERING 

" 

$559 
Filth 

CINZAN0 
VERM0UTH 

Sweel or Dry 

$|59 
Filth 

&E 

LOWEST PRICES IN TOWN ON 
Į 

ALL WHISKIES BY THE CASE 
j = 

1952 
NAUJI PLYMOUTH'AI 

Pristatomi ui $1,683.00 
Su visais taksais 

Važiuokite 1952 m. 

CHRYSLER'IU su 180 

arkliu jėgos motoru 

100 NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ, KAIP NAUJŲ U2 2EMAS KAINAS 
Lengvos išmokėjimo sąlygos. Teisingas nemokamas patarnavimas leidimams Ir apdrandaL 

Balzekas Motor Sales, Ine. 
4080 ARCHER AVE., CHICAGO 82, UJU Telef. Vlrginia 7-1615 

> 

\ 

Jr < ' 

Kiekvienos bažnyčios, pasidi-

Aleliuja" prasiveržimą, kuris 
pabaigoje išsilieja i puikiai 
instrumentuotą fugą, vargonų 
lydimą. Visoje bažnytinės muzi
kos l iteratūroje sunku rasti tokj 
pilną ekspresijos ir didybės cho
ralinį veikalą, kaip ši fuga. 

dabar Sv. Kryžiaus bažnyčioje 
yra geriausi visų lietuvių baž
nyčių Chicagoje Vargonai. 

Mes turime Vargonų meninkų 
Žuk4 ir Nomeiką. Lauksime jų 
vargonų koncerto Chicagoje. Be 

• 

Taupykite per Paštą 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas I 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse metų! Daug patar

navimų įskaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas —• 

ilgi įssimokejimai. 

CITIZEN'S FEDERAL SAVINGS & LOAN ASS0CIAI1DM 
1542 Halsted Street Chicaao Heights, Illinois 
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Šeštadienis, lapkričio 22, 1952 

^ 
PAGERBKIME LIETUVOS KARIUS9 PARTIZANUS 

IR ŽUVUSIUS UZ TĖVYNES LAISVĘ I 
1952 m. lapkričio 23 d. minėjimo PROGRAMA: 

10 vai. 8v. Kryžiaus parap. bažnyčioje, 4557 S. Wood St. Iškilmingos pamaldos į 
PAMOKSLE SAKO KUN. ADOLFAS STASYS 

Pamaldų metu gieda muz. Stp. Sodeikos vadovaujamas choras 
SOLO GIEDA DANUTE STANKAITYTft 

IŠKILMINGAS MINĖJIMAS: 
1 : vai. Lietuviu Auditorijoje 3183 South Ilalsted Street 

1. Minėjimo atidarymas ir kovose dėl Lietuvos laisvės žuvusių pagerbimas: 
a. klaida už žuvusius — gieda vyrų choras 
b. Garbės prezidiumo sudarymas 
c. Savancrių-Kūrėjų atstovo Jurgio Bobelio žodis 

• ANT MARIŲ Br. Budriūno 
!! 2. Prakalbos ir sveikinimai 
J | o\ Vyrų choras su orkestru 
«i a. KARIŲ AIDAI — dainų pynė Br. Jonušo 
;; b. LEISKIT J TfiVYNĘ — daina maršas Br. Jonušo 
<> 4. Minėjimo uždarymas 

d. Dainas dainuoja vyrų choras. JĮ Chorui diriguoja Br. Jonušas Akompanuoja Genovaite AleksiGnalte 
;: OP, Uf\ KAS TEN, NEMUNĖLI j , Naujalio j; Scenos papuošimas VI. Vljelkio Liet. Sąjungos „Ramovė" 
f PAK'ilZANŲ DAINA Vyt. Jančio Į Chicagos Skyriaus Valdyba 

'• •" įi -uii (m . Į • . ^ . i . . 4> 
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Mm® 
I L U N O J A U S LIETUVIŲ MOKYTOJŲ S Ą J U N G O S 

PEDAGOGINIS SKYRIUS 

Redaguoja DR. P. MAČIULIS, 6806 So . Talman Ave. , 
Chicago, 111. 

nosios kartos sąmoningai pri
augančiai kartai perduodamus 
papročius, numones, žinias, įsi
tikinimus. Taigi, tradicijos yra 
visa tai, ką tėvai t iesiog žo
džiu sugest i jos praktikavimo 
keliu pertiekia vaikams, būtent, praeities palikimą. Mūsų kalba 
ankstesniųjų kartų patyrimą,' įr visa mūsų tautos kultūra il-
jų laikymosi formas, jų turimas g u s š imtmečius buvo puoselė-
dvasines vertybes. jama tik tradicijų keliu. Lie-

Tradicijų keilu priaugantiems | tuviskoji mokykla ir spausdin-
perduodami moraliniai tautos ta s žodis gavo pasireikšti, pa-
kultivuojami įpročiai, įsąmoni- lyginti, tik labai trumpą laiką, 
narni moraliniai prinoipai, pa 
laikoma tautos moralė. Tradici 
niai religiniai įpročiai stiprina 
religingumą. Religiniai įpročiai 
praktikuojami ryšium su įvai
riomis šventėmis, padeda žmo-

KELETAS PASTABŲ 
iŠ ILMS-gos VEIKLOS 

Lapkričio 2 d. Marąuettepar-
ko liet. parapijos mokykloje 3 
vai. po pietų įvyko Illinois valst. 
l ietuvių-mokytojų S ą j u n g o s 
kviestas susirinkimas, kuris pri
ėmė Valdybos pasiūlytą dieno
tvarkę visais šiandie Sąjungai 
rūpimais klausimais, k. a., Vai
kų Teatro tol imesnės veiklos 
planavimu bei jo vykdymo prie
monių telkimu, "Vaizdų" išpla
t inimo ir jų leidimo reikalu, 
mokytojų bendradarbiavimo sa
vo ski l tyse klausimu ir įdo
miais pranešimais raštu ir žo
džiu apie mūsų lituanistinį dar
bą parapinėse mokyklose. 

Nors pats susirinkimas daly
viais ir buvo negausus, tačiau 
Valdybos patiekta dienotvarkė 
dalyvių buvo gyvai diskutuoja
ma. Susirinkime teko būti ir 
š ias ei lutes rašančiam. Nelies
damas kitų klausimų plačiau, 
nors j ie visi buvo labai aktua
lūs, norėčiau ¥ keliais sakiniais 
stabterti t ies Illinois Liet. Mok 
Sąjungos daugumos narių pasy,-
viu laikymusi savo Sąjungos at-

Taigi, tradicijos mūsų tautoje žvilgiu. Jei šiandie įs iregistra-
atliko labai svarbų vaidmenį, j vusių narių turima apie 100, o 

TRADICIJOS IR AUKLĖJIMAS 
> 

P. MALDE1KIS 

Tradicijomis vadiname se- vesti į atsilikimą. Tačiau to ne
galima griežtai pasakyti apie 
dvasinės kultūros reiškinius. 
Cia praeities palikimo ats isaky
m a s reiškia dvasinį žmogaus 
nuskurdimą. 

Mes esame paveldėję didelį 

Rosajind Russell 

Populiari filmų artistė, kuri 
per televiziją pradės "Šeimos 
Teatro" vaidinimą Padėkos Die 
nos proga. Programos paruo
šimu pasirūpino kun. P. Pey-
ton ir filmą išsiuntinėjo v isoms 

JAV televizijos stot ims 

Išblokštasis žmogus labai | Illinois valstybėje gyvenančių 
daug ko neteko. Pergyvenusiam mokytojų priskaitoma net apie 
materialinį skurdą, jam vis la- 1 4 0 asmenų, tai savaime ateina 
biau gresia dvasinis nuskurdi- S a l v o n klausimas, kodėl gi anie, 

n ė m s isijungti , « e s m , r . V P a a dideUs pavojus pa ^ f f ^ į S T A 
klysti gresia jo prieaugliui. Iš-Visi gerai žinome, kaip mist iš 

kas Kūčių vakaras religiškai 
nuteikia ir padeda susikaupti 
didžiosios šventės išvakarėse. 
Žydų tautos vieningumo tra
dicija išlaikė ją išsisklaidžiusią 
po pasaulį, nenutautusią per du 
tūkstančius metu. Tai visa ro
do, kad tradicijos yra kelias, 
kuriuo palaikomos ir perduo
damos tautinės, religinės, mo
ralinės ir kitokios vertybės. 

Ypač didelį tradicijos atlie
ka vaidmenį, kuriant bei palai
kant tautinę kultūrą. Kultūra, 
kitas pasakys, yra universalus 
ir tarptautinis reiškinys. Iš da
lies taip kultūra, kaip žmo
nių pažangos rodiklis, turi daug 
bendrų elementų visose tautose. 
Tačiau kiekviena tauta savaip 
progresuoja — kitu keliu ir ki
tokiomis formomis. Ypač savi
ta ir nuo kitų tautų skirtingą 
yra ta kultūros sritis, kuri ap
tariama kaip tautos kūryba. 
Tautos palikimai ir jos charak
teris pasirodo jos papročiais, 
jos sąmojus — patarlėmis bei 
priežodžiais; savo menišką kū
rybingumą ji išreiškia savo dai 
nose, pasakose, padavimuose, 
šokiuose ir kitokiose meniškos 
išraiškos formose. Visa tai yra 
tautos kultūros apraiškos, ku- t 

rias ji kūrė ilgus amžius ir 
perdavinėjo iš kartos į kartą. 
Taip tautinė kultūra kuriasi ir 
išlieka daugiausia tradicijų ke
liu. At imk tautai tradicijas 
dings ir nemaža jos dvasinės 
kultūros dal is; l iks tik plikas* 
materializmas, grubus bei me
chaniškas Žmonių santykiavi
mas ir gerokai nužmogintas 
žmogus. 

Tiesa, tradicijos ne visada 
patarnauja pažangai. Yra ir 
blogų tradicijų, kuriomis per
duodami neigiami papročiai bei 
ydos, kaip girtavimas, prieta
ringumas, tuštybė. Kai kuriose 
srityse griežtas tradicijų lai
kymasis trukdo pažangą. Tech
nikoj, ekonominiame gyvcn : me, 
ūkyje ar pramonėje, kur pa
žanga vyks ta išradimais bei pa 
tobulinimais, kur išradimai nuo 
lat pralenkia kits kitą, ten tra
dicijų laikymasis gali reikšti 
nenaudingą konservatyvumą^ ir 

blokštam mokyto ju i jau neleng 
va pasiekti augantį jaunimą. 
Knyginė įtaka lietuvių jaunimo 
auklėjimui yra taip pat gerokai 
sumažėjusi . Savo kultūrai ir 
iš viso lietuviškumui palaikyti 
bei auklėti turime laikytis sa
vo tradicijų. Jas turi gaivinti 
ir palaikyti ir šeima ir lituanis
tinė mokykla. J c s gi padės su-

formaliai yra Sąjungos nariai, 
tačiau į savo susirinkimus nebe
randa laiko pasirodyt i? A r gi 
jau ta ip pigiai kadaise turėtas 
gražias idėjas iškeitė į dole
rius? Kitokio tam palyginimo 
taip ir nesugalvojiv.. 

Arba vėl: spalio 26 d. *oj pa
čioj vietoj buvo šaukiamas lie
tuvių tėvų posėdis pasvarstyt i 
jų vaikų lietuvių kalbos moky-

laikyti jaunimą nuo daug ko, j m o r e ika lus . Turimomis mūsų 
kas iš tikro yra neigiama, ir į ž iniomis Marąuette parko lietu-
jsamoninti jame tai, kas m u m s vių parapinėje mokykloje moko-
brangu, šventa. si 143 naujųjų ateivių vaikai. 

Kiekvieną algos dieną pasidėkit 
sau pirma. Taupykit pas mus. 
Uždirbkit gerą pelną su Ap
draustu Saugumu. 

V. P. PIERZYNSKI, Secretary 

INSUAID CONTINENTAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
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Kaip žinom, mokslas, jau kelios 
savai tės vyks ta ; atsiranda vi
sokių klausimų bei reikalų, ta
čiau į minėtą posėdį teatsi lankė 
vos 15 t ėvų! Spręskite patys, 
kiek mums rūpi l ietuvybės išlai
kymo reikalas? Liūdna ir grau
du. 

• 

PRANEŠIMAI IŠ VIETŲ 
Be mūsų aname n-ry platės 

nės informacijos apie lituanisti
nių dalykų reikalus Dievo Ap
vaizdos liet. par. mokykloje ga
lime tik t iek tepasakyti , kad 
tenai mokosi 109 vaikai, kurių 
ne visi tėvai tesidomi, ką ir kaip 
jų vaikai mokosi, labai dažnas 
tėvas ar motina net pas save 
namie nepatikrina kas jų vai
kams užduota namie išmokti, 
parašyti ir tt. Tokia tėvų su mo
kykla bendravimo stoka a'si 
liepia į vaikų pažangumą, todėl 
būtina tėvams š i to priminimo 
nepraleisti pro ausis n e g i l d o 
mis. 

< I y i I • • » ' 

Brightonparkū liet. par. mo
kykloje l ituanistinius dalykus 
klauso visų tremtinių vaikai, o 
jų gražus būrelis — net 126 mo
kiniai ! Bendradarbiavimas su 
Seselėmis ir darbas eina sklan
džiai, mokslo rezultatai geri, 
t ik vienas dalykas labai vargi
na ir mokytojus, ir mokinius — 
tai neturėjimas t inkamos moky
mui patalpps. 

Šv. Kryžiaus parap. mokyklo
je l ituanistinius dalykus lanko 
iš 104 tremtinių tėvų vaikų tik 
86 mokiniai. Savaime aišku, 
kad kiti vaikų tėvai savo vaikų 
neleidžia į lietuvių kalbos pa
mokas. Kad tie tėvai, kurių vai
kai nelanko lituanistinių daly
kų, daro savo vaikams didelę 
žalą, tai jų sąžinės reikalas. Bet 
yra kitas, blogesnis dalykas, dėl 
kurio mūsų mokytojai skundžia
si, būtent, kad lituanistinių da
lykų nelanką mokiniai demora
lizuoja kitus, lankančius, atkal
binėdami bei stengdamiesi pa
šiepti. 

Stemples vėžys 
Gydytojai atrado naują būdą 

gelbėti sergančius stemplės (ri
j imo gerklės) vėžiu: atidengia
ma krūtinė, išpjaunama vėžio 
apimta dalis, pakeliamas pilve
lis, prijungiamas prie sutrum
pintos stemplės, prigydoma ir 
žmogus gyvena. 

mmmmmmmmmamm 
CHRISTMAS TREES I 

Ben Limpan jau 35 metai kaip 
biznyje. Jūs galite gauti kalė
dines egles bet kokio dydžio. 
Aš turiu gerai patyrusius ma-
tuotojus ir piovėjus Nova Sco-
tia. 

Skambinkite — 

NEvada 8-3439 

Domesio turintieji gaao lcidimuH! 
Leiskite mums pakeisti prie* Salto 
oro atėjimą. Nerūdijančio plieno 
dūmtraukio Jvedimai. Krosnys, kana
lizacija, skardos darbai, grazo pakei
timai. 

EA8T M M M 8HFET M I I M 
VVORK8 

VAnderbllt 4-2431 

Lietuvos intelektualai ir 
• auklėjimas e» 

Ir užsienio spauda rašo apie 
šią vasarą Vilniuje sušauktą 
intelektualų susirinkimą, kuria
me nusiskųsta, kad profesoriai 
ir* mokytojai persilpnai vykdą 
ateistinę propagandą, kad jte 
"nepakankamai" atskleidžia 
Amerikos imperialistinius tiks
lus. Komsomolo vadovė A. Jer-
sova nusiskundė p e r m o k - Lie
tuvos pionierių (mckc'eivių or
ganizacija) p3tMo»imu, ypač 
politinėje — ideologijos srityje. 

Herderio enciklopedija 
Šių metų pabaigoje pasirodys 

pirmasis tomas naujos, devin
tos, laidos vokiečių enciklopedi
jos "Der Grosze Herder". Iš vi
so jos bus 10 tomų. 

fJžslsakykite baldus 
degiai i i lietuvių dirbtuvė* 

ras mus galite nusipirkti jvairuj rQ 
»tu baldus, aamii reikmenis: saldy 
Mų baldus, namų reikmenis: salioat 
setu*, iuu-wuuiuji, setus ir kitus bal 
Jus. 

A H C H E f t A V E N U E 
1 U K N l T t J K K CO. 

Ha v. JUOZAS KAZĮ K A u b 
4140 Archer Avenue 

Tel. LAtayette 8-351* 
rTle* Įsigydami baldus patiki ink u 
pas mus, gal jums bus ekonomiskla.. 
užsisakyti tiesiai is ruut»u uirtauver 
Jel pagHidaujuU). galėsime auotl • 
Kreditą n 

AKtiLŲ KALBOS PAMOKOS 
duoda tremtinys prieš karą baigęs 
Čika'gos Univuisitetą. 

Vienas doleris vai. — privačios. 
Vertimai, Anketų pildymas, įvairūs 
rastai angliškai. 

K. KAI.NfcNAS 
0402 S. Fairricld Ave., Chlcago 20 
i :•> •'•i;iM aukštas, duris po kaire, arti 

63-cios gatves ir California Ave.) 

SIUVAMOS MASINOS 
ir 

RASOM. MAŠINĖLES 
gaunamos geriausiomis sąlygomis. 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja i 

PIRIUTK š \ l l . / . l l s 

K A L A K U T U S 
18 MfrSi; fKIO 

• O f osnflį rūšie* jauni paukščiai, moksliškai 
. maitinami. , 
• "Toms tV hnu" visokio dydžio iš mūsų 1052 
. būrin 5,000 tuuikšdiu. 
• Gatavi kepimui. 
BVENTftMS UŽSAKYMAI DABAR IMAMI 
Mes specialiai suvyniojame kalakutus dova

noms ir pasiunčiamo bot kur Amerikoje. 
HARHAM TURKEY FARM 

SA1NDKK8 Kl>. Ir JVKCTION HVVY. 22 
IiAKH FOIIKKT, I M J . AAUKITK: IiAKE FORHST 2266 

.KIKKVIENO PENKTADIENIO VAKARĄ 
K E P T A J Ž U V I S 25c 

Susitikite draugus ir praleiskite gražiai laiką 
HOLLVVVOOD I N N , 3080 H a a s Ave. , Lyons 

2 blokai i vakarus nuo Harlcm 
Judy vVUlis. Prop. LYons 3-9836 

<F 

J/ 

N E L A U KITĘ. N E S — II 
ityto) jau vjiali JBuu rerveiu! 

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar Šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų ^ums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų. 

"Mes esame pirmaklasiai nariai Chlcago Borad of Underwrltero" 

OMALLEY and McKAY, Inc. 
222 W. Adams St. Room 1043 

Telefonas CEntral 6-5208 

G E N E R A L I N I A I A G E N T A I s ių Kompanijų: 
MASSACHUSETTS FIRE * JtfAUINB INSURANCK CO. 

IMI()KNIX įsuhm^mmm^m^^m^^ ,*•*** 
LUMBERMAN-& INSURANCE COMČANY 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
COLUMBIA INSURANCE COMPANY 

VISKO UŽTEKTINAI ~* TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, a&ldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

kilimus, nulio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 

Męs Pagaminame Baldus ir £Lw W Pagal Jiisų Užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
COMPANY, INC. 
Lietuvių Krautuve 

2310 VV. B O O S E V E L T RD. , Tel. S E 3-4711 
Atidarą pirmadienio Ir ketvirtadienio vakarais lkl 8:80 
Atdara sekmadieniais nuo U iki 4:30 vai. popiet 

ALBERTS numuša baldų kainas! 
ffcnooėJ pasakoja, iof buvo laikai kada ui doleri galima btrva 

pirkti daug daugiau kaip iiandien! Todėl mums tikrai malonu pa
aukoti šiuos baldus, kurių kainas neįmanoma padvigubinti, iiomis 
kainom ta, kurios buvo "anais gerais Laikai***. Užeikit* iiandien pat 
k ^itikinsite! 

•OFA 
KAKT| - LOVA 

Sof a-Lov a Miegojimai 
Sukonstruota ift sunkiųjų spyruokltų 

ant pulkaus darbo rėmų. Parinkta ii 
dirbtuvių kas spalvingiausią ir praktiš
kiausia. Jus turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
i i pavaizduotų pavyzdžių. Sotos-lovos 
m aukitesnėmis atramomis. 

LIETUVIS STANIJr? RIMKTTS, Vtf!>*JAa 

Abiejų Vainos o© • ̂  JJ M 
Nereikia įmokau * » d 

fttV&tZb APPLIANCEST 
2318 ROOSEVELT ROAD ZT.^A',. 

Atdara kasdien B iki 8, pirmad. ii katv. vak. Sekmadieni 11 t. iki I 

^ -y? Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugą" 

-

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAM! 
Mes kviečiame lietuvius pasideri savo taupomus pinigus i Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionaliai viena ii 

smarkiausiai augančių taupymo {stalgų visoj Chicagoj. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agency of the United States Government. 

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagų patarnavimą. Ji ii anksto nepriiada, bet 
visada išmoka aukitą dividendą. 

/ MOSU TURTAS SIEKIA ARTI DEŠIMTIES MILIJONŲ DOLERIŲ ($ 10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Western Ave. Chicago Phone GRovehill 6-7575 

. -. 
įpiltu 

Chicago 
J O H N P A K E I * P r e s i d e n t 

Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. SeštadienUis 
nuo 9 rytb iki 2 po pietų. # 

• 
i 
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Šeštadienis, lapkričio 22, 1952 DIENKASTIS D R A U G A S , CHICAGO, ILLINOIS 
= 

I š spaudos išėjo Guy de Mau-
passant'o novelių rinkinys, pa
vadintas "Karoliai". Maupas-

upassanCas lietuviškai 
DR. JUOZAS P R U N S K I S 

Mirė beprotnamy 

Ši l iga per keletą metų reiš
kiasi tai stipriau, tai silpniau. 

pirštu prikišamai prancūzams 
jau prieš kel iasdešimts metų {-
rodė, kad moralės palaidumas 
griauna prancūzų šeimą, dėl to 
prancūzai pralaimės varžybas 
su kaimynais vokiečiais, pran
cūzų valstybė ir tauta palaips
niui menkės. Ir, jei šiandien 

tą talentą pražudė hedonistinis 
gyvenimas. 

Paryžiaus auklėtinis 

Oklahomos universitetas šią 
vasarą išleido įdomią studiją - d h a l i u c i n a c i j ų > n e s u v a l d o . 
-Medical biographies Ją para- m o Q Maupassant'as mirė 
še drPhihp Marshall ^ ^ - į 1 8 9 3 m e t a i a a k u r d ž i a m e b e p r o t . 
Tarp 33 čia aprašomų asmenų n a m y ^ e 
yra studija ir apie Maupassan-
t'ą. J is g imė prieš šimtą metų; 
1850 m., Roueno apylinkėse. Jau 

sant a s - pasakojimo meisteris , D a U g e l y j e tos l igos atvejų žmo- Prancūzija iš pirmaeilės Euro-
pasižymjs formos stiprumu^Tai j a u č i a n e t s a v o t i š k a a k i l i . p o s vals tybės pasidarė trečiaei-
be abejo, st iprus ^ ^ t a s ^ D e j a , m ą j s i v a i z ( į u o d a m a s s a V esant le, jei prancūzuose daug apati-

nepaprastai turtingu, į tak ingu ' jos ir demoralizacijos, tai čia 
ir t.t. Maupassanfo l iga pakry- i nemažai yra nusipelnę ir tokie 
po ypatingai bloga vaga. Jo pro-| talentingi sifil itikai kaip Mau-
tinis palūžimas buvo lydimas] passant'as. 
migrenos, melancholijos, palai 

Dirbtinis žemes drebėjimas 
Trys mokslininkai, Kaliforni

jos Technologijos Instituto na
riai, išsprogdino 186 tonus ga
l ingos sprogstamosios medžia
gos nitramono. J iems buvo svar
bu nustatyti , kokie pastatai ga
li at laikyti žemės drebėjimą. 

Garsi aktorė, dalyvaus Padė
kos Valandėlės vaidinime, kurs 

, lapkričio 26 d. nuo 8 vai. 5 m. 
Mūsų tauta ~ maža ir p a - , ^ . 9 y & 1 y (Chicagos laiku) 

.vergta. Vienintele 

. 

nas būdamas gavo tarnybą lai
vyno ministerijoje Paryžiuje, 
bet darbo nepaisydamas dau
giau laiko praleido besi irstyda-

Lictuviams svetimas kūrinys 

Palaidas žmogaus būdas ir si
filio ėdamų smegenų netaktas 
atsispindi ir dabar iš leistuose 
"Karoliuose". Maupassant'as tu
ri tiek akiplėšiškumo, kad net 

mas po Seine upę ir bebandyda- a n t p r o s t i t u č i ų n a m ų v a i z d u o j a 

mas rašyti noveles. F. Flau-; u ž k a b i n t ą p r a n e š i m ą "Uždaryta 
bert'as pastebėjo jo talentą ir d 6 1 e i p i r m o s i o s k o m u n i j o s " ( 1 4 i 
paskatino jį ugdyti . 

Pirmi nėrinį, pairimo 
reiškiniai 

i ankstybo, 
sant'o kūryboje pasireiškė ner 
vų pairimo žymės. Savo kūriny
je "Lui" (1884 m.) j is pasisako 

p.) . Labai charakteringa bruta
l iam sif i l i t ikui! 

J is ciniškai, net neįdedamas į 
kurio savo herojaus J ūpas, o sa-

f f " l ^ I ! ^ 8 t i r ^ 5 S U S * ! l " i k y d a m a s autoriaus žodžiais skel
bia: "Mūsų poelgių reikšmę nu-

> lemia vien tik jų pasekmės (p. 

bepafiilikusi 
mūsų atspara tvirta moralė, ne
palaužiamų principų palaikoma 
tautos val ia išsi laikyti ir išsi
laisvinti. Bet — duok jcunimui 
prostitučių aprašymus ir jų dė
mesį nukreipsi nuo partizanų 
kovų ir knygnešių idealizmo. Ir 
dėl to mes protestuojame prieš 
tuos, kurie tamsiausią tautos 
vergijos naktį, sąmoningai ar 
nesąmoningai, j ieškodami pelno 

paskutinį ramstį. 

Kinijos įvykių dienoraštis 

bus transliuojamas per 447 ra
dijo stot is , priklausančias prie 
Mutual . Network. Tame religi
niame vaidinime dalyvaus daug 
garsenybių. Jį suorganizavo 

kun. P. Peyton 

apie baimę "sienų, baldų, kas
dienių daiktų, kurie man ima 
atrodyti priima tam tikrą gy
vulišką gyvenimą. Labiausiai aš 

268) Vadinas — nesugaus, ne-

lapt ingo sopulio." 

Kitame kūrinyje, "Le Horla", 
Revoliucijos 

nugiljotinuotas 

nubaus, nebus blogų pa^cKnių 
— ką darai, vis gerai. 

Kad tai buvo žmogus be prin-
| cipų ryškėja ir iš tokių posakių, 

bijausi š iurpaus manųjų minciųj k a d s m e c e n i s b ū n a « s u k a u s t e 

sąmyš io ; mano protas blėsta, t i k ė j i m a S t tradicijos, ir princi-j lą augštai vertina, 
maišosi , dėl nematomo ir pas- p a i „ ( p u s l 2 1 3 ) . Pagal Maupas-1 

sant'ą "Merginos skaistybė ne
turi jokios reikšmės kaime" (p. 

parašytame 1887 m., j i s atžymi Į 14) . Leidiny net ir žodis "Išga-
keis tas baimes, kurios auga ja - ;ny to jas" rašomas mažąja raide 
me prieš jo paties protą, kurs' (pusi. 217) , o kunigą j is vaiz-
sako, kad nėra joms pagrindo".! duoja sau persipjaunantį gerklę 
J i s prieina išvados, kad kažko-j (pusi. 251) . 
k i e s u t r i k i m a i a t s i r a d o jo s m e - Nehc civ}lhacijaf 0 sifilizacija 
genyse , kad j i s turi mintis , ku
rių jokia protinga būtybė nepri-į Šitokį veikalą mums davė lei-
valėtų turėti. Nenugal imas pas- dykla "Terra". Dabar mes ma-
laptmgas s p a u d i m a i nefta prie tome, kad kiekvienu tos leidyk-
beprotybės ribos ir j i s despera-! los leidiniu nebegalima pasit ikė-
t iškai šaukia: I tfc Kuriems ga lams j is i š le is tas? 

. __ „ ' Jei buvo norima duoti gerą Ii-
~ A 3 , e S U . p r _ a Z U y ę , ^ ^ t e r a t ū r i n į kūrinį, tai ji) pašau-

tvarko mano veiksmus, mano 
judesius, v i sas mano mintis . A š 
nebesu savyje , a š nesu niekas 
kitas , kaip tik pavergtas ir per-
gązdintas žiūrovas v i sų tų da
lykų, kuriuos a š darau. — 

N U O IJŽSlM.NfUlJSUJ 

Skaudančių Žaizdų 
m ĄTVIB\J ODOS UOŲI 
Tie, kurie kenčia nuo 8KNŲ AT 

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Ji. 
negali ramiai s6dSti Ir naktimis mle 
goti, nes J'j užjisenBjuflios žaizdru 
nielti ir skauda. Kad pasalinti tą 
niežėjimų Ir skaudėjimą, senų at 
vtrų Ir skaudančių žaizdų, uždGkttt 
DEGULO Ointment. Jo g y d o m o * 
ypatybe> palengvina jūsų skaudėji
mų tr galenite ramiai miegoti nak 
tj. Vartokite j} taipgi nuo skaudžia 
nudegimų. Jis taipgi pasalina nieže 
jimų ligos, vadinamos PSOUIASIS 
Taipgi paSal-lna perSSJimą ligos, vadi 
nnmos ATHLETE'8 FOOT, sustabde 
džiovinimų odos ir perplySima tarp 
plrSčių. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
dŽlūstan6ios Ir suskilusios odou. JU 
yra gera gyduole nuo visų lSvlrSlnlų 

Dentistui gręžiant danti įran- o<*°8 n * u L E O U L O tssuĖtša 
. . . , ° . , . . ' ' . Ointment suteiks Jum Akk* 

kis įkaista, ir patsai dantis taip- pagalbų nuo nuvar-
ar kitais motyvais , griauna t ą ' g i , ir nuo to atsiranda skaus- S S S S c ! ^ 6 ^ " 1 ^ ^ -

mas. Dabar išrastas naujas bū- io ointment yra par-
das: mažos dulkelės (paprastai, d U 0

o
d a m a 8 . , P

c ° . 7», t ' 
. . . . r r . , ' $1.26 tr $3.50. Pirki-

aluminijaus oksido) gazu (dau- t e Vftistinese chicago 
giausiai anglio dioksido) per orą ir apyiinkeso ir MH-
taip skubiai metamos į reikiamą! w a u k e e - a r b a a t -

. , .v * . . < < , . • I »i\jskite money orde-
vietą, kad jos „išgręžia" dantį,! rJ . _ 
pačiam įrankiui jo nepaliečiant. 
Dabar š is būdas pradedamas pri ^ a ^ S S f c Hep%f«I2fllt E «« 
taikyti ir metalų pramonėje | * 6 1 8 W * » S t " <****<> 84> D l 

Naujas H. Bordeaux 
veikalas 

Bordeaux — kūrybingas. Be
veik kasmet išeina po naują jo 
knygą. Naujausias veikalas — 

Prancūzų rašytojas Henry1 "Les Trois Soeurs des Išles". 

f —— 

Gręžimas dulkėmis 

Bolševikams užėmus Kiniją 
Maryknoll misionierius kun. M. 
Tennien buvo areštuotas. J i s 
sugebėjo slapta rašyti dieno
raštį ir ta is užrašais pasirem
damas išleido knygą "No secret 
is safe", kur aprašo ne tik ko
munistų elgesį su t ikinčiausiais , 
bet ir jų "žemės reformą", savi
ninkų likvidaciją. Spauda veika-

^ 

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

* 

Kad rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

RflJlberry 5-8694 

dominuoja mano sielą. « — - | W a g a l i m a b u v ( ) r a g U t ū k g t a n 

čius be tų sifi l it iko svaičiojimų, 
kurie įžeidžia tai, kas daugeliui 
lietuvių brangu. "Terra" pradė
jo leisti prostitučių lizdus apra
šančią pornografiją. Tai nebe 
civilizacija, o kaip prof. J. Ere
tas sakydavo — sifilizacija. Ar
gi leidyklai ta s smalsuolių at
neštas doleris bus brangesnis, 
kaip mūsų jaunimo, mūsų trem 
t ies brolių moralė? 

Bandė nusižudyti, pateko į 
beprotnamį 

Jis netgi pasakojasi nuolat 
pris imenąs tą trijų st iebų Bra
zilijos laivą, kurs praplaukė pro 
jo langą Seine upe augštyn. J is 
prieina išvadą, kad buvo ant* to 
laivo Būtybė, kuri nušoko ant 
žemės ir apvaldė jo smegenis. . . 

N e w Yorke iš le istas D. Mc-
Kie veikalas "Antoine Lavoi-
sier", kuriame aprašoma gyve
nimas ir veikla to mokslininko 
(moderniosios chemijos kūrė

j o ) , ekonomisto bei sociologo, 
kurs buvo nugiljot inuotas Pran- naujoje knygoje 
cūzų Revoliucijos metu. 

• i ' m • 1 1 1 i i . i » i n 

Nylon dirbtiniuose dantyse 
Indianos universiteto dentis-

terijos mokyklos profesorius 
dr. Fr. C. Hughes į dirbtinių 
dantų "smegenis" įveda raudo
nus nylon siūlus ir tada v i skas 
atrodo labai natūraliai, beveik 
neįmanoma išskirti , kad tai 
dirbt itiė medžiaga. 

i 

Korėjos kautynes 
A Grow aprašė J A V marinų 

dalyvavimą Korėjos kare savo 
"The N e w 

Telef. 
Kasdien 

iv Sekmad. 

iBfe*J:'.<^w^s-'. _<šfc^Kį>iiš3ft>«»r 
REpublic 7-5803 
nuo 2 vai. 
ir šventad. 9—2 v. 

ADOM A S VAITKEVIČIUS 
A N G L I Ų IR ALYVOS 

P A R D A V I M A S 

Visų rūšių namu,apši ldymo 
s istemų įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 

— 

PERKRAIISTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANC1JU 
TURIS ILG4 PATYFIMA 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
TeL WAlbrook 5-9*209 

. / V , ! . , 1 , . , . . , , i , - . I i i 

n 

Breed". 
— — —-—• 

Tie jo žodžiai tai pirmieji 
s imptomai jo v is iško nervų pa-| m 

irimo. Prasl inkus porai metų 

Perspėjimo sr;j natas 

Labai gerai prisimenu maž
daug prieš 23 metus skai tytą 
prof. Burcau knygą "Papročių 
palaidumas". Jos autorius — 
nuostabus sociologas. , Kalbėda-

ir s tat is t ika j i s 

URMO KAINOS UZ VYRŲ 
VAIKŲ RfiBUS 

IK 

Moteriškos Kojines 
51-55 Gaugc Nylons $3.00 už tuziną 

(su mažom brokom) 

Vyru T-marSkiniai $4.62 u?, tuziną 
Vyru nertiniai $5.95 kokybčs už $2.50 

Užsisakykite dabar! Mes pristatome. 
Kviečiame dylerius 

Skambinkite bet kuriuo laiku įlel 
susitarimo 

SUnnyside 4-1277 
• " i ' ' • ' i 

E. and J. 
MOTOR SALES 

Come in and convince yourself that you 
vvill not find better automobiles at lovvcr 
price«. 

HERE ARE A FEW LISTINGS: 

5 0 B u i c k R i v e r i a . . $ l , ^ i l 5 . 0 0 
9 8 R o c k e t - 4 9 O l d s m o b i l e 

S e d a n e t t e $ 1 , 3 9 5 . 0 0 
7 6 » 4 6 O l d s m o b i l e 

S e d a n e t t e $ 5 9 5 . 0 0 

' 
* 

Taupykite Standard Federal 
Savings 8C Loan Association 
— saugiausioje taupymo 
Įstaigoje. 

I N S l I R f D ] 
Turtas — $30,000,000.00 

Atsargos Fondas — $3,000.000.00 * 

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentą* 

(stalgos valandos: Kasdien nuo 9-tos ryto lkl 4 vai. po pietų. 
Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos ryto Iki 8 vai. vakaro 

trečiadieniais visai neatidaroma 

STANipi) PERAL SAVINGS 
AND LOAN A S i O C l A t l O N 

O f CHICAOO: * 
4192 ARCHER Aviiį CHicįAao ii : 

tjmkWAwmm\ 
P?.Wfr.'-&#1 

^ . 
= ^ 

TKI.rAlZM*)^ B E I KADIO v \KI>AVk*i/\S i i i TAIBYMA8 m ». / 

uallfled englneers' se C:* 

3120 5 . Hahted Street - DAnub* 6-4lf7 

i 

A T L A S P U B L CO. a t s tovas | | 
4919 So. Paulina St. 

PRospect 6-7960 

mm 

E. J. MOTOR 
SALES 

EDMUND JANICKI and 
JOSEPH KIJAK, Owners 

2929 W. Lawrence 
Tcl. JUniper 8-8071 

Open daily 9:30 A. M. to 9:30 P. M. 
Open Sundays 10 A. M. to 4 P. M. 

nuo to laiko, kai j is rašė š iuos^jz 
žodžius veikale "Le Horla", jau 
buvo aišku, kad Maupassant'as 
išprotėjo, bet j i s buvo dar palik
t a s laisvas, ir t ik kai 1892 me
ta i s bandė nusižudyti , buvo už
darytas į beprotnamį. 

Žmogus be padorumo jausmo 

Tą nematomą dalyką, kurs 
užvaldė M a u p a s s a n f o smege
nis, pamatė japonų mokslinin
kas, patologas Noguchi , 1D13 
meta is per mikroskopą įžiūrė
damas bac i l a s "Treponema pal-
lidum, kurios sukelia.. .sifilį . 
Maupassant'as buvo supuvusios 
moralės žmogus. Apie jį dr. Dale 
c i tuoja minėtame universiteto 
leidinyje, kad j i s "paliks savo 
draugus gatvėje ar prie upės, 
pats nueidamas į pakrantės vie
šuosius namus". Jis buvęs žmo
gus, nustojęs padorumo jausmo. 

Dr. Dąje rašo / k'ad Maupas
sant'as užsikrėtė sifiliu vėlyboj 
jaunystė j ar anksti ruauges. Po 
keleto mėnesių l igos s imptomai 
dingo, bet vėl ryškiau pasireiškė 
po tuzino metų. Sifi l is persimetė 
į jo nervus, i smegenis , degene-
ruodamas j ų ląsteles ir reikšda-
mas i s progresuojančia beproty
be. 

= 

MUTUAL FMRAL SAVINGS 
1 

• • • 

į s te ig ta Chicagoje 1905 metais . 
N u o 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 
ekonomines depresijas, panikas, ir krizes, ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutaupytą 
dolerį. 

Augštus dividendus išmokėjo visada be perstojimo 
l l aįtrauksim jvisij pinigus tfi kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę. 

DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
Gerų vartotij mašiiiŲ 
nupigintam kainom 

1951 BUTCK 4 door 
Dynaflow 

1950 BtnrK 4 door 
Dvnaflo\v . . . , 

1D$0 B'ICK 4 door 
l 'p Hnl 

v • 

————— 

». • • -
pradekite taupyti š iandien! 

11 ' • 

% 

— • 

|STAKK>S VALANDOS: KandUn nuo ii-Um ryto iki S vai. 

po pietų, Ketvirtadieniais nuo 9-toH vai. ryto iki 
» 

H vai. vakaro, Treciailioniain vinal neatidaroma. 

AND I O A N A S S O C I A T I O N * 
2202 W. C«rmak Rd. • Chtcogo S, 191 
JOHN J. KAZANAUSKAV *•$. • T#l Vi r g l * 7 7 7 4 / 

$1895.00 

$1695.00 

$139500 
1950 HLiDSON 2 door $1095.00 
1949 BHICK 2vdoor 

Uynallovv $1395.00 
1910 BUICK 4 d or 

Dvn fl w . $1395.00 
1949 BUICK Supo r 

4 door $1345.00 
1949 BUICK Super 

2 door . . ,> . $1295.00 
'948 CHEVROLKT Club j 

coupe $795.00 
M14.S BUICK 4 dour 

Dvnaflovv $1195.00 
10<7 BUICK Supor 
OOQ2<8$ J™>P Z anaowsa70 «ini 
00Q60T$ n> b MOing Sr6I 
19 !8 STUDEBAKER 

«^#IIWSPW!!PfPWf*'* 

ST. ANT1IONY KAVINES & LOAN ASS'N. 
1447 So. 4»t|» Couit, C lc r«J 50, III. 
.inSKIMI H\ ( in iHAUSKAS. Sekretorius 

HVIItlMN 
TAUPYTI 
PINIGUS 
Šioje Bendrovėje, kur 
jūsų kaimynai taupo 
pelningai ir s a u g i a i 
nuo 1922 metų. 

D y k a i dovanėlės su 
naujom sąskaitom. 
Turtą* $5,500,0 0.00 

^EGHKTTI TRAVEL III IIK Al 
1451 Ho. Oakloy \\e. C1JICAGO 8, 1UL. Tel. YArds 7-S278 Ir 79 

R E L I 0 N I S : 

LĖKTUVAIS, GELE21NKK 
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
IWu|»itmiu' hiliiu?.. *i»>l.u«Mii> tr siiivarkoiiic VIMIM HU kelione suristus 
įalykMo. H KIMI-, LIKl'i V l t SKMtlV- Pi ldome afidevltus. Hellonen 

pltyiuokife 16 anksto klliuniH nuiains. Aiikst'-lau aMLsakyklte Mietus kaip 
Iflktuvftfa latp Ir Inivuis, tai hAstte ttkrt, kad tikrai gausite vletaa. I'irk-
įlaiui hileius (>n.- m«is ueiiiukoslte Inun^lftu tr Išvengsite laiko sutruk-
«i.Muo, ne* iKt-eiioh lankvtls nti | geležinkelio stoti ar aerodromą, 
visu uii ullil.sii« «teno|e \ I n o j e — l'AS MIS . 

<? i 
• • • 

\ « . • : rs= 

00Qi-8<H Joop \ 
00'Q66$ Joop f 
\\)\H N A SI I "eOd" Cp. $595.00 
1947 PACKAIID 4̂  dr $645.00 
1947 BUICK Special 

4 door . $645.00 
^ 4 2 BUICK Super 

4 door $245.00 
1941 BUTCK Super 

4 donr $195.00 
Norintiems pirkti naują mašiną 

turime visokių naujų 

BUICK 
MILDA BUICK 

SALES 
907 West 35th Street 

LAiayette 3-2022 

^ 

— ^ i 
NAUJAUSIA KNYGA NAUJIEMS IMIGRANTAM!* 

Knyga, kunuu eilėrašciua kartosite atmintinai 
Jurgis Kaatytto GUauda 

I V E A M E R I C A ! 
Vlado Vijeikio iliustracijos 

Pirmoji ^okia pobūdžio knyga knygų rinkoje 
Imigranto išgyvenimų išpažintis 

RAINA 50 e t 
PlnlRUS siuskite kartu su u / ^ k y m u Utoakytos knygo» 

Pasiunčiamo* :>a.*tu 
1 /̂ Mk.vitiiiM slu^klle: x 

" D R A U G A S " 
2834 South Oaktav Aveuue Chicafto 4, nilaote 

Į • . i • • • » • • i . . — • - . • • • — . . . . f 

* 

. - **-*• — «• *a a a a l T**™ 
3ES 

. . i . i T - * T 

0 ų̂ W l̂d lf?Mroiiw Sv*fi[ 
i 

Vlt'^MMTlI.tL l - l l l l ! \ IsKA |K>1A|C«A .-VJtl'lM tSID&JK,, 
K t R I l'A I M ; \ A I ,h\ VISOKIV Kfftl\, APl iKAUpOSEI 

Me.s HtM(c)vau.„iine atsukoinliiKas aiMlraudOK k«mpanlja8, UMlel kiekvie
nas i»u,sų klijenta.s vlsiidoK Hiiwnint>u«^, jei ktiin h>k^u. kokia nelaime. 

PIKE—AUTOM OBU JO—LI A B I ! . in iC^—PRrjVlSNTION 
IK AOCIDLNTS. 

i 4121 SUUTH ll'KKTKRN AVE. Tclef. Pllosi>f>ct ft-51« 
.Agentūra yra CIIAS P KAL pridBūroje 

^ 
• * • " • • • » 

t 
< t 

, 

- - >— 
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I I MĖNRAŠTIS DRAUGAS. CH1CA00. ILLINOIS fteStadienle, lapkričio 22, 1952 
\ 

Technikumo ir jo direktoriaus sukaktis 
K. SCESNIJLEVICIIJS, .Ir., Chicago, 1U. 

Pirmajam Didžiajam karui sakyti, neblogai žinojo savo 
praūžus, nepriklausomos Lie- mokinius. Prityrusiam asme-
tuvos vairuotojai buvo labai niui, kaip Rukuiža, reikėjo ke-
susirūpinę išauklėti žemės ir lis kartus matyti mokinį klasė-
miškų. ūkio specialistų kadrus, 
nes jų trūkumas buvo Jidelis 
ir skaudus. Be savų spec alinu 

je, pasilinksminimuose, trauki
nyje, stotyje ar kitur, kaip jis 
jau turėjo savo t kslų sprendi-

negalima buvo pradėti kiek pa- mą, kurio nevengdavo drąsiai 
doriau tas ūkio šakas tvarkyti,: pareikšti per Mokytojų Tary-
o jos per karą ir prieš karą bu-1 bos posėdį sprendžiant mokinių 
vo gerokai nusmukdytos. j elgesį arba stipendijų padalini-

1919 metais buvo atkurta mo klausimą. 
Dotnuvos dvare prieš Pirmąjį 
Didįjį karą čia įkurta žemės 

A. Ruikuiža buvo geras peda
gogas. Jis niekuomet neatsiliep-

' TADO BALČIŪNO 
P R E Z I Z I s K A S L A I K R O D Ž I Ų 

T A I S Y M A S 
LONCUNKS. \VJTTNAIER, BULOVĄ 
If kt. šveicariški laikrodžiai tikrai 

gemomis kulnoinlR. 
2 1 5 0 W. 2Srd St . Tel . Y A 7-0841 
DAKBO VAU: 9*2:80 Ir 4-s v. v. 
šo&tu<llfMilulM 10*2:80 Ir 4-8 v. v. 

DOTNUVOS ŽEMES 9 1 1 0 
• : • . • < 

AKADEMIJOS RtfMAI 
Foto Svflldenio 

Pjūklai be dantų 
Metalui pjauti Solar Aircraft 

ūkio mokykla. Nuo 1922 metų davo blogai apie centro įstai-
iki 1927 m., kada Technikumas gas, kurių žinioje, laikui be
buvo uždarytas, jam vadovavo gaut, reikėjo technikumiečiams 
moksl. miškninka?, doc. A. Ru- jdirbti, nors, žinojome, kad jis Co. pradėjo vartoti pjūklus be 
kuiža. 

Per savo egzistavimo metą, 
Technikumas išleido 24o reika
lingus specialistus (agronomus, 
kultūrtechnikus ir miškinin
kus), kuriems teko vėliau eiti 
atsakingas pareigas administ
racijos aparate. 

Technikumiečiai (jų esama 
apie 30 tremtyje) pasižymi to
lerancija, valstybingumu, dar
bo nevengimu. Tas ypatybes jie 
įgijo Technikume, vadovauja
mame p. Rukuižos, šiemet savo 
65 gimtadienį Švenčiančio trem 
tyje. 

Direktorius Rukuiža, būda
mas puikus administratorius, 

buvo daugeliu žemės ūkio mi- dantų. Jie sukasi taip greitai, 
nisterijos darbu nepalenk ntfts. | k a d m e t a ^ s -*****, i r **• t , e : 
Tą darė ne visi pedagogai. Į s i o S pradegina taką skersai 

, xi • • i • „ i , „ pjaunamą metalą. Pjūklai su 
pamokas miškininkams visados v* n 7 £jm.aM.-
F , A ,. . . dantimis lengvai sutrukdavo, 
ateidavo punktualiai, gerai pa
siruošęs, aiškino suglaustai ir 
aiškiai. 

Reikia pasakyti, kad žymi 
moksleivių dauguma atvyko į 
technikumą žinių pasisemti ne 
vien idėjiniais sumetimais ve
dama. Daugumoje jaunuolai 
siekė užtikrinto materialinio 
gyvenimo. Reikėjo direktoriui 
ir padagogams įdėti daug triū
so ir pasišventimo, kad išdil
dytų materialinius ir tuo pavo
jingus siekius besimokančiame 
jaunime ir įskiepyti jiems pro
fesinės savigarbos ir idėjinio 
darbo reikalingumą. Tai neblo
gai pavyko. 

A. Rukuiža 
buvo griežtas sau, buvo kur rei 
kėjo griežtas ir kitiems. Jo pa
stabos būdavo labai retos, vi
sados vietoje ir pildomos be 
atidėliojimo. Jam direktoriau
jant buvo išvengta didesnių ne
sklandumų kaip su mokiniais, 
lygiai su valdančiais organais, 
nors tai buvo nelengva. 

Pedagogų tarpe irgi būta įvai 

A. Rukuiža buvo geros šir
dies žmogus. Jis pažinojo savo 
mokinių ne vien politinę bei 
mokymosi pusę, bet jam rūpė-
io ir materialinė mokinių būklė. 
Ne vienas technikumietis gali 
patvirtinti, kad jeigu ne A. 
Rukuižos pagalba, darbo sutei
kiant kabinetuose, tai jis, ne
paisant gaunamos stipendijos, 
nebūtų galėjęs sėkmingai baigti 
Techrrkumą. 

Technikumiečiai iš tikrųjų 
<?ali didžiuotis savo buvusiu di
rektorium. 

Dujos ant Urano ir 
Neptūno 

• 
Naujieji atradimai ;roGTe, kad 

ant Urano ir Neptūno yra van
denilio, o lengviausio elemento, 
kurs yra savotiškas „atominis 
žibalas", palaikąs žvaigždžių 
„degimą". Atrado jį tose plane
tose dr. G. Herzberg, kanadie
tis, žemės atmosferoje vandeni

nu pažiūrų žmonių, bet visi jie l i o m a ž a i > ° k i t o s e planetose jo 
darniai dirbo ir trynimosi jų 
tarpe nebuvo matyti. Jų tarpe 
buvo visa eilė žymių mokslo vy
rų. Pedagogai ir direktorius 
uoliai dalyvavo moksleivių vi
suomeniniame gyvenime (koo
peratyvas, meno būreliai, sce
nos mėgėjų grupė, gimtojo 
krašto tyrimo būrelis ir pan.). 
Mokiniai įprato matyti pe
dagoguose savo draugus. 

Visas šis įvairus ir įdomus 
gyvenimas sukėsi aplink p. Ru
kuiža, kaip aplink pagrindinę 
ašį. Jis davė toną, jis sekė kiek 
vieną kenksmingą pasireiškimą, 
kad jį galima būtų laiku paša
linti, o mokiniams duoti juo 
geresnes gyvenimo bei mokini-
mosi sąlygas. 

Kaipo apie auklėtoją reikia 
dar pasakyti, kad direktorium 
ir pedagogu būdamas, p. Rūkui 
Ža nepataikavo, nerėmė ir ne
išskyrė nei vienos politinės mok 
sleivių grupės, nei vienos ku
rios specialybes. Pats būdamas 
miškininkas, specialiai nerėmė 
miškininkų, nes jam buvo visi 
moksleiviai brangūs ir lygūs. 
Neteikė jis nei asmeninės pro
tekcijos. Sekimo ir skundimo 
organizavimo politikos p. Ru
kuiža nevykdė. Jis vadovavosi 
savo geru žmonių, o ypač jau
nuolių, pažinimu ir, reikia pa-

visai nerasta. 
Dar didesni kiekiai Urano ir 

Neptūno atmosferoje yra heli-
jaus. Šių dujų dideli kiekiai yra 
saulėje, truputėlis ir Žemėje. 
Uranas nuo Saulės yra nutolęs 
už 1,800 mylių, o Neptūnas — 
už 2,800. 

Aliumininis tiltas 
Pirmas iš vieno aliuminiaus 

padarytas tiltas nutiestas per 
Saguenay upę Quebece,' Kana
doje. Jo ilgis — 300 pėdų, baig
tas statyti 1950 metais. Jis pas
tatytas aliuminiaus fabrikų ra
jone. 

jei kuris dantis išlūždavo. 

Dideles dujų atsargos 
Texas valstybė per metus 

gauna trilijonus kubinių pėdų 
natūralių dujų, iš viso net 
4,673,509,000,000, iš kurių sau 
pasilieka 2,036,800,000,000 kubi 
nes pėdas, o kitas parduoda net 
taip to'i, kaip Naujoji Anglija. 

"Pabrango" žmogaus 
kūnas 

Per daugelį metu mokslinin
kai skelbė, kad vertė medžiagų, 
iš kurių sudarytas žmogaus kū
nas, tesiekia apie 98 centus. Ta
čiau išmokus skaldyti atomus, 
apskaifi'uojama, kad žmogaus 
kūno svaras turi galimybę duo
ti 11,400,000 k i lovatvalandas e-
nergijos, taigi 150 svarų žmo
gaus kūnas būtų vertas apie 
$85,5 bilTonus... 

Kaip sulaukti 100 metų 
Vienas iš žymesniųjų Ameri

kos daktarų ištyrė 20 senių, su
laukusių 100 metų ir nustatė, 
kad ilgo amžiaus galima su
laukti laikantis šių taisyklių: 

1. Būti linksmam, 
2. Laikytis nuosaikumo val

gyme ir gėrime, 
3. Palaikyti normalų kūno 

svorį ir gauti reikiamai poilsio, 
4. Turėti užtikrintą rytojų, 

būti ekonomiškai apsirūpinusiu, 
5. Būti veikliu. 

Laikantis šių taisyklių, jei tik 
kas nebus apsunkintas pavel
dėtomis negaliomis, galės su
laukti ilgo amžiaus. Tas dakta
ras tai Seale Harris iš Bir-
minghamo, Ala., dabar jis turi 
80 metų amžiaus. 

i Lėktuvai iš stiklo 
Ėmus lėktuvams prašokti gar

so greitį atsirado viena proble
ma: nuo trynimosi į orą tirpsta 
jo metalinės dalys. Konstrukto
rius E. Piper siūlo daugelį dalių 
gaminti iš stiklo siūlų, kurie yra 
atsparūs karščiui. 

Daug sergančių nervų 
ligomis 

JAV ligoninėse yra apie 1,-
450,000 lovų, iš jų apie pusė yra 
užimta sergančių nervų, proto 
ligomis. Dar apie ketvirtadalis 
miliono tokių ligonių turėtų bū
ti priimta. Milionai dolerių kas
met išleidžiami jų globai ir gy
dymui. 

Dėmesio Namų Savininkai! 
PRACTICAL BUILDERS 

Specialistai — Bendras remontavimas — 
Krautuvių priekai — Pastogėje ir rūsy-
sc butai — Stogų dengimas — Sienų ap
mušimas — Virtuves ir Vonios. Žemiau* 
šios kainos. Nemokami apskaičiavimai. 
Visas darbas garantuotas. Pilnai apsi-
draudę. 1)1. kins 2-2968 

jnRKTTE savo pinigus Wlseonslne 
i biznius gilusiam pelnui! Mes turi
mo geriausių pirkinių: viešbučių, ta
vernų, restoranų, garažų, gazolino 
stočių. Namų visokių dydžių! Oklų 
ir vasarviečių. Rašykite arba pama-v 
tyklte Clintonville Sales Corp., Clin-
tonvllle, Wlsctont|1n. Saukite: 2289. 

Jautienos pusSs arba užpakaliniai 
ketvirtadaliai urmo kainomis! Pir
kite dabar dėl Jūsų ,,Deep Freeze". 
,,S\vift s e l e c f arba „prlme1' jautie
na. Mes specializuojamos paruošime 
šviežios mėsos lt* laukinių paukščių 
del Jfisų ..freozer" namuose. 

KANDIiF.lt IXX>1>S 
7404 Irvlng Pk. 

tiLmlstono 3-0028 

Dėmesio Namų Savininkai! 

AR REIKALINGA JOSl.I NAMĄ 
TAISYTI? 

Galite gauti kombinuotus alutninum 
žiemines duris ir langus, Insulbrick 
siding, jrengti butus pastogėje ir rū
syje, dengti stogus, "tuckpointing", 
dailydfs darbą, dažymą, cemento pa
matus, garu valyti, namus pasverti. 
Jokio {mokėjimo, nuo 3 iki f) metų 
išsimokėti. Saukite Financial 6-5371 
nemokamiems apskaičiavimams. 

s SEAL MASTER HOME 
IMPROVEMENT CO. 

203 N. VVabash Ave. Chicago 

BUSINESS SERVICES 
\ 

Dėmesio Biznieriai Vyrai! 
KONTRAKTORIAI ir DAKTARAI! 

Subiirban Secretarial Service! 
Atlieka visokių rusiu telefono aptarnavi
mą, buhalteriją, taksų darbus, diktapho* 
no, mašinraščio ir "public Stenographic 
— notary pubhV". 205 N. Harlem Ave. 
(prie Randolph St.) Oak Park, Illinois 
l.l . liti 6-1145 • Valandos nuo 9 iki 5:30 

Geros Kuokybės Valykla, visų drabužių, 
kilimų, užuolaidų, lovatiesių. Nemokamas 
paėmimas ir perdavimas po 5 vai. vaka
ro. Pataisymai visų medžegų. 

SOPHIE'S CLEANERS 
Mr. and Mrs. Yuskis, Prop. 

1811 SO. ALLPORT 
SEeley 3-7690 

DĖMESIO BIZNIERIAI VYRAI! 
Advokatai - Daktarai ir Kontraktbriai 
žemiausia mėnesinė kaina už Telefono 
aptarnavimą. Sekretorišką aptarnavimą 
arba Raštinės stalo vietą. Valandos kas
diena ir sekmadieniais 8 iki 6. Penkta
dieniais 8-9 vakaro. Rašykite arba šau
kite Arrico Secretarial Service 1710 W. 
Lake St. MelrosePark, III. Fllmor 4-4811 

KAILINIU 
PERDIRBIMAS 

Perdirbame ir Pataisome 
Išvalome ir Išblizginame 

APSIAUSTUS ir 
SALIKUS 

Padarome iš jūsų 
senų kailinių rūbų 
už prieinamas kai 
nas. $50.00 ir virš 

SOUTH CHICAGO 
CLEANER 

Furriers and Tailors ' 
8717 Commercial Avenue 

SAginavv 1-8120 

" DftMESIO SAVININKAI! 
Saukite mus šiandien dėl jūsų visokių ap
šildymų problemų! Gaziniai — Angliniai 
— Aliejiniai pečiai jdedami. Išvalome — 
Pataisome Rynas ir "dovvnspouts"! 
Mes aptarnaujame miestą ir priemiesti. 

KEnvvood 8-1150 

DtnnMtOi dlsiltet'.'fai! Turime pilną 
pasirinkimą ifb-.»dyto 

DIABKTIS FOODS 
*įer Diabetikams maisto 

; ^ V & *KMU KAIiOKUV 
DIETŲ MAISTAI 

VISUOMET ft'ležtOH prekCs 
DežutCse matstop • Miltai • Pyra-

ftprteal. 1.1, 
gaiėlal • „ToebV • „liread Stleks". 
SALDYTUVK VlSUOMKT TURIMU 

INSULINO 
Clinltest Tabletes — Adatos — 

8ą?.lnlngas reeuptų Išpildymas mūsų 
specialybe. 

J E lt O Z A L 
PHARMACY 

2900 W. 95th Street 
KVERGRREN PARK 6590 

Nemokamas skubus pristatymas 
Atdara kas vak. Iki II Tai. 

SEETHISIH0UR STORES! 

AUŠROS VARTŲ 
DIEVO MOTINOS 

PAVEIKSLAI! N 

Tai menidkai keliomis spal
vomis atspausti garsiosios 
Vilniaus šventovės paveiks
lai. J is gražiai puoš kiekvie
no lietuvio butą ir gyvai pri
mins mums Vilnių ir jo šven

tovę — Aušros Vartus. 
Paveikslo kaina labai lema — 

tik 1 doleris 
Platintojams duodama nuolaida. 

Pinigus su užsakymai? 
siuskite: 

. .DRAUGĄ S" 
2334 So. Oakley Are 

Chicago 8, 111. 

G. LeRoy Lehr 
Modernios patalpos 

Nauja, moderni "air-condi-
tioned" laidotuvių koplyčia. Pil
nas laidotuvių aptarnavimas. 

LEHR FUNERAL HOME 

6040 So. Pulaski Rd. 

POrtsmouth 7-7676 

DfiMESIO BIZNIO firmos ir profesijos 
vyrai! Gražiausiai suvyniojimo dovanų 
aptarnavimas ir dovanu parinkimas atlie
kamas jums. Demonstracijos pildomos — 
miestiečiai ir užmiestiečiai pračomi atsi
lankyti. Padarykite planus dabar! 

Saukite: 
GRaceland 7-330S 

1 " • ' ' ' " K 

DfiMESIC. SAVININKAI! B. F. 
Krane ta — kanalizacijos meistras. 
Nemokami apskaičiavimai. Nėra pri
valumo. Tinkamai greitai kanalizaci
jos ir ši ldymo aptarnavimas. Perdir
ba, naujai padaro. Lengvas ismokfiji-
mas. Turi leidimą ir apdrauda kana
lizacijos ekspertai. 2915 W. 63rd St. 
Tolef. Groveblll 6-2920. , 

DĖMESIO, SEIMININKES! 
Skalbiamos masinos ISnuomuoja-

mos už $4.00 į men. 
Pilnai pataisomos visokios skal

biamos mašinos už prtoinamas kai
nas. "Coln meter" mašinos Įtaisomos. 

Tel. Vlotory 2-1611 

G Ė L E S 
Visokiom* progoms 
• VESTUVĖMS 
• BANKIKTAMS 
• PRIfjMIMAMS 
• LAIDOTUVCMS 

Vidurio stalo papuošalai — Korsažai 
. . Bukietai — Žydinti augalai . . . 

ŠVENTĖMS NEPAPRASTI 
AUGALAI 

OLadstone 8-7878 — 
MES PRISTATOME 

Fashion Flcrist 
2402 N. Harlem Ave. 

Atdara kasdiena & sekmad. Iki 
10 vai. vakaro 

r*8I8AKYTCTTF .IflSŲ ROjMYTUS 
OAITMIITR ANKSTI! 

Speciali žema kaina "Preezer" sa
vininkams! 

Romytl gaidžiai apdaryti ketvir-
tad., penktad., šeštad.; 4-taa namas 

i šiaurfij nuo Joliet ant Austln, Sche-
rerville. 

Saukite: Dyer 4516. 
, Atvažiuokite šiokiadieniais arba 
J sekmadieniais. 

FAZANŲ MEDŽIOKLE: 
iki Vasario I k 1958 

Rezervuokite vietas dabar! 
Geriausi patogumai. Namie ga

minti valgiai. — Ofirimai f 
APŠILDYTI NAMUKAI ' 

MR. FRED WILSON 
Slaurytinis kampas U .S . 12 & 

111. 31. RICHMOM), ILLINOIS 
Tel. Rlchmond 403, rezervuo< 

kito vietas. 

No. DR 3 
• ^ • 

Comp/ete crlb wlth $ 0 4 5 
tfobft and tigures ** 
Imporled ComM. *|urM 4 U. *Mr# detali. 
Attrattlv* (dorini. Unuiual ty»«» — wom»n 
with watw lua. ihaphard wlth baoalpai, ihea* 
with Mtton wool Daaoa, «U. Box«d wlth tapar 
•raia rtu itable UluitraUd U collapilbla, 
eoiim§ la • toctlunt and aan l>« aiumblad H 
I M I thaa titre* niauta*. 

Vtcoruted In Hutltc Colon \oitk 
a Colortd Background 

• I I OUR LINE OF CHRISTMA8 AND 
CVERY OCCASION CARDŠ 

Phona FRanklIn 2-5156 
W« djOMjit C.O.D. iiail or Phon$ 0rd$rt mm 

Two Stor*t: 
211 W. Madison St., 29 N. Dearborn 

NOVELES K O N K U R S A S 
1. Dienraštis "Draugas" ir jo Eendradarbių klubas skel

bia noveles konkursą. Data, konkursui skiriamiems rankraš
čiams įteikti, yra 1952 m. gruodžio 10 d. Konkurso rezultatai 
paskelbiami apie 1953 m. vasario 16" d. 

2. Už tris geriausias noveles skiriamos šios premijos: už 
pirmąją — 100 dol.; už antrąją —60 dol.; ir už trečią—40 dol. 

3. Noveles temą ir pobūdį pasirenka rašytojas. Konkurso 
skelbėjai reiškia pageidavimą, kad novele kokiu nors atžvilgiu 
liestų lietuvių tautos buitį 19 šimtmety. 

4. Pageidaujama, kad novele būtų ne didesnį, kaip kelių 
ir keliolikos puslapių, parašytų mašinėle. 

5. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai prašomi pa
sirašyti slapyvardžiu, o atskirame uždarytame voke pažymėti 
3avo pavardę ir adresą, voko viršuje pažymint slapyvardį. 

6. Siųsdami savo kūrinius komisijai, rašytojai tuo pačiu 
sutinka, kad ji« premiją laimėje ar nelaimėję, gali būti išspaus
dinti ,,Drauge". 

7. Rašytojų Draugija, "Draugas" ir mūsų dienraščio Bend
radarbių klubas teisėjais premijuotinoms novelėms nustatyti pa
rinko K. Barauske, dr. P. Celiešių, J. Kaupą, A. Valentiną ir 
O. Zailskienę, 

8. Kūrinius siųst šiuo adresu: Noveles Konkurso Komisijai, 
"Draugas", 2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, IUinois. 

r? 

DftMESIO, savininkai! Oazo ir 
alinjauH pakeitimai. Pilnas contrall-
nio IvedlmU, bendra.s skardo.s-»h«et 
metai darbas. Lee'8 Automatic VVarm 
Air Heating. TOwnhall 3-G07O. An-
thony Ligutis. savininkas, kulba lie
tuviškai. 

L E O N ' S TELEVLSION 
ENGINEERING SALES 

Mes pataisome ir aptarnaujame visų iš-
dirbysčių ir modelių televizijas. Prideda
me dalis ir atliekame darbą kuo geriau
siai. Darbas garantuotas. Kaina prieina
ma. Atdara kasdien ir šeštadieniais nuo 
9 iki 9 vai. vak. Tel. GLadstone 5-5296 

2025 N. MANNHEIM ROAD 
Melrose Park, Illinois 

DfiMESIO, televizijos savininkai! 

Mes pataisome ir aptarnaujame viso
kių 18dlrby8čių ir modelių. Saukite 
kasdion Ir sekmadieniais. 24 vai. ap
tarnavimas. Leiskite BROADVIKW 
T. V. SERVICE pataisyti jnsu tele
viziją gerai už priolnamą kainą. 

F l lmor 3-0666 arba F l lmor 8-6751 

Dėmesio savininkai, gaukite mūsų 
kalnas pirmiausiai 
AliMON & SONS OONTRUOTION 

OO. 
Taisymo, pertaisymo visų rflfiių lan
gus, grubius arba užbaigtus, sienas 
apmuSa, stogą uždeda, pastogCjc ir 
rūsy JrenRiame butus. 

COnimodore 4-7010 

' • 

DABAR VEIKIA 

DR. FRANCIS M. DWAN 
MEDI€AL CENTER 
7540 West 63rd Street 

SUMMIT, ILL. 

SPECIALIAI KREIPIA DfiMKKĮ {: 

* 

Ištisą X-Ray aptarnavimą 
Medicinos gydymą 
Pediatric įrankius 

Physiotherapy gydymą 
Įrankius medicinos gydymui 

Pilnai frengtą laboratoriją 

Klinika atdara nuo 8:00 ryto iki 9:30 vai. vakaro 
pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 

Trečiadieniais ir šeštadieniais nuo 8 ryto iki 5 vai. po pietų. 
Penktadieniais nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 

DR. FRANCIS M. DWAN 
Member of the American Medical Ass'n. 
Chicago Medical Society 
Illinois Medical Society 

^ ^ 

SIENOMS — GRINDIMS 
Pagražinkite savo virtuvę Ir 

prausyklą su: 

<? 

ItfiMKSlO SAVININKAI! 
Mes suteikiame visas medžiagas Ir 
darbininkus pilnam pertaisymui vir
tuvių Ir prausyklų. Taip pat kanali
zacijos reikmenis Ir alyvą Ir gazą 
krosnims. 

PIATMBING & HEATTNG, 8IJPPI/V OO. 
0040 W. OERMAK ROAD, BKIttVYN, # ILT;. , 

Saukite dfil nemokamų apskaičiavimų' 
OUnderson 4-0606 Atdara plrmad.' & ketvlrtad. vak. 

• PLASTIKU • P L I F N I J 

• ASPHAI/T • GUMA 

• VTNVL 

VKESTERN 

: ^ 

NAMAMS 
ir 

IRVICE 
MMalm 

AIRWAY RADIO AND 
TELEVISION CO. 

PATYRĘ TECHNIKAI 
• STEWART WARNER 
• HALLICRAFTERS 
• TRAVLERS 

For Economical Service Ca.3 — POrtsmouth 7 2985 
3740 W. 63rd St. 

— — 
CHICAGO, ILL 

INDUSTRIJAI 

PARDAVIMAS -

APTARNAVIMAS 

liesiai iš 

dirbtuves 

K 

C0MBUSTI0NEER DIV. OF STEEL PRODUCTS 
ENGINEERING C0. 

1532 South Michigan Ave. WAbash 2-0060 
Vakarais šaukite: FRanklin 2-7100 

• 

• 
• 

• 
t 

-
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAOO. TLLiKOIS 
m 

<? z 

BUDRIKO KRAUTUVES 4 0 METINIS 
PADEKAVONES DIENOS 

IŠPARDAVIMAS 

LINKSMIAU 

vSia p r o p Bmirikas duoda premijas pirkėjams kalakutą, 
žąsį su kožnu pirkimu virs 45 dolerių ir aukščiau. 

Daugeli* lietuviu yra įsitikinę, kad mažos krautuves ir pradines 
krautuves moka už prekes daug brangiau ir negali pirkti tiesiai 
iš gerųjų išdirbysčhj; kad jos moka daug brangiau perkupčiams 
ir todėl negali parduoti pigiai. Budriko kapitalas Ir didelis pirki
mas tiesiog iš Žymiausiu fabrikų padaro galimu parduoti daug 
pigiau. 

Budriko krautuvėje parduodamos prekes tokių išdirbysčių 
kaip: Fullman, Kroehler, Simmons, Lloyd Sealey, General Elec
tric. Phileo, Dūmon t, A d mirai, Kelvinator, Hoover, Universal, 
Rembrandt, Lees, Bigelow, Armstrong, Thor, Bulovą, Elgin, 
Longine**, Benrus, R. C. A. Victor, Community, Kogers 1847, 
Keep-Sake ir daugelis kitų žymių išdirbysčių, Fair Trade kai
nomis ir žemiau. 
Llnoleum grindims, visokių spalvų, 9 x 1 2 už $:*,75 
K&rpetams valytuvai, rankiniai, po $4.95 
M atrašai vatiniai, visokių mlorų, po $7.50 
Metalines ir medinPa lovos po $7.50 
Matraaal, springsinlai, po $15.00 
Supamos minkštos kčd6a, po $14.50 

BUDRIKO KAURŲ IŠPARDAVIMAS 
SUTAUPYKITE 50'/o IKI 70% ANT BROADLOOM, 

WILTONS IR AXMINSTERS! 
^x3 l / 4 pPdos grynų vilnų, rSf. kaina $22.00, dabar $8.00 
5 x 9 pėdas, reguliari kaina $106, už $37.00 
6 x 4 . 7 pčdos. reguliare kaina $60. už $22.00 
7 x 1 2 pSdų, regultarS kaina $ 120. už $39.00 
8 x 1 5 pčdų, reguliari kaina $250, už $90.00. 
9 x 1 2 pėdų, reguliare kaina $125, už $59.00 
9 x 1 3 pėdų. reguliare kaina $275. už $125.00 
I>abai dailių spalvų, v irtęs $12.00, $9.00,$7.00 vertes ketv. 

Jardas, dabar tiktai jardas $'1.00 
Naujas 7 kub. pėdų Šaldytuvas, garantuotas B metams $148.00 
Nauja skalbimui mašina $08.00 
l'rosyjlmo mašina sos.no 
Elektrine siuvama masina $08.00 
Aliejum kūrenami šildymui pečiai $28.00 ir aukš. 
Angl imis kūrenami šildymui pečiai $28.00 ir aukš. 
Porcelano gavsinial pečiai $98.00 
I^bai dailios stalui lempos po $4.95 
Auksiniai 14 kar. rankiniai 17 akmenų laikrodėliai po $29.50 
Kankiniai gold fllled laikrodėliai po $10.95 
16 colių paveikslas televizijos po $99.50 

Dykai geras didelis kalakutas su pirkimu virš $45.00 ir 
aukščiau. Taip pat rašoma plunksna ir Bali Point 

plunksna dykai visiems atsilankiusiems. 

Jos, F. Budnk, Inc. 
3241 South Halsted Street 

Tel. VIctory 2-9542 ir CAlumet 5-
Krautuve atrdara mm H vai. ryto iki 9::{0 vakaro pirmadieniais Ir 

ketvirtadieniais. Kitais vakarais iki 6 vai. vakaro. 
Nedaliomis uždaryta Visa diena 

l'as l'.iuli ikii ( i a / o ir Klektro* bilos M/.mokamos 
be Jokių ekstra mokesrtų. 

Budriko Kadio Valanda Ri< kvleno ketvirtadienio vaksfs nuo 6-00* 
iki 7 vai. vakare ig \VHKC radlo stoties, 1460 ktlooyeles. 

GREITAKALBIAI 
, LIETUVOJE 

Visoje Lietuvoje plačiai var
tojo greitakalbius. Tai savotiš
kas būdas lavinti žmogui kalbą, 
lavinti jo geresnį ištarimą žo
džiuose, lavinti dėmes}. Daž
niausiai greitakalbiuose susi
kerta ir daro sunkumus tarse
nai panašiosios raides. Tų rai
džių sukliuvimai dažnai net pa
keičia patį žodį ir sudaro dide
lį juoką aplinkiniams klausy
tojams. Greitakalbius prakti
kuodavo daugiausiai jaunimas. 
Vardaa "greitakalbis" paeina 
nuo greito iškalbėjimo specia
lių žodžių. Dabar žvilgterėsime 
j visą Lietuvą ir panagrinėsim 
įvairius greitai pasakomus žo
džius. 

Augštaitija 

Biržų apylinkėse vartoja žo
dį, kuriame kertasi trys raidės: 
"p", "g" ir "b". Tas žodis grei
tai sakomas yra "Mišpigybė". 

Antalieptės apylinkėse var
todavo žodį, kur pinasi "ir", 
"er" ir "g": "Gera gira gera 
gerti; geri vyrai gėrė girą, ger
dami girą, gyrė girą". 

Dusetų apylinkėse vartoda
vo įžodžius, kur pynėse "p" ir 
"k" raidės tariant žodžius: ' T a 
valkai, pavalkėliai, pavaikapa-
lakiai". "Kamuntai, kamunfė-
liai, kamuntapalakiai". "Bėgo 
vilkas pro kapus,, pro pakapę". 
Dusetų ir Antalieptės apylinkė
se vartojo panašius greitakal
bius, daugumoje net tuos pa
čius. 

Deltuvos apylinkėse vartoda
vo žodį "Bėgo vilkas pro kapi
nes, pro pakapius". Cia pinasi 
raidės "p" ir "k", kartais su
darydamos kitos prasmės žo
džius. 

Viešintų apylinkėse vartoda
vo "Šikšna, šikšnelė, šikšniškai 
supinta", čia keblumus sudaro 
raidžių " š " ir "n" maišymasis. 

Skapiškio apylinkėse varto
ja žodį "Prūdas, tame prūde 
bliūdas, tame bliūde pluta plū-
duruoja". Čia pinasi raidės "p", 
"b" ir "d". 

Žemaitija 

Tauragės apylinkėse vartoja 
žodį "Visos šikšnos šikšniškai 
išdirbtos". Čia pinasi raidės " š" 
ir "n". Žodžiuose "Pypkis, pyp-
kutis, pypkapalakis" pinasi rai 
dės "p" ir "k". Pasakyme 
"Bliūds plūduor prūdo vidury
je, balta putra bliūdo vidury
je". Čia pinasi raidės "b", "p" 
ir "d". Žemaitijoje .minėtieji 
žodžiai vartojami įvairiose vie
tose. 

Dar vienas įdomus greitakal
bis "Lip vapsva viksva, linkst 
viksva visa" (Eržvilkas). Čia 
maišosi raidės "p" ir "k". 

Jurbarko apylinkėse saky
davo "Saukai — taukai". Čia 
maišosi "k" ir " t" raidės. 

Sakių apylinkėse sakydavo 
"Šikšna, šikšnytė, šikniškai iš
taisyta". 

Minėtieji greitakalbiai turi 
būti tariami labai greitai. Kar
tais net dovanos duodamos kas 
greičiausia pasako ir bausmės 
skiriamos — kas nepasako. 
Dažnai vartodavo minėtus grei
takalbius ne tik pažymėtose vie-
pasakymų, negu mano, prašom 
tose, bet ir kitose vietose, l 'as 
priklausė, kur juos piemuo ar 
vaikas išmoko. J. Būga 

kapinėse... 
Pas namų savininką atėjo 

nusivilusiu, bet kova laimėti ža
dančiu, veidu moteris ir mono
toniškai pratarė, kaip kasdien 
darė po keletą kartų: "Aš... dėl 
buto... skaičiau laikraštyje... ži
note..." 

— Butas yra, bet kartais ar 
tik neturite vaikų? 

— Turėjau, kur neturėsi, bet 
jie visi yra šiuo metu kapinėse, 
— liūdnai ir išgąstingai pradė-
javo motina. 

Savininkas nušvito: 
— Tai puiku! Atsiprašau, no

rėjau pasakyti, kad tai labai 
liūdna... Aišku, butą tuojau 
Tamstai išnuomuoju. 

Moteris pasirašė sutarti ir iš
ėjo. Nuėjusi į kapines, šūkterė
jo savo keturius vaikus, ku
riuos ten buvo palikusi pažaisti 
ir nuvyko į naują butą... 

Mamos sprendimas 
— Tai kaip šiandieną moky

kloje, sūnau, — paklausė motu
tė. 

— Mokytojas mane išvarė iš 
klasės. — 

— Kodėl?, 
— Nežinau. Jis pasakė, kad 

aš nuolat kalbu už visus ir nie
kam neduodu žodžio ištarti. į 

— Dabar tai matau, sūneli, 
kad tu tikrai eini savo tėvo pė
dom. 

Didmiestyje 
— Skubėkime šiandien į mū

sų New Yorko Broadway. Ten, 
sako, apie ketvirtą jos raita ant 
arklio moteris. 

—Skubėkime. Jau dešimts 
metų, kaip nešu matęs arklio 

Žemės drebėjimas 
Pietų Italijoj buvo tikėtasi 

žemės drebėjimo. Vieno didelio 
ūkio savininkai išsiuntė savo 
tris vaikus pas jų senelius. Ne
žinia, kaip tie vaikai ten elgėsi, 
tik gana to, kad po savaitės tė
vai gavo tokio turinio telegra
mą: "Atsiųskit žemės drebėji
mą, bet atsiimkit vaikus." 

Idealas 
— Maryte, kaip tu sau vaiz-

duojies idealų vyrą? 
— Pagal mane idealus vyras 

turėtų būti taip protingas, kad 
sugebėtų uždirbt krūvas pinigų, 
bet sykiu turėtų būti ir taip 
kvailas, kad leistų man tuos 
pinigus išleist. 

Teisme 
Draugai susiginčijo ir susi-

mušo. Byla atsidūrė teisme. 
Teisėjas išklausęs apie pusi nu
sprendė : 

— Jurgi, už smūgį Petrui* 
įmokėsi $50 dėl vargšų. 

— Pone teisėjau, — kreipėsi 
nepatenkintas Petras, — tai kas 
gi gavo į snukį: vargšai ar aš? 

ŽIŪRĖKITE) 
Kas Yra MŪSŲ Pirkėjai!! 
Geriausi Žmones, kaip, 
eiliniai taip ir proie-
sionalai iš arti ir toli \ 
lanko 

I 

METRIKR3 I 
F A R M F O O D C0 . Į 

KRAUTUVE 
i 

1804 West 47th Sti. j 
Arti Wood Str. 

i 

VYRIAUSIA LIETUVIŠKŲ S 
VALGIŲ BCSTINfi 

Didžiausias Pasirinkimas 
NAMIE PAGAMINTŲ ir MILVVAUKEE 

DEŠRŲ 
ir mėsos pagal kiekvkmo skonį. 35 rūšys deš
rų. 75 rūJys sūrių. Laukite mūsų savaitgalio 
specialybių VVISCONSIN FARMS 
1336 VVaukegan Road Glenview 

Atdara kasdiena ir sekmadieniais 
Suvynioti kaip puikios dovanos 

DĖMESIO, SAVININKAI IR GAZUI LEIDIM4 TURINTIEJI 
Gaukite mūsų kalnas pirma! Pakeičiame J gazlnj apftlldymą ir aliejini 

DEGINTUVAI, KATILAI, CBNTRALINIS APŠILDYMAS 

D81 skuHių arba ateičiai Jdejlmų saukite STE. 3-0200 — DABAR 

DUTY HEATING & FURNACE CO. 
F. H. A. I6SIMOKRJIMAI 

7 1 2 W e s t 7 9 t n S t r e e t A t d a r a p irmad ir ke tv i r tad . v a k a r a i s 

^ 

SIS 18X22 GARAŽAS . $910 
U Ž B A I G T A S S U : 
• 4" Concrete slab, 3' apron 
• 16" ) viršų pakeliamom durim 
• :< Šešių stiklų langais. GSlSms dSŽČ 

Ir langinėmis. 
• f'astogčTfi vtrft ..servlce" durim 
• šešiakampiu ..shlngled" stogu 
• JvoHta elektra 
$20 j mcne.Hį • 5 metai issi mokėjimui 
Mes finansuojame • Jokio (mokėjimo 

Garažus statome bet kokio dydžio. — Bet kur. . 
saukite ffUdson 3-0976 

FORDHAM C0NSTRUCTI0H C0. 

• • ^ 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

T R Y 8 M O D E K N I 0 8 KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Rvenue 
TeL Y A r d s 7-1741-2 Ir B l s h o p 7-9481 

4330-34 South Caliiornia fivenue 
Telefonas B l s h o p 7-9719 
AM1IULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

JUDITA 
MetrlkaitS 

SŪRIŲ KARALAITI 

i ANTHONY B. PETKUS 
U r U I K m j V l Ų B W B K T O W U S 

6812 SO. WESTERN AVR 1410 S. MH* A V K 
CHICAGO, ILL. CICERO t*X. 

ORovehiD 64)142 

HEmlock 4-2644 

/ TOwnhaIl 3-2109 / 

S 4- B" ^ 
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Klaipėdos apylinkėse sakyda
vo "Pykšt, pamp ir Povilą gar-
bin". Cia maišosi raidė "p". 

Dzūkija 
Dzūkai Valkininkų apylin

kėse sakydami "Gražioj girioj 
geri vyrai gėrė girą, geriant gi 
rą, gyrč girą: gera gerti gera 
girą•'. Čia maišosi raidės "i", 
"e", "e". 

s-H= 
k X K 

Sf 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IK 
RADIJO 

APARATŲ TAISOMAS 
Kąžlningas Ir garantuotas darbą* 
A parara,! m-mokamai paimanti Ii 

pristatomi ) namus. 
DARBO VAL>"Jl>OS: « v.v.—10 v, y 
^esiadl*nlftl« * v ryto— :lo v. va1 

M. rrJMKlH, 41 l t No. Franclsetiu 
Telef. Y A 7-1099 
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S 0 P H I E B A R Č U S 
13 WGKS stntles —' Ranga 1»90 

PI KM A D. Iki PUNKTĄ D. 
H: |Q Iki 9:30 vai. ryte 

*i *T\I>. H.'.o Iki 9:80 ryto 
l - I F l l VlftKOS V Al i AKIJA, v OS 

Ifi tos pat stoties PIRMADIENIO 
vakaro nuo 7 Iki 8 vah 

RADI0 PROGRAMA 
t lai HO. BofcRwi;iiij vr. 

( h k a « o 29, III. HUmlock 4.2413 

SKAITYKITE "DRAUGĄ" 

Sakydami "Skųsk mekšrą 
pomefyšrisku, čia maišosi "ŠP" 
ir "8k". 

Daugų apylinkėse sakydavo 
"Ko tu jieškai po pakampes". 
Čio maišosi "p" ir "k" raidės. 

Simno apylinkėse sako "še
šios žąsys su šešiais žąsyčiais". 
Čia pinasi raidės " s " ir "š" . 
* Sakant "Šikšna, šikšnyt'š, 
šikšniškai ištaisyta", Čia maišo 
raidė "š" . 

Suvalkija 

Sakm apylinkių suvalkiečiai 
taip sakydavo "Oėda gfcros gi
minės giesmininkui girtam gu
lėti grabėje". Čia maišo rados 

a profitable reminder 
^ y -.' 'f-

/ 

open a savings account 
this month 
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Gaukit du f e n u vidarbliM kasmM 
Uiakrinkit taupymui apsaugą 
TuičkU pūiigu kai re ikk 

fnim mm* W«** kkk MrtMt 

UNIVERSAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 SO. HALSTED STREET CHICAGO I , ILLINOIS 
j Telefoną*: HAymarket 1-2028 

• • h m d o t : Pirmadieniais , antradieniais Ir nenktadlenlals rnK) • ryta 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo. t ryto iki t vai. vakaro. 
Trečiadieniais udbdaryta fteitadiemais nuo • v a i ryto iki 1 vai. p. p 
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MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. We*tern Ave. Air Condltloned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 AutomobUiams vieU 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų. 

— 

®<m 
i • , - • * • 

'.i&r-i 

^ 

'Mi 

m> 
&':>'*•.-

• j • ' . , ' < . . • ' : , " ' • • 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. HELS0N 
— savininko —* 

(lasimir Monunent 
Company 

3914 Wtst 11 Ifftl Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

IMdžIjMitrias Paminklams 
Plano Pasirinkimas MISH^ 

Talei. CEdarcrest 3-633S 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIAaJOS 

AmhtilunsŲ. patarnavi
mas y r a teikiamas 
diena ir n a k t į , l l e i -
kale saukite 
mus. «Oj3^Mk. 

Mes turime koplyčias 
I tosclamlo dalyse i r 
v i s o s e Ghicagos Ir 
tuojaus patar-
natijam. 

STEPONAS C. LACHAVVICZ 
2314 YVest 23rd PLACE 
10756 S. ĮKICHIGAN AVE. 

Tel. Vlrginla 7-6672 
PUlhuan 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West 18th STREET Td. SEetoy S-57U 

t - . • • • . . • ' • — • — ' — • • • • ' ' • » ' • • • • ' — 

ALFREDAS VASAITIS-VAN6E 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympftc 2-1003 

" P0VILAS7. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Telcphone YArds 7-1^11 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. 90CHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LTkUANICA AVE. Tel. YArds 7-8401 

* 

JURGIS F. RUDMIN 
8819 6. LTrUANICA AVE. Tel. YAfda 7-1138—1189 

~ ^ JULIUS LIULEVIČIUS ~~ 
4348 S, CALIFORNIA AVE. TeL LAiayette 3-3572 
• •• •' . . - • • ' • • • » • ' . . • • > . į — . r >• ' . - ••/ >••• . . . , . j % 1 — ' . , . l t >• ,' 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 WKST 46th STBKET TeL YArds 7-0781 
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Kunigaikštienes Birutės Draugija 
SOFMA 0£KI4,KNfc 

Kai laisvei prisikėlusi Tėvy
nė pašaukė savo sūnus ginti ją 
nuo lenkų iš pietų ir bolševi
kų ordų iš rytų, lietuvė mote
ris, išleidusi vyrą, sūnų, tėvą 
ar brolį karan, kaip įmanyda
ma talkino savanoriams jų 
šventame žygyje — ginti bo
čių žemę. v-

Motery*—savanorį rūpintojos 
Organizuojant Lietuvos ka

riuomenę ir neturint jokių mai 
i _ veikė Klaipėdos skyrius, palai sto ir aprangos 'atsargų karo t ^ ^ J1 : _ * J^L* m 

nualintame krašte, pirmoji 

dagavo ir pirmoji D-jos pirmi 
ninkė buvo dr. Ambraziejutė-
Steponaitienė. Sekmingesniam 
darbiu pasidalinta į 3 sekcijas: 
pedagogijos, šviet mo-kultūros 
ir kariams ligoniams globoti, į 
kurią perėjo visas kariams li
goniams globoti komitetas su 
savo turtu. 

Vienas po kito ėmė steigtis 
pro'/no'iios Įgulose skyrai, 
kurių iš viso buvo 17. Gražiai 

savanorių rūpintoja buvo mo
tina, žmona, sesuo. Moterys 
ėmėsi iniciatyvos organizuotai 
rinkti maistą, rūbus; mezgė 
kojines, pirštines ir siuntė į 
frontą. 

Vykstant frontuose kovoms 
su daug stipresniu priešu, te
ko skubiai organizuoti ligoni
nes ir tvarstomus punktus. At 
rodė, kad nieko nebus galima 
padaryti, nes truko vaistų, 
tvarsliavos, lovų, baltinių. Tik 
gavus Amerikos lietuvių ir 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
didžiulę paramą ir visam me
dicinos personalui nepaprastai 
atsidavusiai dirbant, ligoninės 
pajėgė greitu laiku tinkamai 
gydyti ir slaugyti sužeistuo
sius ir sėkmingai kovoti su be
siplečiančiu epideminiu gripu-
ispanka. 

Trūkstant gailestingųjų se
serų, skubiai buvo organizuo
jami greitosios pagalbos kur
sai, į kuriuos stojo visokio am 
žiaua ir padėties moterys. 

Laimėjusi kovas, Tėvynė 
sparčiai kėlėsi ir visose srity
se užvirė kūrybinis darbas. Čia 
moterys irgi nepasiliko stebė
tojomis, v>et įsijungė j visuome 
ninę ar kultūrinę veiklą. Naš
laičių, ligonių, invalidų globa, 
mokyklos — visur atskubėjo 
lietuvė energijos ir entuziazmo 
kupina. 
Karių ligonių globos komitetas 

1924 m. pabaigoje, Karo Sa
nitarijos Viršininko gen. Na-
giaus paragintos, karo gydyto
jų žmonos suorganizavo ka
riams ligoniams ir karo inva
lidams globoti komitetą, kuris 
gausiai visuomenės aukomis re 
miamas surengė tų pat metų 
Kalėdų švenčių proga visoje 
Kauno įguloje karių ligonių 
lankymą su gausiomis dovano
mis, o pirmąją Kalėdų dieną, 
dalyvaujant žymiausiems ope
ros dainininkams ir muzikams, 
koncertą Karo Ligoninėje — 
vėliau virtusį tradiciniu per 
visą laisvės metą. Karo invali
dams suruošė Kūčias su dova
nomis, padėjo įrengti Karo Li
goninėje radijo priimtuvą (pa
aukodama 2,000 litų), parūpi
no įvairių lošimų, padidino bi
blioteką. Įtaisė keliems .invali
dams rankų ir kojų protezus, 
šelpė karių našles, Šveicarijoje 
besigydantiems kariams įteikė 
per 2,000 litų, kas sekmadieni 
lankydavo ligoninėse sergan
čius džiovininkus, ypač globojo 
tuos, kurie neturėjo artimųjų.. 

kydamas glaudžius ryšius su 
Mažosios Lietuvos Moterų 
D-ja, lankydamas žvejų šeimas 
ir teikdamas joms pagalbą. 
Ypač įspūdingai pravesdavo vi 
šame Klaipėdos krašte Motinos 
Dieną. Daugiausiai narių turė
jo Kauno skyrius, todėl ir jo 
veikimas buvo stipriausias. 
Kunigaikštienės Birutės vardu 

1935 m. kovo mėn. dešimt
mečio proga d-ja pasivadino 
Kunigaikštienės Birutės D-ja 
ir ėmėsi gaivinti primirštus 
tautinius rūbus. Jubiliejaus 
proga pašventinta ir draugijos 
vėliava, dailininko suprojek
tuota, Seserų Kazimieriečių 
Pažaislyje meniškai išsiuvinė
ta. 

Kursų laikotarpis 

Po jubiliejaus, lyg įgaudamos 
darbui daugiau impulso, biru-
fetetės išvystė spartesnę veiklą. 
Prasidėjo kursų laikotarpis. 
Suruošta greitosios pagalbos 
ir samaritiečių kursai prie ka
ro ligoninės (vedė vyr. chirur
gas dr. Žemgulys). Kursų bu
vo 3 laidos ir jie turėjo dide
lio pasisekimo. Ne viena biru-
tietė šiandien pelnosi sau pra
gyvenimą kaip sesuo samari-
tietė. Kasmet vykdavo 6 sa
vaičių kulinarijos kursai, ve
dami patyrusios kulinarės p. 
Budrevičienės. Gausiai buvo 
lankomi siuvimo-mezgimo ir 
prancūzų kalbos kursai. Hitle
riui pradėjus grūmoti Euro
pai, draugija suorganizavo 
priešcheminės apsaugos kur
sus, o 1939 metų rudenį biru-
tietės ėmėsi ruošti tvarsliavą, 

Lietuvos kariuomenes šventes proga nuoširdžiai sveikiname 
Lietuvos karius, kovojančius priešo kankinamoje tėvynėje, 
esančius Amerikos kariuomenes eilėse, kovojančius Korėjos 
fronte, budinčius bei dirbančius kituose kraštuose, kad tėvyne 
vel laisva butu. ^ 

Kunigaikštienes Birutes Draugijos 
Chicagos Skyriaus Valdyba 

Kunigaikštiene Birutes Draugijos dešimtmečio švente 1935 m. 
kovo 4 d. švenčiant. Cia matosi iškilmingojo posėdžio valstybes 
teatre garbes prezidijumas. Viduryje — kariuomenės vadas gen. 

Raštikis. 

Kumpio vyniotiniai 
Imti: V\ puoduko kapotų sa-

lerų, po vieną šaukštą kapotų 
svogūnų ir taukų, 2l/j puoduko 
pusėg inčo didumo duonos kū-
h|j, po čiup3nį druskos ir pipi
rų, 1/3 puoduko čielų kukurū
zų grūdų, 21/, arbatinio šaukš
tuko pieno ir 8 riekes virto 
kumpio. 

Gaminimas, Salerus ir svogū 
nus apkepti taukuose (jei no-

Šeimininkėms iSiūl° žmonoms 
mokėti atlyginimą 

kurios nemažus kiekius perda
vė kariuomenės vadovybei. 

Mūsų mažiesiems per Kalė
das rengdavo ramovėse eglu
tę su dovanomis ir programo
mis, o Velykose ruošdavo Mar
gučio Šventę. Būdavo ir jauni
mo vakarai, kurių programą 
atlikdavo patys jaunieji. At
gavus Vilnių, Kalėdoms atsi
kviestas vilniečių mokslei> 'ų 
būrys ir paskirstytas šeimos© 

Talkininkai 

Visam draugijos darbui tė\ 
nėję vadovavo 9 centro valdy
bos pirmininkės, kurioms nuo
širdžiai talkininkavo valdybos 
nariai ir visos birutietės. Veik 
la buvo darni, todėl prisimini
mai ypatingai malonūs. D-jos 
garbės pirmininkė buvo p. So-

Veiklą tėvynėje prisimenant 
V KRONIKA ČERNIENĖ 

Daug metų praslinko nuo toj Greta paskaitų nemažiau bu 
laiko, kai birutietės veikė sa
voje tėvynėje, savųjų labui. 
Lengva ir malonu buvo dirbti, 
nes. geras narių sugyvenimas 
nejučiomis stūmė visus prie 
darbo ir įkvėpė gražių suma
nymų. 

Negaišom tuščiai leisdamos 
laiką, Užsimotas darbas reika
lavo energijos, pasišventimo ir 
daug darbo valandų, kurių vi
sai nesigailėjom. Todėl ir dar
bo buvo daug padaryta. 

Daug mūsų narių buvo bai
gusios augštąjį mokslą. Turė
damos savo tarpe daktares, ad
vokates, teisėjas, pedagoges, 
pasikviesdamos kitų šakų spe-

fija Smetonienė, o didelis d-josv cialistų, organizavome daug pa 
bičiulis buvo gen. Nagius. s k a i t » b e i k u r s u rūpimais ir 
_ . . . . j , . , , dominančiais klausimais. Tos 
Draugijai visada padėdavo ka- , ,, ;il 

paskaitos buvo mėgiamos ir 
rininkų Ramovės vadovybė. s k a i t l i n g a i l a n k o m o s n e tik bi-
šiandien malonu visus dėkin- rutiečių bei karininkų, bet ir 
gai prisiminti. / mūsų svečių. 

į 

Ateities darbų gaires 

Birutininkes samarltietes su kursų vedėju dr. J. Žemguliu (1941 
m. birželio 26 d. bolševikų Panevėžyje žiauriai nužudytas). 
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Karių šeimų moterų draugija 
Laimingai besiplečiant ko

miteto veiklai, sumanyta pri
traukti daugiau narių. Gavęs iŠ 
karin. Ramovės pirm. paramos, 
Komitetas 1925 m. pavasarį 
sušaukė Kauno įgulos karių 
šeimų moterų susirinkimą, ku
ris įsteigė draugiją. įstatus re-

Po ilgos pertraukos, 1951 m. 
spalio mėn. Chicagoje atsikūrė 
Kunigaikštienės Birutės drau
gija ir įsteigė Chicagos skyrių. 
Taip padaryta atsižvelgiant į 
gyvenamojo momento svarbu
mą ir gyvą reikalą visom bi-
rutietėm įsijungti į tėvynės 
vadavimo darbą. 

Po platųjį pasaulį išsiblaškiu 
šios birutienės paragintos or 
ganizuotis, kurti d-jos skyrius 
ir atgaivinti d-jos veiklą prisi
laikant kiek galima d-jos įsta
tų. Nutarta kreipti daugiau dė 
mesio į mūsų atžalyną, stip
rinant jį tautiniai ir moraliai. 
Rūpintis d-jos narėmis ir jų 
šeimomis, įpuolusiomis \ var
gą, ligą ar nedarbą. Remti nu
sipelniusius tautos vyrus, nepa 
jėgiančius dėl senatvės ar li
gos užsidirbti kasdienės duo
nos. Ypatingai susirūpinti rem 
ti laisvės kovų invalidus, ku
rių Amerikoje yra 17, Vokieti
joje likę 5, ir ligoniais kariais 
Vokietijoje. 

Pageidauta suorganizuoti 
greitosios pagalbos kursus, 
kviečiant dėstyti mūsų patyru
sius gydytojus ir gailestingą

sias seseris. Rengti paskaitas 
iš mūsų istorijos, literatūros; 
rengti jaunimui Vakarus, ku
riuose plačiai demonstruoti 
mūsų tautinį meną ir tautinius 
rūbus. 

Minute susikaupimo buvo pa 
gerbtos karo audroje žuvusios 
ir mirusios birutietės: Vanda 
Pranckonienė, žuvusi prie Čer
venės ; dr. Ambrazėjūtė-Stepo-
naitienė, žuvusi per oro puoli
mą; Olga Štencelienė, nukan
kinta nacių kacete; Nemajuš-
kienė ir kelios kitos, mirusios 
tremtyje; Balsienė ir kitos bai
gė šios žemės kelionę kankina
moje tėvynėje. Ištremtų! j į 
Rusiją sesių birutiečių likimas 
nežinomas. 

Maždaug tokiu keliu eiti ap
sisprendė naujai atsikūrusi 
Kun. Birutės D-ja, tikėdamosi 
visų birutiečių ir Chicagos lie
tuviškosios visuomenės pritari
mo ir talkos. 

Naują valdybą sudaro: pirm. 
Sofija Oželienė, vicepirm. M. 
Tumienė, iždininkė V. Genienė, 
sekretorius M. Babickienė ir 
narė Toliušienė. Sena birutietė 

Pasiuntinio žmona 
*- bažnyčių geradare 

Didysis altorius mažoje Šv. 
Izabelės bažnytėlėje Panamos 
gilumoje šiandien turi gražų 6 
pedlj augščio medinfrankų dar 
bo krucifiksą, kurį padarė ir 
bažnyčiai dovanojo JAV am
basadoriaus John Cooper Wi-
ley žmona, tapytoja ir skulp
torė. 

Ambasadorius su žmona 
mėgsta susipažinti su visais 
kampais to krašto, kur jam 
tenka gyvent/!. Ir Panamoje 
juodu išlandžiojo tokias vietas, 
kur joks turistas neužklysta. 
Tokioje vietoje (bananų plan
tacijoje) juodu ir surado ka
talikų bažnytėlę ,kurią pasi
statė patys darbininkai nuo 
darbo laisvu laiku. Ambasa-
dorienės padovanotas jos pa
čios rankų darbo kryžius buvo 
jiems netikėtai stambi dova
na. 

Ponia Wiley mėgsta kurti 
meniškus dalykus altoriams 
puošti ir daug jų padovanoju
si įvairių kraštų bažnyčioms. 

Abejodamas ir tvarto nepas 
tatysi ir kiaulės iš bulvių neiš 
varysi* — Liaudies išmintimi šeimų motinas. 

vo domėtasi mūsų muzika bei 
daina. Mėgo ir sugebėjo biru
tininkes suruošti įdomius kon
certus gražiose Ramovės pa
talpose. Vertindamas birutinin 
kių darbą, kompozitorius K. 
Banaitis parašė "Birutės kan
tatą". Tai didingas muzikos 
kūrinys, kurį išleidome su pa
sididžiavimu ir gilia padėka 
kompozitoriui. Tuo veikalu Ba
naitis įamžino mūsų draugijos 
vardą. Dažnai ruošdavome ir 
literatūros vakarus, kuriuose 
savo kūrinius skaitė mūsų po
etai ir rašytojai. 

Prisimenu su kokiu užsidegi
mu ryžomės statyti kun. Bi
rutės paminklą Palangoje. Kuo 
met reikalas buvo vispusiškai 
išstudijuotas centro valdyboje, 
sukvietėm menininkus, istori
kus, visuomenės ir karių ats
tovus skulptoriaus Grybo pa
daryto paminklo projekto ap
tarti. 

Paminklas vaizdavo kalniu
ką, ant kurio pirmą kartą Bi
rutė susitiko su kunigaikščiu 
Kęstučiu. Ant keturių kampų 
tos -plokštės buvo mažesnės 
skulptūros, vaizduojančios cha
rakteringiausius Kęstučio val
dymo momentus. Tai turėjo 
būti didelis paminklas, pasta
tytas pušyne. Važiuojantieji 
Klaipėdos — Palangos plentu 
jį būtų galėję matyti jau iš 
tolo per plačiai iškirstas alė
jas. Mokslo ir meno žinovai 
pritarė projektui ir palinkėjo 
birutininkėms sėkmės. Pamink 
lui pastatyti reikėjo sutelkti 
apie 60,000 litų. Bolševikams 
lietuvą užplūdus, paminklo sta 
tymo fonde jau buvo 11,000 
litų. 

Birutininkės gražiai bendra
darbiavo su kitomis organiza
cijomis, bet gal iš visų arti
miausia savo idėjomis ir sie
kiais buvo šaulių Sąjunga. 
Daug birutininkių buvo kartu 
ir šaulės, dažnai vadovauda-
mos šaulių moterų daliniams. 
Daug ibirutininkių už nuoširdų 
darbą apdovanotos "Šaulių 
Žvaigždės" ordinu. Artimi ir 
mieli ryšiai jungdavo biruti
ninkės su mūsų skautais. 

Ne svetimas birutininkėms 
ir labdaros darbas. Ištikus 
Kaune potvyniui, jos pirmos, 

pasikvietusios kitas organi
zacijas į talką, pasipylė J'gat
ves pinigų nukentėjusiems 
rinkti. 

Motinos dieną švenčiant, bi
rutininkės ^pasirūpindavo žuvu
siųjų karių motinomis, nepa-
miršdamos apdovanoti pinigi
nėmis dovanomis ir skaitlingų 

rimą, pridėti šaukštą smulkiai 
pjaustytų žalių pipirų) ir su
maišyti su duona, kukurūzais, 
pienu ir prieskoniais. Tą miši
nį išdėstyti ant kumpio riekių, 
suvynioti ir dantų krapštukais 
susmaigstyti, kad neišbirtų. 
Kepti negiliame inde 350 laips
nių orkaitėje apie 30 minučjt 
ir duodant valgyti apipilti sū
rio padažu. 

Obuoliai su porto vynu 
Imti: Jonathano ar kitus ke

pimo obuolius, ir kiekvienam 
obuoliui po 2 šaukštu cukraus, 
1 arbat. šaukštuką sviesto ir 
1 arb. šaukštuką porto vyno. 

Gaminimas. Obuolių širdis 
bulvių skustuku išimti, obuo
lius sudėti į negilią keptuvę ir 
kiek vandens įpilti, skyles pri
pilti cukraus ir uždėti* sviesto. * 
Kepti 375 laipsnių orkaitėje 
apie Y2 valandos. Obuoliai val
gomi karšti, o baigiant kepti 
užpilamas vynas. 

Parlamento pageidavimu, An 
glijos vyriausybė prieš kiek 
laiko sudarė komisiją, kuri tu
ri padaryti pasiūlymus kaip 
reikia pataisyti jau gana pase
nusią Anglijos šeimos teisę, 
ypač skyrybų nuostatus. Ko
misija renka medžiagą, atsi-
klausdamas bažnyčių, įvairių or 
ganizacijų ir atskirų asmenų 
nuomonių. 

Šiuo metu komisija yra Ško
tijoje, kur Muir organizacija 
(Muir buvo 18 šimt. Anglijos 
advokatas ir socialinis refor
matorius) įtekė komisijai pla
tų memorandumą, siūlydama, 
šeimos pastovumui užtikrinti, 
įpareigoti šeimos galvas mokė
ti žmonoms už namų reikalų 
tvarkymą. Jei vyro metinis už
darbis neviršija 2,800 dol., tai 
žmona turėtų gauti 10 proc.; 
jei uždarbis minėtą sumą vir
šija, tai šerifas turėtų nusta
tyti žmonai duotiną procentą. 

J$^r? 

r 

Cezario salotos, Hollywoodo labiausiai mėgstamas užkandis ape
titui pažadinti. Žinoma, vakariečiai tuo laimingi, kad saulėje 
maudosi ne tik jie patys, bet ir jų gaivinęs salotos, kurios taip 

tinka šiam užkandžiui gaminti. 
Imti: 1 puoduką (cup) aly

vų aliejaus, 3 skiltis česnako, 2 
puoduku kubais supjaustytos 
padžiovintos duonos, vidutinę 
galvą gerų šviežių salotų, Vi 
puoduko salotų alyvos, V4 Pu o 

dūko tarkuoto Parmesan sū
rio, Vi puoduko mėlynojo sū
rio, 1 šaukštą Worcestershire 
padažo, y2 arbat. šaukštuko 
samfc garstyčių (paruoštų muš 
tardai daryti), 1 kiaušinį, M> 
puoduko šviežių citrinos sul
čių, tlruskos, pipirų. 

s Parengiamieji darbai 
1. Iš anksto į alyvų aliejų 

supjaustyti česnakus ir kam
bario temperatūroje palaikyti 
kelias valandas. 

2.*Taipgi iš anksto paruošti 
duonos sausainius: supjaustyti 
baltą duoną nedideliais kubais 
ir parudinti — padžiovinti ne
karštoje orkaitėje. 

Salotų parengimas 
Besirengiant valgyti, trapių 

sajotų galvą sudraskyti nedi-

6ia proga tenka pasidžiaug
ti, kad tremtyje esančios biru
tininkės sugeba dar pabendrau 
ti ir organizuotai veikti. 

deliais gabalais į dubenį, už
pilti salotų alyvą, abudu sū
rius, pridėti VVorcestershire pa 
dažą, garstyčias, pipirus ir 
druską. Sudaužyti žalią kiau
šinį tiesiai ant salotų, supilti 
citrinų sunką ir gerai sumai
šyti, kad visi saloti lapai apsi-
veltų sūriu, kiaušiniu ir pries
koniais. Džiovintą duoną su
mesti į česnaikuotą aliejų, bet 
ilgai ten nelaikyti — greit nu
sunkti per sietuvą ir sumesti į 
salotas. Sumaišyti ir tuojau 
valgyti, kad duona labai ne-
sutižtų. v 

Porto padažas pudingams 

Imti: y2 puoduko cukraus, 
puoduką vandens, y2 puoduko 
porto vyno, šaukštą citrinos 
sulčių, I1/:* šaukšto kukurūzų 
krakmolo, po žiupsnį druskos 
ir muskato riešuto (nutmeg). 

Gam.nmia*.- -Sumaišyti cuk
rų, krakmolą, vandenį, druską 
ir maišant virti iki sutirštės. 
Galop sudėti muskatą, vyną ir 
citrinų sultis. Dar pašildyti, 
bet neužvirinti. Naudoti prie 
visokių pudingų. . 


