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Tradicijos-kultūros elementas
Inž. JONAS RUGIS, Chicago, 111.

Žodis tradicija turi keletą 
reikšmių, bet aš čionais kalbėsiu 
apie tradicijas kaipo elementą 
žmonių visuomeninio, šeimyni
nio ir asmeninio gyvenimo. Lo
gikos mokslo kūrėjas, Aristote
lis savo trumpu traktatu “De
finicijos” patvirtina nuomonę, 
kad tikslus apibūdinimas jau 
yra pusė darbo bet kunį klausi
mą nagrinėjant. Pažiūrėkime 
kaip yra apibūdinamos tradici
jos. Didysis Websterio žodynas 
tradicijas apibūdina kaipo pa
pročius, pažiūras, įtikėjimus, ži
nias, poelgius, informacijas visa 
tai perduodant iš kartų kar
toms tik žodžiu, pasakojimais, 
be rašto pagalbos. Kitaip ta
riant, tai papročiai, poelgiai, bū
das gyvenimo ir pan., kurių pa
grindai ir priežastys glūdi šei
mos ar tautos praeityje. Tai yra 
kultūrinis praeities paveldėji
mas ar kartais nuo senų laikų 
išsilikę konvencionalus, sutarti 
gyvenimo reiškiniai. Didysis 
prancūzų Larousse žodynas tra
dicijom vadina perduotas žodžiu 
legendas, faktus, įsitikinimus, 
doktrinas, pažiūras ir įpratimus 
nuo žmogaus žmogui, laike ilgų 
laiko tarpų: tai yra viskas, kas 
daroma ar kalbama pasiremiant 
padavimais, perduotais iš kartų 
į kartas. Ir vokiečių Brockhau- 
so žodynas, nors daugiau krei
pia dėmesį į religinę tradicijų 
sąvoką, bet irgi panašiai apibū
dina tradicijas, vartodamas išsi
reiškimus Ueberlieferung arba 
Uebergabe.

Pas Platoną, anot kaikuriu 
jo komentatorių, tradicijos riša
mos su patyrimu, reiškia tai yra 
■praeities patyrimų išraiškos. O 
šio šimtmečio žymus teisininkas 
prof. Petražyckis savo moksli
nėje studijoje apie papročių tei
sę yra pareiškęs nuomonę, kad 
tradicijos, tai nesąmoningai iš
sikristalizavusi bendra išmintis, 
bendras patyrimas.

Tradicijų kilmė

Tradicijos kūrėsi ir formavosi 
kiek skirtingai įvairiuose luo
muose, pvz. bajorijoje, miestelė
nuose ar pas kaimiečius, pri
klausomai nuo jų gyvenimo są
lygų ir funkcijų visuomenėje, 
bet kiekvienos tautos tradicijo
se, visų jos luomų, atsispindi 
tautos būdas, joje paplitusios 
pažiūros ir įdėjos bei jos tikėji
mas. Luomų tradicijos turėjo 
bendrus esminius kruožus, rišo
si tarpusavyje ir turėjo tarpu- 
savės įtakos, todėl su pilnu pa
grindu tenka kalbėti apie tauti
nes tradicijas, kaipo svarbiau
sią tradicijų padalinį.

Tradicijas galima suskirsty
ti į kelias rūšis. Taigi, turime 
tradicijų surištų su religiniu gy
venimu, surištų su kasdieniniu

tai sustingimo ir užkietėjusio 
konservatizmo pasireiškimu, bet 
saugiu stabdžiu, sušvelninančiu 
evoliucijos eigą ir neleidžiančiu 
pasireikšti griežtiems ir skau- 
diems laužymams ir pervers
mams. Juk dėl tų laužymų ir 
perversmų visos revoliucijos yra 
tiek baisios, o visos jos žiauriau
siai pasireiškia ne tiek griovi
mu senos tvarkos, kiek naikini
mu tradicijų, pretenduodamos 
kurti naują gyvenimą ir naują 
žmogų.

Tradicijos ir kultūra

Tradicijos sudaro žymų ir 
svarbų elementą kiekvienos kul
tūros, ar tai bus mūsų Vakarų 
krikščioniškoji kultūra su jos 
padaliniais — tautinėmis kultū
romis, ar tai bus skirtingos jai 
kultūros, kaip pvz., kinų, ar ki
tos Tolimųjų Rytų kultūros.

V. Jonynas Krekenavos Marija 
Vitražas E. St. Louis bažnyčioje

Kuo kultūra yra kilnesnė, gra
žesnė ir savitesnė tuo ir jos 
tradicijos yra ryškesnės, kilnes
nės ir gražesnės.

Kokiu būdu tradicijos sudaro 
žymų ir svarbų kultūros ele
mentą? Tas išplaukia iš pačios 
kultūros apibūdinimo.

Kultūra pavadinsime visumą 
žmogaus minties atsiekimų ir 
pasireiškimų dvasinėje, ne ma
terialinėje, žmonijos gyvenimo 
srityje, įvykdytų tam tikros 
žmonijos dalies arba tautos. 
Kultūroje, kaip sako Berdiaje- 

gyvenimu ir jį tvarkančių savoįvas> simboliškai išsireiškia dva- 
saistais, tradicijų surištų su
profesija ar darbu, tradicijų 
puošiančių gyvenimą, tradicijų 
liečiančių šeimyninį
etc.

sinis gyvenimas.

Kaipo rysys dabarties su pra
eitimi, tradicijos gali kaikam

kąjį dvasios ir proto gyvenimą 
ir tuo būdu, užimdama jei ne gi
lesnę, tai platesnę sritį, priima 
skirtingas nuo religijos ne tik 
proporcijas, bet ir charakterį. 

Kultūros evoliucijos elementai !
Kultūros evoliucijose pašte-' 

bimi du elementai: konservaty
vūs, nukreiptas į praeitį, palai-1 
kantis su ja ryšį ir semiantis iš į 
jos savas charakteringas ypaty
bes, ir progresyvus, kūrybinis, i 
nukreiptas į ateitį ir tveriantis 
naujas kultūrines ypatybes. Ta
me konservatyviame elemente 
ir pasireiškia dominuojančiai 
tradicijos. Kultūra brangina sa
vo praeitį, brangina savo di
džiuosius praeities kūrėjus, for
mavusius jos dvasią, supratu
sius ryškinusius jos esmę, kėlu
sius ir garbinusius jos tradici
jas. Kultūra gerbia ir lenkiasi 
savo protėvių atminčiai ir jai 
yra šventi praeities didieji dar
bai. Praeities didvyriai ir jų, 
darbai yra gyvi atsiminimuose 
ir tradicijose.

Kotryna Grigaitytė

KELI ŽODŽIAI
Neatėjau aš kietu deimantu žėrėti, 
Kurį atrustų kas po daugel metu. 
Tik atėjau laukų gėle žydėti 
Nežinomu karatų.

Aš atėjau širdim kalbėt į širdį, 
Mylėt gyvenimą ir žmogų, — 
Priimti Dievo valių žemėj šioj, 
Tyliai numirt rudens šalnoj 
Po žydraspalviu dangaus stogu.

Kultūrinė kronika

asmenybė, jo protinis ir dvasi
nis gyvenimas, taip pat ir tau
ta turi savo dvasią.

Tradicijų degeneracija

Tenka padaryti išvadą, kad
tradicijos turi didelės reikšmės

Geriausias patologas, išskro- *r tautinių kultūrų, o net ir pa
čių tautų, ateičiai. Istorijoje ga-dęs žmogų, nenustatys jo pilno 

asmens. Panašiai ir tautos at
veju, gabiausias antropologas 
nesupras tautos, susipažinęs su 
jos visom antropologinėm ypa
tybėm, pvz. smulkiausiai ištyręs

Įima pastebėti, kad tos tautos, 
kurios turėjo žemas, palinkusias 
į blogi tradicijas, paremtas pvz. 
karingumu, kraugeriškumu, pui
kybe, pykčiu ar neapykanta, 
žlugo arba net visai išnyko,

• R. Pūke’.evičiūtSs premljuo 
tasai romanas Astuoni lapai, iš
ėjęs atskiru leidimu, labai šil
tai sutinkamas. Skaitančioji vi
suomenė rodo juo ne eilinį susi
domėjimą. Knyga susilaukė pa
lankaus spaudoj vertinimo. 
“Naujienos” išspausdino VI. Gi
liaus straipsnį “Tremtinės pri
sikėlimas”, kuriame autorius pa 
reiškia, kad “malonu šią kny
gą ir į rankas paimti, ir pavar
tyti.”. Pagiriamas autorės pla
nas aprašomus mergaitės per
gyvenimus perteikti pagal Did
žiosios savaitės dienas, vedant 
prie Velykų, nes “šiaip ar taip, 
per 500 krikščionybės metų lie-

• Propaganda literatūroje lr 
mene. Šiemet Lietuvoje išleista 
nauja knyga “Lietuvių literatū
ros ir meno dekada Maskvoje 
1954 m.” Veikale sudėta kelias
dešimt sovietinių rašytojų ir me 
nininkų straipsnių, tilpusių jų 
periodinėje spaudoje. Straips
niai turėjo būti grynai meninio 
pobūdžio, bet ir čia neapsieina
ma be propagandos. Lietuvos 
kaimo gyvenimas vadinamas 
“idiotišku” (p. 141), Lietuvos 
teatralai barami, kad jie neįsten 
gia vaizduoti dabartinės “laimin 
gos tarybų Lietuvos”; lietuvių 
dainose esą perkurti slaviškų

tuvis buvo glaudžiai suaugęs \ dainų giminingi bruožai. Nežiū

Boeklis savo Anglijos civili- žįntį gU tautos būdu, jos dvasi-

jos antropologinį tipą, tiksliau- , ....
šiai išmatavęs kaukolės dydžius ^ar^U, YJfa . 5 Pa’
ir t. t. Jam reikės dar susipa

zacijos istorijoje sako, kad rei
kia skirti kultūroje jos kilimą į 
viršų nuo jos sklidimo į plotį, 
plitimo į mases. Kuo augštesnės 
yra viršūnės, pasiektos paskirų 
genialių kultūros kūrėjų ir kuo 
tos viršūnės yra gausesnės, tuo 
kultūra yra kilnesnė, artimesnė 
idealui ir nemirtingumui. Ir tos 
viršūnės, dažnai anoniminės, tos 
kultūros šviesos augštai iškilu
sios, nušviečia kultūrai tolimes
nius tos evoliucijos kelius ir su
laiko ją nuo nukrypimų, nuo 
degeneracijos ir nykimo. Cia ir 
slepiasi kultūros konservaty
vaus elemento svarbumas, čia ir 
glūdi paslaptis milžiniškos tra
dicijų reikšmės kultūrai ir ypa
tingai tautinėm kultūrom, o per 
jas ir kiekvienai tautai.

Kultūra ir revoliucija

Todėl kultūroje negali būti 
revoliucijų. Revoliucijose beveik 
visada, kaipo jų pradžia arba 
įžanga, pasireiškia praeities 
griovimas, atsižadėjimas seno
jo pasaulio, kaip tai giedama 
revoliuciniame Marseljietės him 
ne. Cia net dulkės senojo pa
saulio, praeities, nupurtomos 
nuo kojų. Kultūra yra individu
ali ir nepasikartojanti ir ji ne
gali atmesti savos praeities, sa
vų tradicijų, nenustojusi buvus 
pačia savim. Ir tas ypatingai 
ryšku tautinėse kultūrose, ku
rios, kaip sako antropologė 
Ruth Benedics, yra tikrumoje 
tas, kas riša žmones į tautas. 
Jos duoda žmonėm tas bendras 
idėjas, bendras tradicijas, ben
drą gyvenimo būdą ir palengva 
bendrą sugyvenimą. Tautinės 
kultūros yra tautos pagrindas. 
Josepy de Maistre, garsus XIX 
šimtm. rašytojas, filosofas ir

tį efektą iššaukė ir tradicijų de
generacija, sumenkėjimas arba 
užmiršimas. Panašiai kaip kad 
tos šeimos turi stiprius šeimy- 
nfKus ryšius ir gražiai gyvena, 
kurios tur? gražias, šeimynines 
tradicijas, taip pat ir tautos, 
kurios neužmiršta savų tradici
jų ir sugeba jas išsaugoti kil
niomis, turi prieš save tikresnę 
ir gražesnę ateitį ir eina nemir
tingumo keliu.

Apskritai kultūrai, tautinei 
kultūrai, o tuo pačiu ir kiekvie
nai tautai, jos tradicijos yra 
brangintinos ir gerbtinos. Jos ir 
yra gerbiamos kiekvieno tikrai 
kultūringo žmogaus, nesumasė- 
jusio, neužsikrėtusio, sąmonin
gai ar nesąmoningai paveikto 
bolševikinio ar kito kokio klai
dingo itfteftiacionalizmo, žmo
gaus — išsaugojusio žmogaus 
asmenybės kilnumo sąvoką. Vi
si žinome, kad tokia senos kul
tūros tauta, kaip anglai, yra gi
lių tradicijų kraštas ir visi ste
bėjome, kaip tvirtai anglų tau
ta laikėsi šio karo laike, mirti
no pavojaus akivaizdoje, kaip 
tradiciniai išlaikė šaltą kraują 
ir ramiai ir drąsiai žiūrėjo pavo
jui į akis. Tekdavo vis girdėti — 

bos nevartojo, o visdėlto tauti-, tai tradiciniai angliškai. Pana

rnu gyvenimu, jos religija, jos 
kultūra, jos tradicijom.

Paminėtas Berdiajevas visai 
teisingai sutinka su tais mąsty
tojais, kurie laiko, kad ryškiau
siu tautos požymiu yra bendru
mas istorinio likimo. Įsisąmoni
nimas to bendro istorinio liki
mo ir yra tautinė sąmonė. O 
vienu svarbesnių tautinės sąmo
nės požymiu yra prisirišimas 
ir pamylimas savų tautinių tra
dicijų. Ta tauta yra gyva ir di
di, kuri turi savo kilnias tradi
cijas, jas myli, kultivuoja ir jų 
prisilaiko. Tame irracionalinia- 
me tautinės sąmonės apibūdini
me dar kartą susiduriame su 
transcedentiniu tautos sąvokos 
elementu.

Tautinė sąmonė ir tautos 
gyvybė

Tauta yra gyva kol jos tauti
nė sąmonė yra gyva. Ryškų to 
pavyzdį matome žydų tautos is
torijoje. Ji tūkstančius metų 
neturėjo savos valstybės, ji bu
vo išblaškyta po visą pasaulį, 
jos atskiros dalys net savo kal

ne sąmonė joje išliko, ir žydas 
Palestinos žemdirbys, Anglijos 
lordas, Birobidžano kolchozinin- 
kas ar Amerikos milionierius 
jaučia tą paslaptingą ryšį ben-

šiai žinome kiek stiprybės su
teikė japonų tautai jos tradici
jos, kurias ji sugebėjo su meile 
ir prisirišimu išsaugoti, perėmus 
pilnai Vakarų kultūros lobius iš

ryšiais su protėviais ir gerbimu 
diplomatas, pabrėžia tautos iri jų palikimo, meile ir prisirišimu 
tautinės kultūros svarbumą , bei prisilaikymu savų tautinių

dro istorinio likimo. Tautinė są- tolimos Europos.
monė yra išlikusi gyva ir ryš- (Bus daugiau)
ki, nežiūrint sunkiausių ir bai- --------------------
šiaušių sąlygų, o gal kaip tik • A. L. Dailininkų s-ga yra 
dėl jų, nežiūrint kitų tautų prie- įsteigusi studentų sekciją, į ku- 
maišų, o su ja išliko gyva ir rią priimami mūsų pradedą pa- 
tauta. Sekant žydų tautos isto-i sireikšti mene jaunieji dailinin- 
riją darosi aišku, kad tautos' kai. Į šią sekciją yra priimtas 
kultūra, tautos egzistencija yra Vladas Vaičaitis ir yra daugiau 
palaikomi ryšiais su praeitimi, paduotų pageidavimų, kuriuos

su bažnytinėmis šventėmis”.

Recenzentas gausiai cituoja 
ištraukas iš premijuotojo roma
no, atkreipdamas dėmesį į au
torės puikų stilių ir tvirtinda
mas, kad “be puošnių vaizdų 
autorė įmiešė į knygą daug gi
laus jausmo ir prasmės”. Ši kny 
ga iškeliama tarp pirmaujan
čių: “Jei jau sakoma, kad lietu
vių tremties literatūrą baigia 
užvaldyti moterys, tai Birutė 
Pūkelevičiūtė su savo premijuo 
tu romanu Astuoni lapai gali 
tapti tikra valdove... Reikia tikė 
tis, kad ‘Aštuoni lapai’ pasieks 
ne tik kiekvieno laisvo lietuvio 
knygų lentyną, bet ir jo širdį”, 
— baigia “Naujienų” recenzen
tas.

• Kompozitorius J. Gaidelis 
atsidėjęs dirba kūrybos srityje, 
šiemet baigė savo ketvirtą sim
foniją, didžiausią iš visų jo su
kurtųjų: ji yra keturių dalių 
ir jos išpildymas trunka 40 min. 
šiemet taipgi parašė kvintetą 
pučiamiems instrumentams: flei 
tai, obojui, klarnetui, fagotui ir 
voltornei. Kvintetas vienos da
lies, bet savy turi keturis skirtin 
gus momentus. Šalia to sukūrė 
eilę kitų kūrinių: fortepionui 
siuitą iš šešių dalių, tris lietu
viškus šokius (fortepionui), Pa 
vasario šokį — smuikui su for- 
tepionu. Komp. Gaidelio sim
foninę poemą Aliarmas (Air 
Raid) įtraukė į savo repertua
rą JAV Aviacijos Simfoninis 
orkestras Washingtone. Dirigen 
tas pulk. G. S. Howard prisiun
tė laišką mūsų kompozitoriui, 
pareikšdamas, jog jisai jaučiąs, 
kad Aliarmas yra labai efekty
vus muzikos dalykas ir turi stip 
rų emocionalinį turinį. Kaiku
riems muzikams Aliarmas atro
do peržiaurus, bet visi pripažįs
ta jo efektingą jausminę įtam
pą, kurią kiekvienas klausyto
jas galės pajusti.

rint visų pastangų, Lietuvos dai 
lininkai nelinksta į raudonąją 
propagandą ir sovietinė “Tiesa” 
nusiskundžia Maskvoje įvykusia 
Lietuvos meno paroda: “Reikia 
pripažinti, kad parodoje beveik 
nėra didelių šiuolaikinių kūri
nių, skirtų revoliucinei lietuvių 
tautos kovai”. Knygoje cituoja
mas eilėraštis apie “draugystę 
amžiną”, kaip “Visi keliai Mask 
von sueina, vija šviesa visiems 
iš jos”. Tik neminima, kad de
šimtims tūkstančių lietuvių ke
liai eina į Sibirą, o iš Maskvos 
sklinda vergijos tamsa.

• Vytautas O. Vlrkau, šalia 
kitų 24 dailininkų, buvo pakvies 
tas ir su savo darbais š. m. 
rugsėjo mėn. 16 d. dalyvavo 
metiniame THE DEER PATH 
ART LEAGUE dailiųjų menų 
festivalyje Lake Forest. Be 
kviestinių dailininkų, dalyvavo 
ir 60 tos organizacijos narių. 
Šiame festivalyje buvo išstaty
ta tiktai tapyba, grafika ir skul 
ptūra. Oras pasitaikė gražus ir 
festivalis turėjo didelį pasiseki
mą. Daug eksponatų buvo iš
pirkta. Didelis susidomėjimas 
buvo parodytas ir mūsų daili
ninko darbais. Iš lietuvių du jo 
darbus įsigijo arch. Vytautas 
Peldaviėus.

• Domisi knyga apie Pabal
tijį. Austrų laikraštis “Die Fur- 
che”, recenzuodamas B. Meiss- 
nerio knygą “Die Sowjetunion, 
die baltische Staaten und die 
Voelkerrecht” išgiria tą veikalą, 
kaip istorinę ir tarptautinės tei 
sės studiją apie Pabaltijį ir 
SSSR veržimąsi jame įsistiprin
ti. Recenzentas veikalui pripa
žįsta ypatingą vertę dabar, ką
rą rusai siekia tarptautinio pri
pažinimo savo okupacijos Pa
baltijy. Recenzentas kritiškai 
vertina ir vokiečių okupaciją 
Pabaltijy, kur nebuvo tada at
statyta nepriklausomybė, kaip

• Jonas Rūtenis parašė poe- to laukė gyventojai, o Rosen-

Mes turime Vakarų krikščio- 
! niškąją kultūrą, susikūrusią ant 

gyvenimą griuvėsių graikų-romėnų kultū
ros. Krikščionybė, įnešdama sa
vo dvasinio gilumo esminius ele
mentus, įkvėpdama sielą susmu-

atrodyti konservatizmo pasi-! kušiai graikų-romėnų kultūrai, 
reiškimu, kliudančiu žmonijos ant jos griuvėsių išugdė plačią
pažangai. Bet tokios pažiūros ar 
negali nuvesti į nuomonę tokių 
keistų kaip kad pareikšta įta
kingo šio krašto filosofo C. S. 
Peirce, kad perdidelis moralės 
gerbimas neigiamai pasireiškia 
mokslo pažangoje. Daugelis 
mąstytojų, visai teisingai, ne
mato tradicijose jokio pažan
gos kliudančio pasireiškimo, o 
gal tik sveiką stabdį neapgalvo
tiems žygiams ir reformoms 
žmonių kultūrinio, visuomeninio 
ir šeimyninio gyvenimo evoliu
cijoje.

Taigi tradicijas žmonijos gy
venime tenka laikyti ne kokiu

ir pasiekusią augščiausių viršū
nių kultūrą. Toks surištas su 
krikščionyb’čs atsiradimu, Va
karų kultūros susikūrimas ir iš- 
bujojimas, ryškiai patvirtina 
nuomonę, kad kultūra gimsta 
iš kulto, atsiranda ir pradeda 
vystytis ant religinio pagrindo. 
Kaip teisingai įrodinėja paminė
tas Berdiajevas, bereliginė kul
tūra yra neįmanoma, nors yra 
negalima ir grynai religinė kul
tūra. Kultūra, gimusi iš religinio 
gyvenimo, pereina tam tikrą se
kuliarizacijos procesą, kadangi 
ji apima ne tik žmonijos religi
nį gyvenimą, bet ir visą žemift-

žmonijai, išsireikšdamas, kad 
jis nežino žmogaus bendrai, o ži
no tik žmogų-anglą, žmogų- 
francūzą, žmogų-rusą ir t. t.

Pozityvistas VV’addingtonas ir 
idealistas Berti i ajeras

Tokios dvi antitezės, kaip po
zityvistas ir materialistas, lin
kęs į komunizmą anglų moksli
ninkas C. H. Waddingtonas ir 
idealistas, personalistas ir kri
kščionis, žymus rusų filosofas 
N. Berdiajevas, abu susitinka 
vienoje išvadoje, kad tautos yra 
praeities padaras, istorinių įvy
kių formacija. Tautos yra kon
kretūs, tikri egzistavimai, o ne 
kokie tai sukurti dirbtinai ar iš
galvoti sociologiniai padarai. 
Tautos egzistencija tai nėra 
koksai tai požymių sugrupavi
mas, nes joje yra ir materiali
niai pradai, yra augštesni, 
transcedentiniai elementai. Pa
našiai kaip kad žmogus tai nėra 
tik sąnarių ir įvairių organų 
junginys, bet jame yra dar kas
tai augštesnio, kilnesnio — jot

tradicijų. Ir mūsų tautos him
nas tą mum gražiai išreiškia 
ir primena savo strofa: Iš pra
eities Tavo sūnūs te stiprybę se
mia!

valdyba ateinančiame posėdyje
SpręS. : lęjjngg

S-gos valdyba mano suruošti 
šeštadieninius meno kursus, ku-1 
riuose mūsų jaunieji dailininkai
galės, atliekamu nuo darbo lai
ku, pas mūsų pedagogus pagi
linti savo meno žinias.

bergas ir kiti jo bendradarbiai 
pravedė, kaip laikraštis pripa- 

Kūrinys susideda iš 10 žįsta .savo nesveikus eksperi
mentus.

mą “Ąžuolai prie Nemuno”. Po
emoje apžvelgiamas Lietuvos li-

dalių.

• Birutė Empakerytė parašė 
ilgesnį romaną dienoraščio for
moje, pavadintą “Kelias neži- 
nion”.

J. Pautienius U i ritono kilpa

• Čhicagos Meno Instituto 
metinėje parodoje išstatyti ir 
trijų lietuvių darbai: Vytauto 
O. Vlrkau — Mallarme “Sone
tų”, Milašiaus “Miguel Mana- 
ros” ir Gogolio “Wij” iliustra
cijos ir dvi gravūros, Bronės 
Jamekienė — du vitražai ir ki
limas ir Ritos Žuka'itės — dvi 
kompozicijos tušu. Paroda bus 
atidaryta iki spalio mėn.

• Mykolus Vaitkus krisda
mas į kietą daiktą taip susimu
šė šoną, kad įskilo keli šonkau
liai ir dabar keletą savaičių tu
rės gydytis, tačiau, nors ir taip 
susižeidęs, mūsų rašytojas yra 
pasiryžęs net ir ligos metu plun 
kanos nemesti.

• Dr. Vanda Mingallaitė-Tu- 
mėnieiė, buvusi profesorė Vy
tauto Didžiojo universite, kur 
dėstė pediatriją (vaikų ligas), 
yra parašiusi atsiminimų kny
gą apie savo vyrą dr. Justiną 
Tumėną, turėjusį Suaugusių 
Brandos kursus Kaune.
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DIENRA* HS DRAUGAS, CHICAGO, ILLJNOla =
VAIDILA PRIE TEMZĖS KRONIKA

S. LAUCIUS, Anglija
tuvis kunigas,

Prieš devynerius metus UN- veikalą su fizinį darbą dirbau- ^,cw ' 01'^° ir Šv. Jono univer- 
ROS kukurūzais pamaitinti lietu čiais žmonėmis nėra taip lengva bitele (Brooklyne), rugsėjo 22 
viai, vos tik išdėstė savo ryšu- nei režisoriui, nei sambūrio vai- su'aukė GO m. amžiaus. Pui-

• Vyt. Kasiulis neseniai įvyk
dė užsakymą iš Švedijos. Pran- <

» , • u. u u cūzų meno žurnalai iš kelių de-,kizunieras Paulionts, lie- , ! ... , . . n i
tudiia "ie tūkstančių atrinko sep- Visame pasaulyje yra 1,2 mi-

J J tynius geriausius dailininkus, į liono gydytojų. Kasmet priauga
kurių tarpą įskaitytas ir mūsų apie 50,000—60,000 naujų gydy- 
dail. V. Kasiulis. 1 tojų. Geriausia padėtis yra

, .. , ... .... . „ Šiaurės ir vidurio Amerikoje,
J kur gydytojui atitinka 946 gy

ventojai; Europoje vienam gy
dytojui tenka 956 žmonės; blo

Gydytojų iškaičius 
pasaulyje

giausia padėtis Afrikoje, kur 
vienam gydytojui tenka 9,111 
žmonių. Žinios surinktos Jungt. 
Tautų įstaigų.

lėlius Albione ir pirmą kartą dybos kasai, o nauda iš tokio ^iai mokėdamas lietuvių ir ang- 
čia nusimazgoję kojas, visoje žygio abejotina. Savi veikalai vis kalbas daug kai tų yra tai- leidimas vokiškai jau ruošiamas 
Anglijoje pradėjo rengti vaka- lieka savi — stipresni ar silp- s?s paruoštų oficialų spaudai. Planuojama išleisti vo
rus su vaidinimais. Scenos mė- nesni. Jei imamas verstinis vei- angliškų raštų ir spaisdinių kai kiečių poezijos rinktine su lie-
gėjų pirmtakus jie rado tik Lon kalas, jis turėtų būti artimesnis ką. tuviškais vertimais. Ruošiama
done. Kitose vietose vaidinimai mūsų gyvenimui ir kaip galima © Rašytojas R. Spalis, gyvo- naU^a Sėtuvių poezijos antolo-
buvo nežinomi arba gerokai ap- įdomesnis, žymesnio autoriaus, nąS Anglijoje, gavo kitą darbą; s’**os ^aida
miršti. ' kad negadintų skonio ir kad naujoji tarnyba būtų tinkames- -----------------

Pradžioje gausesnės kolonijos įspūdžiai neišdūktų po pirmos ng tačiau tenka ilgas valandas Mylėdamas kiekvieną daiktą,
šiame krašte vaidinimus rengė stiklinės alaus. dirbti įtemptai ir tai labai ap- ‘ suprasi Dievo paslaptį daiktuo-
pripuolamai ar tautinių švenčių Vaidilos veikimo sąlygos ne- sunkina jo kūrybą. Yra neseniai se. F. M. Dostojevskis
bei įvairių minėjimų progomis, pavydėtinos, kaip ir daugelio ki- parašęs porą novelių ir ruošia ------
Kalbant apie provinciją, tik1 tų kolonijų scenos meno mė- spaudai feljetoną kritikos temo-
Bradforde buvo įsteigtas pasto
vesnis ir ilgiau išsilaikęs scenos 
mėgėjų vienetas Atžalynas, ku-

gėjų būrelių. Tik pasišventimas 
ir nenumaldomas ryžtas gaivin
ti šios meno šakos ugnelę pa

ris dabartiniu metu silpnai besi- laiko Vaidilos būvį. O tos ugne-

Šeštadienis, rugsėju 22, 1956

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
OfLso tol. REIiance 5-4410 

Ręski, telef. tiHovehill 0-0017 
Vaandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartjDR. IRENA KURAS

(Gydytoja lr OliliedgB) 
KCDlKiy IR VAIKŲ LIGŲ

SPECIALISTO
7186 South We«tern Arenas

(MEDICAL BUILDING) 
Plrmad., antrad., ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 ▼. p. p. lr nuo 
6 y. — S vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. popiet.

Ofloe tol. RE. 7-1168 
Res. tol. U’Albrook 6-8768

Ofiso toL OLdffslde 4-2820 
Rezidencijos: LAfayeUe 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47 th Street 
(Kampas 47th lr Hermitage) 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
Beštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

Tel. ofiso ME. 4-u«*vw. ros. l’R 6-7883

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1»57 W. Garlield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. a. p. 
išskyrus ketvirtad. lr sekmad.

~DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

M22 So. Western Avenue 
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-1 vai. 
rak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PK 8-3220
Bes telef. UAlbrook 6-5074

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North IVacker Drlve 

(Civic Opera House, kamb. 858) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2294 
6002 West luth Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8. šeštad. 1—2 
TeL TOtvuliall 3-0959 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Rezid. tel. UEmlock 4-7080

Tet ofiso YA. 7-6667, rea. RE. 7-4266

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1851 Vest 47th Strato

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo t 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 2:20 
Uždara treč. vta» dienų lr Beštad. vak.

Pagelbėkite pastatyti Šv. Juo
zai)© trečiojo ordino Šv. Pranciš
kaus seselėms vienuolyną, kurios 
mokyklą dabar lanko 400 vaiką. 
Senasis pastatas via nukentėjęs 
nuo baltųjų skTuzdžių.

Sistor Mary Puleherln. Viršininkė 
St. Francis of Asslsi Mission 
Konto 1, Bov 28A 
Grcenwood, Mississippi

Gerbiamoji Sesele Puleheria:
Priimkite mano auką. naujam 

seselių vienuolynui Greenwood, 
Mississippi. Tęskito savo gerą, dar
bų neturtinguose katalikų misijose 
tolimuose pietuose.

mis.

• Dail. A. Rūkštelė, neseniai 
atvykęs iš Australijos ir dabar 
gyv. Los Angeles, įstojo į A. L. 
Dailininkų s-gą. Netrukus ši s- 
ga ruoš A. Rūkštelės meno paro 
dą Chicagoje ir visuomenė turės 
progos susipažinti su naujai
siais šio dailininko kūriniais.

® Dail. J. Paukštienė-Dobke-
yra pakviesta dėstyti

lės šviesa ir šilima retkarčiais 
tikrai pasidžiaugia vietos lietu
viai, turėdami gražias progas 

vadinimas buvo nusavintas iri pasigėrėti savo rašytojų ir savo 
nuplukdytas Kanadon. tautiečių pastangomis, kaip ly

giai ir susimąstyti ties veikaluo 
Daug stipriau susiorganizavo ge iškeltomis mintimis. 

londoniečiai, 1950 metais įsteig-j vičiūtė
dakii Londono Lietuvių Meno Veikalai Londone statomi daž
sambūrį Tą sambūrį sudarė di- mansiai tik po vieną kartą, nes Lietuvos meno is
delis nasrus choras, tautinių šo- pakartojimas jau pritrūksta pub įori- ir paišybą 
kių grupė, kapela ir vaidintojų likos. Tai nėra pelninga, žino-: pradėio eiti
grupė, kuri buvo pakrikštyta ma, tačiau juk ne to ir siekiama. Į J 1 J 
Vaidilos vardu. Ilgainiui to sam-, Antra vertus, buvo rodomi vei-
būrio chore beliko vieni vyrai, kalai ir po du kartus, buvo da-1 Liet. Bendruomenės krašto val- 
tautinių šokių grupė išsibarstė,; romos ir gastrolės provincijoje, dybos vicepirmininkas, Sydne- 
o kapelos nė barabono nebegir-j kai lietuvių masė buvo tirštes- jaus universitete gavęs magist- 
dėti. į nė. Dabar gastrolės tai pat su- į ro laipsni, siunčiamas pagilinti

Pakankamai sveikas išsilaikė j ryia beveik visas pajamas, o kar studijas Vokietijoje, kur išbus 
tik Vaidila kuriam ilgesnį laiką i tais net ir pridurti kam nors porą metų; universitetas jam 
vadovavo A. J. Kaulėnas, vėliau tenka. Tie negalavimai, kaip paskyrė stipendiją.
P. Mašalaitis, o dabar vadovau- Jau minėta, pareina nuo koloni- 
ja F. Neveravičius. Veikalai bu-

1 AS-cma rpmiamas knlpi kas ne
audė kilimą pagal Bronės Ja-

reiškia. Panaši Nottinghamo 
choro Rūtos šakelė nuvyto kar
tu su visa Rūta, kurios net pa-

Augšt. Lituanistinėje mokyklo
je Chicagoje Lietuvos meno is
toriją ir paišybą. Šias pareigas 

lu pradėjo eiti.

© V. Doniela, Australijos

Vardas, Pavardė ...................

Adresas.......................................

Miestas ................. Valstybė

MOVING

vo statomi verstiniai ir savų au
torių, originalūs. Iš verstinių pa 
minėtiną “Klasta ir meilė“, tu-
r'ėjuaį neblogą pasisekimą, ir gėjų jau švaistosi Amerikoje ir 
“Ponios Dulskienės moralė”. Sa- Kanadoje, bet į jų vietą ateina 
vų rašytojų Londono ir provin-, kiti ir kitos ir, reikia pasakyti, 
cijos lietuvių sceną išvydo šie sukeliantieji ir sukeliančios džiu 
veikalai: R. Spalio “Ratai”, Ke- »’as v^tis. Tenka palinkėti vien 
turakio “Amerika pirtyje”, “^p-j pasisekimo.
nas Dauganoris”, “Inteligentai”, • • - --
A. J. Kaulino “Milžinai”, F. .........................
Neveravičiaus “Priešai”, S. Lau
ciaus “Paskutinė viltis”, o po ii- 
gesnės pertraukos A. Rūko “Bu- 
bulis ir Dundulis”. Pastarasis 
veikalas buvo parodytas š. m. 
liepos 28 d. Šiaip malonus pa
sižiūrėti ir lietuvių buičiai bū
dingas dalykas buvo nerūpes
tingai apipavidalintas, o ir suvai 
dintas pusėtinai mieguistai, nors 
gėlėmis buvo apdovanoti visi 
aktoriai ir kitu kuo prisidėję 
prie to spektaklio.

Iš šio sąrašo reikia išskirti 
“Ponios Dulskienės moralę”, jau 
gerokai senstelėjusį ir mūsų dva 
šiai svetimą dalyką. Išskirti rei
kia dar ir todėl, kad pastatyti

A. BENIULIS atlieka įvairiu* 
perkraustymus ir pervežimua

jos tirpimo, tačiau Vaidila, DB | ~ Hubert K“PP. Chicagos Me (j tolimą ir artimų atstumų.
LS-gos remiamas, kolei kas ne- no ,nst,tuto 

mano nuleisti rankų. Tiesa, da
lis Vaidilos pajėgių aktorių mė- meikienės projektą.

Tel Bl. 7-7075 arba 
PR 8-9842

f^

IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITVINAS, Proz.
3039 So. Halsted St.

Te!. Vlctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Priataty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštine atidara kasdien nno 

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

iiiiigiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiii'iiiiiiiiiii

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą.

Dėl valandos skambinti telefonu
Prospect <1-1795 nuo 2 iki 9 vai. __
p. p. kasdien išskyrus trečiad. lr t ftff jc0 
šeš‘ad.

Res. tel. GRovehilI 6-5003

Tel. ofiso PKospect 6-2240
Pltospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. plrmad. ir penkt. 
Trečiad. ir sek. uždaryta.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas b rezid.: 2410 W. Slst St. 
Tel. PKospect 8-1323 arba WE 6-6677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri’, 

Trečiad. lr Penktad. 6-9 vai. vak. U 
šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

£ Padekime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
Siunčiame į Lietuvą, SSSR ir visą Europą pilnai apmokėtus ir 

100% apdraustus, ąpgjiąkų medžiagų, avalynės, maisto ir vaistų už
sakymus iš Anglijamą-Švedijos, Danijos ir t.t. Labai greitai įkainuo
jame vietoje ir tiesiog iš Chicagos pasiunčiame į Lietuvą siuntėjo 
pristatytus siuntinius. Mes nugalėjome didžiausias kliūtis greitumo 
ir pigumo atžvilgiais, todėl nesiduokite niekam suviliojami. Lietu
viškas ir sąžiningas patarnavimas.

Palyginkite mūsų kainas su kitų panašių įstaigų kainomis:

No. 7 ................. $18.06
10 svari) cukraus 
10 sv. K. taukų

No. S ................. $13.34
20 sv. cukraus

No. 9 ................. $23.00
20 sv. k. taukų

No. 10 ............... $14.49
10 sv. ryžių 
10 sv. cukraus

No. 11 ...............
10 sv. kavos 
10 .W. cukraus

$33.55

No. 13 ............ $39.56
5 s v. cukraus 
5 sv. kavos
4 sv. kokavos
5 sv. šokolado
No. 22 ..777.. $29.61 
900 gr. kavos 
500 gr. šokolado 
900 gr. sviesto 
2000 gr. ryžių 
1000 gr. bec. lašinių 
2000 gr. taukų 
450 gr. sk. muilo 
4 50 g r. arbatos

No. 30 ............ $14.66
20 sv. pirmos rūšies 

kvietinių miltą.
"LTF"------ ---------------------
No. 21 ............ $18.11
5 sv. kvietinių miltą 
5 sv. cukraus
4 sv. 7 uncijos k. taukų
5 s v. ryžių

No. 34 ............ $38.19
100 Ha vanų cigarų

Dirbamo kasdien nuo 
9 iki 6 vai.

PATRIA GIFT PARCEL COMPANY 
3741 W 26th St., Chicago 23, III. Tel. CR 7-2126
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Išmokėjo Ir išmoka aukštesnius dividendui

Chicago Savings and Loan Association naujai 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti į 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben« 
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. V isos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra 
Ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per danglan, negn 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas sii aukštais dividendais. Ka-* liečia pelningus patarna\imus — tai Chk-ag© Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia pataraas imus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas.

Cbicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000. 
Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tel. GRovehilI 6-7575 Chicago,Illinois

CUBBKNTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos lr Damen Avė.) 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Seštad. 2—4 vai. vak. 

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutartį. 
Telef. ofiso LAfayette 3-6048 

Rez.: VVAlbrook 5-3048 

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 7 Ist Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. lr šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1317 South Weiter» Avene 
Chicago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas RF.publlo 7-4200 

Rezidencija: GRovehilI 8-8121
1 . ‘ . -..'ii i i »; i Vi, , ' • ‘
DU T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 8-8:10 ▼. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tol. Virginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverlv 8-8244
Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-C987

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos ir akušerija)

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė.

VAL.; 2—4 ir 6—8 v. p. p, 
šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. TArds 7-1160 
Bezldcnctjoe — STcvvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street
i 'kampas Halsted ir 85-ta get vi) 
VAL. 1—4 ir 6:30—8:80 p.p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidara

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlhrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

▼AL. 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tai. ofiso PR. 6-8888, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GTDYTOJA8)
2500 VVest 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehilI 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ UGŲ SPECIAU9T.

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—1 2 lr 7—9 v. y. pagal 

susitarimą Išukyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas REIiance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 Mest 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:10—8:80 rak.
Trečiad. pagal sutarti

TSL Ofiso lr huto OLympic 1-4J6*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St. Cicero 

Kasdien 1—I v. Ir 6—8 ▼. vakara
Išskyrus trečiadienius 

Butas 1526 So. 49th Avė. 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8 210, jei 
į neatsiliepia, šaukite KEdzIe 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU

4146 S. Archer Avė.
j VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 ▼. 
j Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:14 ▼.

len I tik •„■įtaru.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA Ht CHIRURGĄ 

10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hllla 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. 
išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

TeL: Ofiso — PUUmaa 6-67641 
Buto — BEvcrly 8-3246

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

825S South VVestern Atsbbs 
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir T—9 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais lr 
sekmadieniais uždaryta

Ofiso HEnUock 4-6816 
Rez. HEml. 4-3751

DR. t. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 W. 68 St.
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAU 

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

šeštadieniais 1 — -4 v n. O

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŽTY2

4853 S. Wuipple Street
(Arti Areher Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

IAfayette 3-4942 
Namų — CEdarcrest 3-7 780

TeL ofiso Pltospect 0-2400
Rezid. Pltospect 0-2402

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vičlūtš)

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien i-S p.p. lr nuo 0-S vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadlealala 
lr kitu laiku tik susitarus.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 Sonth Halated St. 

Kasdien S—7 vai. vak. Beštad. nuo
1—6 vai. vak.

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2427 
W. S2nd 9t., tel. Republlo 7-8812.

Ofiso telefonas — BlsJhop 7-2
DR. AL RA6KUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI! 
4342 Archer Avenoe

(Kampas Kedzie lr Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2220
BPECI. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

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

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko aklnhae, 

keičia stiklus lr rėmua.
4455 So. Califomia Avė., Ohieago 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir saknaad. 
tik susitarus.

Tel. ofiso Y A 7-4787, rea. PR 9-1MO

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. lr sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps vlršininfitl telef u nai
šaukite MIdway 8-0001

V P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezlstas 

Aparatal-Protezal, Med. ban-

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAa 

1407 So. 49th Ct. Cloera 
Kasdien 10-12 vai ryto lr 6-8 raL 

vak. šeštadieniais 19-2.
Trečiad. uždaryta

Ofiso buto tel. OLympto 2-1881

Tel. ofiso Vlctory 2-1681
Rez. Vlctory 9-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.

802 Wefft 31st Street 
Kamp. Halsted lr ll-moa gatvini 

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WIN$KUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6669

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

TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-M69 
Rezid. 6600 S. Arteslan Ava

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—9 ▼. Y

DR. G. SERHER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 96 metu patyrimo
Tel. Y Artis 7-1829 
Pritaiko akinius 
Kreivas akis

ištaiso.
Ofisas lr akinio dlrbtovR 
756 Weet S5th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, tra- 
člad. nuo 10-12, penktadieni 16-2 iš 
leštadlenials 19-2 vai. popiet.

vm sa

DR. S. VAITUSH, OPT,
Palengvinu aklų jtemplma, kuris 

yra priežastis galvos skaud6jtmo bei 
dažai. Spec. pagalba kojom .valgi m o lr skaudančių aklų karščio.

(Arch Supports) tr t.t. 
Vai.: 9-4 lr 8-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2860 W. 63r<1 St. Chicago 29, IlL 
Tel. Pltospect 6-6084.

Skelbkitės “Drauge”!

Atitaisau trumparegystę Ir tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
j mokyklos vaikus.

4712 South AshJand A venas 
Tel. YArds 7-1871 

Vai. 10:80 iki 7 v. vak šeštad. 10:16 
lkt 6 vai. Sekm. lr treč. uždara.

2884 R.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

Oakley Avė., Chlcaco 8, IU. Tel. Vlrglnla 7-6641; 7-0642

Bntered es Saoond-Class Matter March 81, 1916, at Ckl< 
Under the Act ot March 8. 1879.

Illlaota

Member of the Cathollo Prnas Ass’n SUBSCRIPTION RATKS
PuhUskad daily, esept Sundays, 88.00 per year outside of Chieago

by the 99.00 per year ln Cbicago A Cleeeo
I.lthuanlas Cathollo Pruas Soclety 98.00 per year ln Canada

Foreign 111 ftO nėr
PRBNnMHRATA: Metama 14 metų B itiBn. t mh.
< bteagoj lr Ciceroj 99.06 5.00 49.74 • 1 ii
Kitur JAV ir KaaadoU 98.60 94 54 99.56 21.46
Užsienyje lii.oe 95 54 92.66 11.61

Redakcija straipsnius taiso savo nuoklSra. Nesunaudotų etralpsaių ne
saugo. juos gražina Hk M anksto susitarus. Redakotja ui ekeintmg tonai 
neatsako. SkelMmų katnoe urlsIuuMamoe savus prašymu.
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ATOMINĖ RADIACIJA
los įtaka gyvūnijai

DR. R. 7ALUBAS VVashington, D. C.

National Academy of Scien- 
ces-National Research Council 
neseniai paskelbė visuomenei jų 
atominės radiacijos studijų re
zultatus ir išvadas. Tai buvo 
paskelbta atskira knygute “The 
Biological Effecti of Atomic 
Radiation”. Klausimo studijavi
mas buvo pavestas specialis
tams ir paskirstytas į sekančias 
grupes: a) Genetika, b) Patalo- 
gija, c) Agrikultūra ir maistas, 
d) Metereologija, e) Okeanogra 
fija ir žuvininkystė ir f) radio
aktyvių likučių sunaikinimas ar 
sandėliavimas.

Žodis radiacija čia vartojamas 
kai atomas išleidžia X-spindu- 
lius, gamma spindulius arba da
leles: elektronus, protonus, neut 
ronus, ar alfa daleles. Kaikurie 
elementai yra nuolatinio irimo 
būklėje ir jie visą laiką leidžia 
kurią nors radiacijas rūšį, šie 
elementai vadinami natūraliai 
radioaktyvūs. Kiti elementai y- 
ra pastovūs ir tik juos bombar
duojant atominėmis dalelėmis, , ..... L .
dažniausia neutronais, galima tok‘a,s tyrtmo resulUtais 
padaryti radijuojanėiais. Toki butų galima paaitiketi. 
elementai vadinami dirbtiniai Pn e.dziant, kad jų .avados 
radioaktyvūs. Toks bombarda- ar speJlmai “ ?VU

vimas gali būti vykdomas sto- 
miniuose reaktoriuose arba ir

reikalinga apie 30-80 roentgenų, 
kad jvyktų genų pasikeitimas. 
Jie mano, kad ir bendra (back- 
ground) radiacija įveda pakei
timus genų, kurie irgi beveiki 
visi kenksmingi. Aiškina, kad 
genų pakeitimas yra proporcin
gas per visą amžių gautai ra
diacijai. Todėl, šiuo atžvilgiu, 
ne tik stipri, bet ir silpna radia 
cija, trunkanti ilgą laiką, yra 
kenksminga. Kadangi radiacija 
dabar gaunama mažais kie
kiais, todėl, jų nuomone, nega
lima efektingai parodyti tos ža
los, nes nukentėję vaikai sun
ku surasti tarp visų Amerikos 
vaikų. Prileidžiama, kad radia
cijos veikimas gali vesti prie gy 
ventojų skaičiaus mažėjimo ar

vojaus nesudaro. Atominių bom 
bų eksplozijos pavojingos, nes 
jo3 duodančios tris rūšis radio
aktyvių dalelių: 11 Tuojau nu 
krintančias daleles netoliau, 
kaip keli šimtai mylių ir per 
kokį 20 valandų, 2) Dalelės, ku
rios nukrinta per keletą savai
čių po eksplozijos ir, 3) Dalelės, 
kurios pasilieka atmosferoje 
mėnesius ir metus. Pirmutinė 
grupė nėra pavojinga, greit iš
krinta su lietumi ar sniegu ir 
neturi net genetikai pavojingo 
kiekio radiacijos. Antra grupė 
irgi nėra labai daug pavojinges- 

j nė didesniuose plotuose. Trečios 
rūšies dalelės gali būti nuneš
tos į betkurią žemės vietą ir 
daug laiko praslinkus po spro
gimo. Kol jų yra labai maži kie
kiai, tai rimtesnio pavojaus ra
miems gyventojams nesudaro. I 
Ateityje atominės krosnys galės j 
paleisti didelius kiekius tokių 
radioaktyvių dujų į orą, nes

.... _ .. , krosnių skaičius augs. Todėl
net išnykimo. Jų išvados yra , . - .... , ., . . . , . krosnys turės būti kontroliuoja
paremtos tyrimais, darytais su 
augalais ir peteliškėmis. Jie pa
tys pripažįsta, kad kaikas iš ge 
netikų nepasitiki tokių tyrimų 
rezultatais ir ypač išvadomis,

mos. Komisija konstatuoja, kad 
nesurasta jokios įtakos atomi
nių bombų sprogdinimo į klima
tą ar oro keitimąsi. Netgi jie 
nurodo, kad verta nedideliais

atviroje gamtoje. Kosminiai 
spinduliai ir radioaktyvios me
džiagos vykdo tuos bombarda
vimus jau milionus metų ir jų 
sukeliami radiacijos kiekiai gy
vybei žemėje jokio pavojaus ne
sudaro. Tas viskas sudaro va
dinamą bendrą radiaciją (back- 
ground radiation). Jos kiekio 
žmonės pakeisti negali ir, žino
ma, visa gyvūnija ir augmenija 
yra prie to prisitaikiusi. Šie ty
rinėjimai apima priedinę radia
ciją, kuri yra pagaminama žmo 
gaus sukonstruotų aparatų.

Radioaktyvių elementų am
žius yra apibrėžiamas puse am
žiaus (hąlf-life), tai yra laikas,

taikomomis žmonėms, žmogus kjekiaįg lcisti j or radioakty. 
perdaug skutasi nuo peteUskes, į mediiagas lr jų pagalba:

tyrinėti oro keitimąsi.

Žuvininkystė ir agrikultūra

Komisija sako, kad trumpo 
amžiaus radioaktyvios medžia
gos, nuleistos į vandenynus, ne
sudaro rimto pavojaus užnuo
dyti gyvūniją radiacija. Ilgo am 
žiaus radioaktyvios medžiagos 
yra pavojinga nuleisti į negi
lius vandenis, kur paviršiaus gy 
vūnija gali perduoti žmonėms. 
Komisija neranda davinių, kad 
iki šiol buvusieji atominių bom 
bų sprogdinimai būtų pakenkę 
vandenų gyvūnijai arba jų nau
dojimas maistui būtų pavojin
gas žmonėms.

Nėra pastebėta, kad radiaci
ja pakeistų labai reikšmingai

nų radiacijos, gimusioji karta 
turėtų apie 2% defektyvių žmo 
nių. Jau ir tas mažas procentas 
Amerikoje sudarytų 3.5 miliono 
defektyvių žmonių. Su laiku tas 
procentas augtų. Todėl klausi
mas yra vertas labai rimtų stu
dijų, kurias nėra lengva pada
ryti.

Patalogija ir radiacija
Komisija nerado, kad radia

cija būtų labai kenksminga pa- 
taloginiu atžvilgiu. Tie kiekiai, 
kurie jau pavojingi genetikos 
atžvilgiu, yra visai nepavojingi 
pataloginiu atžvilgiu. Tačiau j žemės ūkį. Daromi bandymai 
perdideli kiekiai iš karto yra: vartojant radioaktyvias medžia- 
pavojingi ir patalogiškai. Skai- gas, kaip pėdsakininkus, kas pa 
tomą, kad apie 800 roentgenų

kuris reikalingas, kad pusė bu-j iš karto paveiktas žmogus tu- 
vusios radioaktyvios medžiagos retų tuojau mirti. Čia jie visai 
pasikeistų į kitą medžiagą dėka nepatiekia davinių apie miri- 
radiacijos, iš jos išeinančios. Vie mus, išgijimus ir pasilikusius
nų elementų ta pusė antžiaus 
yra labai maža vienos sekundės 
dalis, kitų minutės, kitų valan
dos, dar kitų eilės metų ir net 
milionai metų. Kaikurie sunkūs 
atomai, kaip uranijus ir pluto- 
nijus skyla į kelis naujus ato
mus, kurių dauguma yra radio
aktyvūs su įvairaus ilgumo pus 
amžiais. Tokiu būdu šitokiais 
atomais maitinamos atominės 
krosnys ar atominės bombos 
sukelia radiaciją įvairios rūšies 
ir trunkančią įvairius laiko tar
pus.

Spinduliavimui matuoti ši ko
misija vartojo vienetą, vadina
mą roentgenų, apie kurio didu
mą galima susidaryti vaizdą, pa 
lyginus su dentisto X-spindu- 
lių aparato išsiunčiamu spindu
liavimo kiekiu. Šis aparatas į 
žmogaus veido odos paviršių 
duoda 5 roentgenus radiacijos. 
Gi žmogaus vidinius organus te 
pasiekia tik maža dalis vieno 
roentgeno.

Pranešime pastebima, kad 
šiuo metu Amerikos gyvento
jai gauna daugiau radiacijos 
nuo X-spindulių gydytojų kabi
netuose negu nuo atominių bom 
bų sprogdinimo ir atominių kro 
snių veikimo. Skaitoma, kad vi
dutiniškai amerikiečiai gauna 
tiek pat radiacijos iš anksčiau 
paminėtos bendros arba natūra
lios radiacjos kiek ir iš X-spin- 
dulių aparatų.

Radiacija ir genetika

Genai, kuriuos vaikai pavel
di iš tėvų, nulemia paveldimas 
savybes. Pagal komisijos prane 
Šimą, radiacija pakeičia tuos ge 
nus. Pakeisti genai kūno ląste
lėse nėra paveldimi, gi pakeis
tieji genai lytinėse celėse yra 
paveldimi. Jie konstatuoja, kad 
praktiškai kiekvienas radiacijos 
paveiktas genų pakeitimas yra

deda susekti kaip augalai au
ga. Yra davinių, kad tie tyri
mai duos kaiką gera agrikultū
rai. Bandymai su gyvuliais yra 
nepakankami padaryti išvadas 
apie radiacijos įtaką į gyvulius. 
Ta sritis atsilikusi dėl dviejų 
priežasčių: 1) Gyvuliai yra per

mini faktą, kad radiologai mirš brangūs platiems tyrimams ves
ta vidutinišl<ai penkiais metais, ti ir 2) Ilgai trunka kol išauga 
anksčiau, negu kiti gydytojai, naujos generacijos.
Nesą pastebėta, kad radiacija

defektus žmonėse Japonijos 
miestuose, kurie buvo bombar
duoti atominėm bombom. Pa

iki 100 roentgenų mažintų žmo 
gaus amžių. Nepaduoda davinių,

Nesą visai tyrimo davinių kas 
atsitinka, jei gyvuliai ar žmo
nės ilgai vartoja radioaktyvų

kad X-Spmduhų aparatų aptar- mai Band ai dž kad 
nautojai butų paveikti bent ge- maį ir iktas
netimu atžvilgiu. U šitųĮ Salti- diacii nepasidaro radioaktln-
nių padarytos išvados būtų žy- gu. Kaikuris maistas pakeičia
miai vertesnės, negu iš petelis- gkonj ar kvapą RaaU kad ra.
kių tyrimo. diacija galima panaudoti mais-

Paminėtas strontius 90, ku-; to sterilizavimui ir net galima 
ris turi 25 metus pusę amžiaus. | sukenuotą maistą sterilizuoti.
Jis chemiškai yra panašus į kal- 
cijų ir būna įjungiamas į kau
lus. Randama, kad jis iššaukia

Tas žymiai atpigintų maisto pa
kavimą. Gi skoniui ar kvapui 
išlaikyti bus surasti metodai.

PLANETA MARSAS

Taip jis atrodė per Mt. Hamilton, Calif., observatorijos teleskojms 
kai artėjo prie Žemės.

jų pavojingų radioaktyvių atma
tų tankai sudarys pavojų net 
ateinančioms kartoms. Planuo
tojai turi rūpintis ne tik dabar
timi, bet ir tolimesne ateitimi. 
Taipgi jie reikalauja kiekvieno
je srityje vis daugiau ir dau
giau tyrimų.

Pranešimas nėra pakankamai 
tyrimais paremtas, greičiausia 
dėl noro greičiau jį patiekti vi
suomenei. Čia nėra reikalo jj 
pilnai įvertinti. Norisi tik pami
nėti porą pavyzdžių, kurie paro 
dytų, kad kaikurios pranešimo 
problemos jau yra išsprendžia
mos arba darosi lengviau iš
sprendžiamos. Amerika jau yra 
pagaminusi vadinamą “švarią” 
bombą, kuri apriboja pavojingų 
radioaktyvių medžiagų veikimo 
spindulį, kaip tai buvo pranešta 
po atominių bandymų šią vasa
rą. Antra naujiena: neseniai 
General Electric Co. mokslinin
kai surado būdą pašalinimui ce- 
sijaus iš uranijaus krosnies sky 
stų atmatų. Tuo būdu bereiks 
labai mažai atmatų tankuose 
saugoti, šito užteksrpailiustruo- 
ti, kad daugelio problemų spren
dimas labai palengvės ateityje.

Kadangi atominės energijos' 
naudojimas yra nauja sritis ir Į 
skubiai besinlečianti, todėl ir

i * . t

visuomenės susidomėjimas ja

yra didelis. Daug perdėtų baisy
bių apie radiacijos poveikius y- 
ra skelbiama spaudoje ir žo
džiais, todėl šitos informacijos 
pasirodymas yra girtinas. Šis 
pranešimas ir atmeta nemažai 
išgalvotų pavojų, o kaikur iške
lia realius pavojus, populiariai 
neminimus. Iš kitos pusės atkrei 
pia rimtą dėmesį į planavimo 
ir rimtų studijų reikalingumą, 
kad augant atominei pramonei 
gyventojai nenukentėtų.

Makes V our Auto', 
kun Better l

FIITOREG
Combinatlon

FUEL PRESSURE REGULATOR t FILTER 
Rocommondod by corburotor iRcMists for mw 
and »Md cars. Only $7.M pius instaliation. t«id 
by Auto SorviM Oapts. and Garagas. Guarantood.

Alond>« Ine.. loą lt.
STOP5 FLOODING . . . SI ALIING 

ElIMINATtS VAPOR lOCK 
CUTS FUEL WASTt ♦s

FILT-O-REG pagerina jūsų moto
ro veikimų, visiems metams. Švelniai 
kontroliuoja gazo srovę, einančių J 
karburatorių. įtaisomas j gazo Unijų. 
Rekomenduojamas karburatorių spe
cialistų najiems ir vartotiems auto
mobiliams. Tik $7.95. pilus instalia
cija. Parduodamas Auto Service sky
riuose Ir garažuose. Garantuota.

AIX)NDRA SALES, Inc.
Ix*i Angeles 10, Calif.

NAUJAS VAISTAS
AJtfN AS TAU KAI, Citaru

E Ncw York ateina gira ži
nia, kad surastas naujas bak
terijų priešas žuvinių gelbėto 
jas. Tai naujausias "stebuklin-į 
gas” vaistas Sigmamycin, ypa
tingai stiprus kovoje su atspa-, 
rios? imis staphylococcus bakte
rijų rūšimis.

Šis antibiotikas vadinamas 
daugia’e'ektriniu vaistu, kadan-' 
fi bandymai parodė, jog jis puoĮ 

la daugiau rūšių įvairias ligas; 
sukeliančių bakterijų negu bet 
kvris kitas. Rinkoje jis pasiro
dys jau šį rudenį.

Sigmamycin susideda iš visai 
naujo antibiotiko, vadinamo o- 
leandomycin arba metramycin, 
ir senesnio tetracycline. Naudo
jami kartu, jie pastiprina vie
nas kito veiksmingumą. Tai yra 
vadinamas synergistinis efek
tas.

Klinikose tyrimai parodė jog 
Sigmamycin yra ypač veiksmin
gas prieš atsparias staphylococ
cus bakterijas, sukeliančias kai 
kurias rūšis plaučių uždegimo, 
pūlingų infekcijų, vidurių užde
gimų ir kraujo užnuodijimo.

Šio naujo vaisto svarba pa- 
aiški sužinojus, kad atsiradus 
penicilinui atsparioms “staph” 
bakterijų rūšims ,šių ligų mirtin 
gumas vėl yra pašokęs net iki 
80rc. (Tuoj po penicilino išra
dimo “staph” ligų mirtingumas 
nuo 75 cr buvo nukritęs iki 
15%.)

Tikimasi, kad Sigmamycin 
naudojimas išvengs jam atspa
rių bakterijų išsivystymo ligo
nio organizme.

Sigmamycin pagamino Chas. 
Pfizer & Co. Kiti su šiomis at
spariomis bakterijomis kovojan 
tieji kitų bendrovių vaistai yra 
Merck & Co. gaminamas Catho- 
mycin ir Upjohn Co. gaminys

Alhamyein Naujasis vaistas ir 
jo sudėtinga dalis oleandoinycin 
yra skirtingas nuo šių .‘genes
niųjų antibiotikų.

Empire State pastato 
“pulsas“

I
Inž'nieriai įtaisė labai tikslų 

giroskopą 85-me Empire State 
pastato augšte ir nustatė, kad 
tas dangoraižis turi natūralų 
virpėjimą, svyravimą apie 7-8 
kartus per minutę. Virpėjimų 
priežastis — daugiausiai vėjas. 
Inžinierių duomenimis — tas 
dangoraižis niekada daugiau į 
šalį nepasvyra, kaip 1/4 dalį 
colio. Tas milžiniškas pastatas 
yra 102 augštų, turi 365,000 to
nų svorio.

D C M E 8 I O t
Importuoti vokiški “Netzkiai” — 
Pirkimo Tinkleliai. — 2-J V RČ- 
81V: Paprastesni (Dvispalviai)... 
$1.00.

Perlominiai (su plastikine pini
gine) .......... $2.00.

Spalvos: Auksine, Raudona, Mė
lyna, Žalia, Ruda. Labai stiprūs, 
Talpūs, Skalbiami, Patogūs neštis 
Piniginėje, Praktiški Visiem Pir
kiniam.

Užsakymus su nurodyta spalva 
ir pinigus siųskite:

ATLANTIC IMPORTS
4125 N. Grand. Ave.,

Indianapolis, Indiana

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

II WGE8 stoties — Banga 149* 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 iki 9:10 yal. ryte 
•ESTAD. 8:80 iki 9:10 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 y, 
8EKAD. 8:30—»:S0 y. r. U stoties 

WOPA — 1490 klL 
Chieago t» 1L HEmlook 4-3411

7111 Bo. ROCKWEI,L ST

Mes valome ir taisome visų rūšių apšildymo įrengimus. Taip pat turi
me pilną pasirinkimą naujų centrinių pečių ir katilų.
Mes turime Ix*nnox, Bryant ir Hess gazo apšildymo įrengimus. Iškeis- 
kite jūsų seną stokerj, alyvos degintuvą arba gazo degintuvą į nauja 
modernišką a)«šildynio įrengimą, .lokio jniokėjimo, 5 metai išsimokėti. 
Nemokamiems apskaičiavimams kreipkitės į —

RACINE HEATING COMPANY
8040 South Racine Avenue

BENSCLUB
I52I W. 47th St.

DABAR ATDARAS 
Ben. VVojciechovvski, Prop.

Tel. AB 4-2065 arba SO 8-7446

tumorus eksperimentiniuose gy- Kur dėti atominio kuro likučius ! 
vuliuose. Esą pastebėlta, kad Visi radioaktyvūs likučiai su-' 
ir maži kiekiai radiacijos esti dedami į tankus, iš kurių radia- 
priežastimi leukemijos ir vėžio.1 cija negali išsiveržti. Randama,
Pranešime konstatuojama, kad 
atominių bombų padaryti odos 
sužeidimai sugijo ir net nuslin- 
kę plaukai ataugo.

Jau esą ir vaistų, kurie su
mažina radiacijos veikimą, kai 
priimami prieš. Bet tai dar ne
są efektinga. Daug geriau ap
saugo specialūs rūbai. Kadangi 
įmonių radiacija saugojama nuo 
ištrūkimo, tai ji ir nesudaranti 
rimto pavojaus. Atominis karas 
gali sudaryti rimtą pavojų, kai 
priešas stengsis galimai kenks- 
mingesnius ginklus pavartoti.
Krituliai, upės ir vandenynai

Atominės radiacijos išplatini
mas gali vykti oru, upėmis ir 
vandenynais. Pavyzdžiui radio
aktyvus strontius gali pasiekti 
betkurią vietą kartu su lietumi, 
jei jis yra išpurkštas į orą. Van 
deniu gali keliauti su srovėmis 
ir patekti į vandens gyvūnus, 
o tuos savo keliu valgo žmonės.
Komisija praneša tik, kad daly

kenksmingas, nors ir ne visuo
met iš karto pastebimas nau-Į daugiau studijų reikalinga. Ato ro«k« i, bot 7«» f, chicago 
joje kartoja. Jie nustatė, kad Į minės krosnys šiuo atžvilgiu pa . f-5?? - T

kad 1965 metais per dieną bus 
sudaroma apie 20 svarų radio
aktyvių atmatų, tokiu būdu per 
metus jų susidarys dideli kie
kiai. Komisija siūlo kaikurias iš 
tų medžiagų ar panaudoti ki
tiems tikslams, o kitas rūpestin 
gai saugoti nuo ištrūkimo.

Jų galutinė išvada reikalauja 
rūpestingo visų atominių įmo
nių planavimo ir centrinės kont 
rolės, nes reikalo negalima pa
tikėti pavienėms įmonėms, ku
rioms galbūt seniai užsidarius,

ARTHRITIK A RHEUMATISM
Nauji vaistai skaudantlems raume

nims. sustyrimiems sąnariams. Sku
biai palengvina paraudusių, sustyru- 
sl.ų bei sutinusių nugaros, kelių, ko
jų .kojų pirAtų arba sprando rau
menų lr sąnarių skaudėjimą. Varto
kite naujus AMEHPOL vaistus. Tab
letės |I.5O, mostis 71c. Viskas tik už 
12.29, |*i* JiI.hi, vaistininką.

STATOME — ATREMONTUOJAME 
Joks darbas nPra permala. Tin

kavimas — Dažymas — Dekoravi
mas — Elektros Darbas — Plum
bing — Apfittdymas — Mūrlnimas 

ku nė:.-, rclkirmai Utlrta. ir į * ro-^iucrom:

ESCOBIO SCHOOL OF LANGUAGES
30 No. Michigan Avenue

Visų kalbų mokykla siūlo

SPECIALŲ ANGLŲ KALBOS KURSĄ su 
Prirengimu PILIETYBĖS EGZAMINAMS

Dėl in formacijų kreiptis į Romaną ZalatorJ, pirmadieniais arba trečia
dieniais nuo 6 iki 8 vai. vak. tel. FRontier 6-4425 arba Franklin 2-0534.

Kviečiame Jus atvykti j mūsų krautuvę pamatyti augStos kokybes 
dalykų, pagamintų prityrusių aklų amatininkų. šluotos — Mapoa — 
Sweepers. Taip pat yra pilnas pasirinkimas naudingų dalykų namams. 
Visi mūsų gaminiai yra stiprūs, pagaminti ifi augSčiausios kokybes me
džiagų, Atdara fiiokiadicnlaisl 9:30 Iki 5 vai. vak. Šefit. iki 1 v. p. p.

BLIND ACCREDITEO PROD. SALES
2220 W. 2lst St. HA 1-5813

BRUNO and PAI'Ij KRATOCHVII,
Announce that

THE OOl4>EN GOOSE RESTAURANT 
Fermeri y llenes liesta utimi t 

ĮS NOW OPEN FOR BUSINESS
Tint Public Is Invite.1 To Try Our Fine 
AMERICAN and BOHEMIAN OOOKINO

. .įtrenktasis - lainclies - Dinners From 6:30 a.m. Untll 8 p.m. Daily 
IRI 3 South Ashland Avenne CAnal fl-9302

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 47th Si., Tsl. LA 8-0670

ATTENTION VACATIONERS!
Your Dog Boarded in High Class Style at Low Rates 

VVHEATON BOARDING KENNELS
under new management 

AM: SERVICES — Exodient Care
TED llOWIxANI> — VVHeaton S-5700

I’apvrorth Road — South nt V.F.W.— ----  - - - -- - - - - - - -- - - - - ■ - ----- "

POLKŲ MUZIKA
Kiekvieną penktadienį, šeštad. ir sekmad. 
nuo 9 v. v. iki 2 2 v. ryto. Seštad. iki 8 v. r.

Groja WALTER SCHUBERT 
Turime įvairių rūšių alaus ir t. t. 
Atvykite kartu su savo draugais

praleisti linksmą vakarą

Greičiausias Pristatymas
DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, 

LATVIJĄ, ESTIJĄ IR UKRAINIJĄ

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

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

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

pasiunčiame tą pačią dieną.

Siųskite jūsų paketus per patikimą firmą, kuri yra pa
sižymėjusi geru patarnavimu per 25 metus.

Siųskite jūsų paketus čia ir per Parcel Department.

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

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

i
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Šių dienų muzikos pirmtakūnas
EL. VASYLICNIENfi, Lavvrence, Ma;:s.

Į šių dienų muziką dažnai yra 
žiūrima kaip į staigiai išdygusį 
keistą stilių, paremtą garsų 
chaosu. Ši pažiūra yra klaidin
ga. Joks muzikos ar meno sti
lius neišdygsta staigiai — kiek
vienas jų turi savo išsivysty
mo eigų iš anksčiau buvusių 
stilių ir savo atstovus — geni
jus. Metų puoselėta atskirų 
žmonių kūryba randa savo es
minių bruožų susikoncentravi
mą viename kuriame kompozi
toriuje, lyg suėmimą visko, kas 
buvo sena ir perlaužimą į nau
jas formas. Žvelgdami atgal į 
muzikinio genijaus šulus, mes 
matome Beethoveną, Mozartą, 
Bachą ir ankstyviausiąjį jų — 
Palestriną. Kas įsiklauso Į Pa- 
lcstrinos veikalus, į jų giliai re
liginį charakterį, paprastą har
moniją, vargu galėtų įtikėti, 
kad šis kompozitorius buvo tos 
sėklos sėjėjas, kuri išdygo šian
dieną į moderniąją muziką.

Palestrįna nėra kompozito
riaus vardas. 25 kilometrai nuo 
Romos miesto Italijoje yra ne
didelis miestelis vardu Palestri- 
na. Tas vardąs gal niekad ne
būtų žinomas pasauliui, kaip 
daugelis mažų vietovių įvairiuo
se kraštuose, jei Palestrinos 
vardu nebūtų vėliau pavadintas 
žymus kompozitorius ir muzi
kas. Tai Giovani Pierluigi, ku
ris gimė 1524 ar 25 metais Pa
lestrinos miestelyje. Pierluigi 
atėjo pasaulin, kai Italijoje žy
dėjo renesansas tapyboje ir 
skulptūroje: didysis Mikelan- 
gelo buvo penkiasdešimties me
tų amžiaus, q Leonardo da Vin- 
ci ir Rafaelis — neseniai mirę. 
Bet muzikiniame pasaulyje — 
tamsa: nežymūs daigai muziki
nio atgimimo tik prasidėjo, o 
Pierluigi įr buvo ši didelė švie
sa, kuri nutęsė savo spindulius 
toli d ateitį.

Kai Italijos turtuoliai rėmė 
tapybą, puošdami savo namus 
paveikslais ir užsakydami savo 
ir savo giminaičių portretus, 
muzikoje težinomi buvo dva
ruose išlaikomi dainininkai ir 
pavieniai i n s t r u mentalistai. 
Chorai giedojo bažnyčiose.

Pierluigi gimė miestelėnų šei
moje, kurios medžiaginės išga
lės neleido vaikams gauti muzi
kinio išsilavinimo, ir jų šeima 
buvo susirūpinusi kasdieninės 
duonos pagerinimu.

Muzikinės kultūros atžvilgiu 
Pierluigi šeima buvo atsilikus!, 
kaip ir anais laikais tamsus Pa
lestrinos miestelis. Bet Pierlui
gi tėyai buvo giliai religingi, 
kąs rišo juos prie Bažnyčios, 
dėka kurios sūnus taps tuo, kuo 
jis tąpo — nemirtingu,

Į didįjį muzikos centrą

Namai, kuriuose Pierluigi 
gimė ir gyveno, buvo netoli Šv. 
Agapit katedros. Nuo savo

mokytoju ir dirigento padėjėju. 
Paskyrimas buvo padarytas vi
sam gyvenimui, kas džiugino tė
vų širdis, įtaisius sūnų tokioje 
garbingoje jų miestelio vietoje.

Pierluigi grįžus į Palestinos 
miestelį jo tėvai turėjo porą 
namų ir kelias vynuogių plan
tacijas. Susirūpinę savo me
džiaginėmis gėrybėmis, tėvai 
dairėsi rasti tinkamą žmoną sa
vo sūnui, kad jos kraitis padi
dintų ir tėvų turtą. Lucrezia 
Gori atrodė tėvams tinkama ir 
ją Pierluigi vedė. Kraičiu jis 
gavo laukus, kelias vynuogių 
plantacijas, namų apyvartus 
daiktus ir kas svarbiausia... 
asilą.

Pierluigi niekad nesijautė 
esąs didelis. Jis niekad nesap
navo ir didelių sapnų. Išauklė
tas religinėje dvasioje, Pierlui
gi ja t tesi tarnaująs Dievui, at- 
likdar as savo pareigas kuo to
buliausiai. Palestrinos katedros 
vargonininko pareigos buvo: ne
tik dalyvavimas bažnytinėse pa
maldose, bet ir komponavimas 
muzikos, reikalingos šv. mi
šioms ir kitoms pamaldoms. At
liekamą laiką nuo savo tiesio
ginio darbo Pierluigi skyrė šei
mai: jis buvo idealus tėvas ir 
vyras ir praktiškas savo žmo
nos turtų administratorius. Gal 
gyvenimas uoliam vargoninin
kui ir būtų praėjęs Palestrinos 
miestely, jei vėl nebūtų įvykę 
pasikeitimų Romoje.

Šv. Petro bazilikos choro 
dirigentas

popiežiui, 
nutarimu PiežIaus

1551 metais mirus 
kardinolų kolegijos 
popiežium tapo Palestrinos 
miestelio vyskupas kardinolas 
dėl Monte, Juliaus Trečiojo var
du. Popiežius Julius Tretysis 
žinojo Pierluigi muzikinę vertę 
.ir savo popiežiavimo pradžioje 
pasikvietė Pierluigį į Romą. 
Pierluigi tampa dirigentu Šv. 
Petro bazilikos choro, vadina
mo Juliaus choro. Mat šį cho
rą įsteigė popiežius Julius Ant
rasis 1513 metais. Šv. Petro ba
zilikos choras buvo pasaulyje 
žinoma organizacija ir nešė 
Europai garbę ir muzikinį at
gimimą.

Pierluigi priėmė žinią kupi
nas dėkingumo ir susižavėjimo 
popiežiui. Reikšdamas savo jau
smus Pierluįgi parašė šv. mi
šias savo patrono popiežiaus

kas mus šiandieną sunkiai s ų-- 
prantamas dalykas, bet kas 16 
šimtmetyje sudarė nepasiekia
mą svajonę. Choras turėjo ribo
tą skaičių narių — 32. Daly
viai jo nariais išbūdavo visą gy
venimą ir kuriam nors mirus, 
tik popiežius galėjo paskirti 
naują dalyvį, ir tai augštos kil
mės.

Popiežus Julius Tretysis su
laužė tradiciją, žvelgdamas gi
lesniu žvilgsn ų į Pierluigi as
menį. Choro dokumentuose yra 
pažymėtas priėmimo komenta
ras, kad nežinomas jaunuolis 
buvo priimtas į Pontifikalįnį 
chorą iVešpaties Popiežiaus j- 
sakymų, be jokių liudininkų ir 
egzaminų.

Pierluigi priėmė šią popie
žiaus malong kupinas džiaugs
mo ir vilties pasilikti garbingu 
Pontifikalinio choro nariu visą 
gyvenimą. Dėja, šešiems mėne
siams praėjus Pierluigi tos gar
bės neteko, tai skaudžiai išgy
vendamas.

1555 metais mirė Julius Tre
tysis. Trumpas 3 savaites po
piežiaus sostę teišbuvo Marce- 
lius Antrasis, kuris padarė gi
liausią įspūdi Pierluigį. To įspū
džio poveikyje Pierluigi yra pa
rašęs Missa Papae Marcelli — 
veikalą, kuris ir šiandieną yra 
liturginės muzikos pavyzdžiu. 
Yra paplitęs pasakojimas, kad 
kada Tridento susirinkimo me
tu buvo kvestonojama polifini- 
nę (daugiabalsią) muziką visai 
prašalinti iš Bažnyčios, Palest- 
rįnos Missa Papae Marcelli nu
lėmė pasisakymą — polifiniją 
palikti. Bet ši pažiūra naujes
nių tyrinėtojų yra atmesta 
(Fritz Volbach, R. Molitor ją 
neigia).

Tais pačiais 1555 metais po- 
soste matome Pau

lių IV. Jis pastebėjo, kad Pon- 
tifikaliniame chore yra vedusių 
vyrų: — Pierluigi ir dar du ki
ti. Pierluigi dar buvo išleidęs 
savo parašytus madrigalus, vei
kalus, kurie kalba apie gyveni
mą ir meilę ir pasifiašęs esąs 
Pontifikalinio choro nariu — ši 
aplinkybė reikalą sukomplikavo 
ir Pierluigi iš pontifikalinio 
choro buvo pašalintas.
Kūrybą kaip tš gausybės rago

Savo nusiminime 
nepalūžo: jis išsirūpino sau 
kompensanciją už pašalinimą, 
gavo darbą kapelmeisterio S. 
Giovanni Leterano bažnyčioje, 
Romoje, rūpinosi savo sūnaus 
Rudolfo muzikiniu auklėjimu, 
atiduodamas jį į chorą. Bet 
svarbiausias iš visų Pierluigi

V. Jonynas — Žem. Kalv. Marija 
Vitražas E. St. Louis liet. bažnyčioj

jąuniausiųjų dienų ąąikas lan-
kėši katedroje Katedra turėjo | įartį? koki,Tnate'iaiia'iT gilė 
chorą, kurio iškilminga s giedo
jimas vaikui tapo dvasine duo- 

ti-
kroji. Vaikas anksti tapo pats 
choro nariu ir savo gabumais 
turėjo atkreipti vyresniųjų dė
mesį. Pierluigi tebuvo devynių 
ar dešimties metų amžiaus, kai 
likimas jį nukreipė į muziko 
profesiją ir darbą. Palestrinos 
vyskupas, kardinolas De la Val- 
le buv0 perkeltas į Romą už
imti arkivyskupo vietą Šv. Ma
rijos Maggiore bazilikoje. Kar
dinolas pasiėmė dešimtmetį 
Pierluigi į Romą, atidavė vaiką 
į bazilikos žymųjį chorą ir gie
dojimo mokyklą. Pierluigi išėjo 
iš atsilikusio Palestrinos mies
telio ribų ir atsidūrė didžiau
siam muzikos centre, kuris buvo 
anais laikais Europoje — Ro
moje.

Juliaus vardu ir dar buvusias užsiėmimų buv0 jo kompozici- 
parąšytas keturias mišias po- j°s' ^.s ražė kasdieną, kaip iš 
piežiui dedikavo. Persikėlimas §ausybės rago pylėsi mišios, 
Pierluigi nebuvo lengvas: rei-J mo^e^aU himnai, ofertorijos, la
kėjo keltis su žmona, paliekant men^cjj9S> litanijos, psalmės, 
jos atsineštą kraitį. ir vežant Magnificat ir šventos giesmės, 
su savim du mažus sūnelius, Pierluigi gyvenamas laiko-
Rudolfą ir Angelo. tarPis buv° Princl* valdym) lai

kotarpis. Nenuostabu, kad žmo- 
Augštoji garbė nės Pierluigį vadino Muzikos

Popiežius Julius Tretysis, no- Pr>ucu, ^nes jis ,.krai muziką
rėdą mas atžymėti Pierluigi ga
bumus, suteikė jam didžiausią

jo gauti bent kuris mirtinga-
. , . , . . sis. Pierluigi tapo Pontifikalinio

na, nemažesnes vertes ka.p tl- choro nariu Tai reUkį priklau.

vo iki savo mirties. Pierluigi bu
vo taip populiarus, kad jis galė
jo užimti bent kurią svarbią 
vietą ar gauti titulą, išskyrus 
vieną jau turėtą — Pontifika
linio choro nario.

Jo šeima x

Pierluigi šeimoje augo trys 
sūnūs. Rudolfo it Angelo buvo 
lavinami klasikuose, kalbose ir 
ypač muzikoje, 0 jauniausias — 
Iginio — turėjo išeiti ateityje 
teisės mokslus. Tėvas rūpinosi 
ir vaikų geru auklėjimu, visa 
siela atsidavęs šeimai.

Renesanso laikotarpis,pagar
sėjęs savo menais, buvo nera
mus laikotarpis žmonėms. Ma
žesni ir didesni karai, epidemi
jos, nušluodavo daug tūkstan
čių žmonių. Nelaimė palietė ir 
Pierluigi šeimą: vyresnysis sū
nus Rudolfas, apie 22 metų 

Pierluigi < amžiau3, mirė epidemijos metu.
Antras sūnus buvo 19 metų, 

Angelo. Pierluigi rūpestis buvo 
sūnų apvesdinti ne tik su tur
tinga, bet ir kilmingos šeimos 
moterim. Žmona buvo surasta, 
Angelo vedė. Pirmoji gimė duk
tė, antras gimė sūnus, bet šis 
jaunojo savo tėvo niekad nema
tė: Angelą po dviejų metų ve
dybų mirė, tapęs kaip ir jo bro
lis, epidemijos auka. Pierluigi

gyvenimas pasidarė kryžių ke
liu: penkeriems metams pras
linkus epidemija atėmė jam ir 
žmoną Lucrezią. Pierluigi pa
saulis tapo nebemielas ir jis 
svajojo tapti kunigu. Bet kuni- 
kystė nebuvo Pierluigi pašauki
mu. 1580 metais Pierluigi suti
ko turtingą našlę, kurią vedė. 
Pajamas iš savo žmonos kailių 
verslo Pierluigi panaudojo savo 
kūriniams išleisti. Muzikos kūri
nių leidimas buvo brangus daly
kas, bet pelno nenešė. Kompozi
torių veikalai būdavo leidžiami 
jų turtingų globėjų lėšomis.

Likusią savo gyvenimo dalį 
Pierluigi paskyrė kompozici
joms ir jų leidimui. Savo jau- 
niausiąjį sūnų Iginio tėvas ap
vesdino jauną 19 metų. Iginio 
šeimoje buvo 8 vaikai, iš kurių 
tik 2 išliko gyvi. Vienas tapo 
kunigas, kitas vedė. Vedusio sū
nus tapo irgi kunigu. Taigi iš 
Pierluigi šeimos du išėjo į kuni
gus, kompozitoriaus vaikaitis ir 
provaikaitis.

Pierluigi gyvenimo kelias bu
vo klotas erškėčiais. Besigrum- 
damas su gyvenimo audromis, 
Pierluigi nenujautė einąs ne
mirtingojo genijaus keliais. Jis 
mirė 1594 metais, palaidotas 
Šv. Petro bazilikoje ir ant jo 
kapo užrašyta: “Muzikos prin 
cas”. Giovanni Pierluigi da Pa- 
lestrina priklauso muzikos di
džiūnų dvasinei karalystei. Pra
slinkus devyniasdešimt viene- 
riems metams po Palestrinos 
mirties gimė J. S. Bach. šimtu 
šešiasdešimt dviems metais Vė
liau pasaulin atėjo Mozartas ir 
praslinkus šimtui septyniasde
šimt šešeriems metams — Beet- 
hovenas. Jų dvasinė giminystė 
nežino laiko ir ribų.

Giovani Pierluigi Palestrina 
davė pasauliui savo palikimą. 
100 mišių, daugiau kaip 250 mo
tetų, virš 150 madrigalų, 41 
himną, 66 ofertorijas ir daugy 
bę kitų darbų.

KRONIKA

valdė. Jo kūryba buvo giliai 
persunkta religingumu, o jo sti
lius pražydėjo daugiabalse mu
zika. Būdamas 45 metų am
žiaus Pierluigi vėl grįžo į Šv. 
Petro baziliką kaip Juliaus cho
ro maestro ir toje vietoje išbu-symą muzikų lordų rūmams,

AUTOMOBILIŲ 
IR GAZOLINO

TAISYMAS
STOTIS

Lyginimas, dažymai, taisomi Ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ........................ $8 25
Che v. Ali 1937-53 ......... 8.25
Chevrolet 54-55 ............... 9.95
Chrysler 6, 42-52 ........... 9.91
Dodgo 6, 42-56 ............... 9.95

Murcerv 49-51 .................. $8.95
Olds, 6 cyl. 41-50 .......... 8.20
Plymouth 42-56 ............... 9.95
Pontiac 87-54 .................. 8.95
Bulck 37-52 ........................ 12.00

Gavo žmoną ir... asilą

Dešimt metų truko Pierluigi 
muzikinės studijos. Jas baigęs 
meastro laipsniu Pierluigi grįžo 
atgal į Palestrinos miestelį ir 
čia buvo paskirtas šv. Agapito 
katedros vargonininkų, muzikos

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

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M. CESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136
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džiai pasakoti apie savo gyveni- tai”, taipgi talentingai parašy
mą, savo lūkesčius, išreikšti sa-; tas. Grušas savo kūryboje mėgs 
vo grožio supratimą — tuo kaip; ta žvelgti žmogaus sielon, gilin- 
tik jie žavi ir pagauna mus. Ne- j tis į personažų psichologinius 

pergyvenimus. Šis jo romanas 
vaizduoja idealizmo ir karjeriz
mo grumtynes nepriklausomoje 
Lietuvoje. Juozas Grušas savo

svarbu, kad šios figūros ir gru
pės vaizduoja šventuosius...”

P. Sokolovas-Skalia “Tieso
je” apie tą patį rašo: “Štai iš 
medžio išraižytos šventųjų sta-j Jaiku buvo Katalikų Veikimo
tulėlės. Jos, matyti, puošė kop-1 centro leidžiamojo savaitraščio
lytėles, antkapius, kurie buvo 
statomi atsiminti žuvusius liau
dies sukilimo metu, atminti svar 
biems tautos gyvenimo Įvy
kiams. Pagal savo paskirtį šios 
statulėlės yra tikybinio pobū
džio. Tačiau liaudies dailinin
kai šiuos tikybinius personažus 
savaip įprasmindavo. Visi jie y-

“M'ūsų laikraštis” vyriausias re 
daktorius.

. • Filminę Lietuvos paveikslų 
versiją ruošia Melbourno Litu
anistiniai kursai Australijoje; 
darbą atli. ka fotografas V. Va- 
seris. Paveikslai bus paruošti 
rodyti šviesovaizdžio snaratu.

• Dail. T. Sparkis paskutiniu
ra 'žanrinio pobūdžio. Juose mes, laiku sukūrė šešis naujus pa- 
be vargo atpažįstame nacionali
nius valstiečių tipus, bažnyčios 
tarnus, dvarininkus. Šie dirbi
niai pasižymi subtiliu pastabu
mu, liaudies humoru”.

Tos stalininės premijos laure
atas Sokolovas nusapaliojo į ša
lį, bandydamas ir šventųjų sta
tulėlėse įžvelgti revoliucines 
nuotaikas bei humorą. Tos sta
tulėlės gimė iš gilaus lietuvio 
liaudies menininko religinio jaus 
mo, ko okupantai maskoliai ne
nori Įžvelgti.

• Rusaį apie Čiurlionį. Lietu
viškos dvasios, gilios mistinės 
prasmės Mikalojaus Čiurlionio 
kūryba okupantams maskoliams 
ne prie širdies ir jei žurnale 
“Iskustvo” rašo: “Čiurlionio me 
ninė veikla iš esmės sutampa 
su sunkiais reakcijos metais po 
1905 metų revoliucijos nuslopi
nimo, ir jo kūryba mums tarsi 
parodo tą aklavietę, į kurią pa
kliuvo inteligentijos dalis, nusi
gręžusi iš išvaduojamojo judė
jimo ir patekusi į reakcinės ide
alistinės filosofijos įtaką... Ne
atsitiktinai, dar Čiurlioniui gy
vam esant, jo kūrybą į padan
ges iškėlė mistikai ir buržuazi
niai estetai”.

• Juozo Grušo romano Karje
ristai I dalis, išleista Nidos, An 
glijoje, jau pasiekė JAV. Kny
ga turi 190 pusi., jos atspaus
dinta 2,400 egzempliorių. J. Gru 
šas daugiau mums žinomas iš 
jo gana plačiai vaidinamo drami 
nio veikalo “Tėvas”, o taipgi iš

veikslus: Miškas, Rugiapjūtė, 
Žvejo sodyba, Tėviškės laukai, 
Rytas prie šulinio, Lankoje.

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

• šventųjų statulėlės Mask
vos parodoje, šiemet Lietuvoje 
išleistoje knygoje apie meno de 
kadą Maskvoje suminima, kad; jo premijuoto (Spindulio b-vės) 
ten ruošiant lietuvių meno paro novelių rinkinio “Sunki ranka”, 
dą, liaudies meno skyriuje buvo Jo satyrinis romanas “Karjeris 
išstatytos šventųjų statulėlės.
Vertindama tą parodą F. Ro- 
ginskaja žurnale “Iskustvo” ra
šė: “...nedidelės medžio statulė
lės, susijusios su religiniu kul
tu. Nors šių kūrinių vaizduoja
moji kalba neperžengia primity- 
vo ribų, bet jie iškalbingai by
loje apie lietuvių liaudies meist 
rų siekimą teisingai ir nuošir-

Parduoda
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

Reguliari $7.50 vertė vilnonė 
eilutėms medžiaga tik

J 9 5 u2 jardą

PUIKI RINKKINE IMPORTUO
TA VILNONE MEDŽIAGA 
EILUTĖMS$4,.95 jardas SUTAUPYSITE IKI 50% pirk

dami medžiagas užuolaidoms 
ir baldų apdengimui.VILNONE PALTAMS 

MEDŽIAGA vertės nuo
$7.9!są Iki $9.50, dabar

,,95 už jardo
VERTINGOS NEMOKAMOS

DOVANOS UŽ KIEKVIENĄ 
PIRKIN|.

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

HELFAND’S TEXTILE FABRICS
1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnroe 6-1210 

CHIOAGO 7, ILL, SEeley 3-8806
Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 

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

GEBIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28.0C 
pas
Roosevelt Furniture

Company 
(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 Wešt Roosevelt lioad 

Tel. SEeley 3-4711
Keltie Bertulis ir FclUc Raudonis,

savininkai

Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. I’irinad. ir Ketvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vdl. 
ryto iki 4:3i> vai. po pietų.

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOS®

Kięk vieno Santaupos Apdraustos lkl $10,000.00
I I

Paskolos Ouodamos Namy Įgijimui 
__________ lengvomis Sąlygomis_________

CHICAGO SAVINGS 6 LOAN ASSN*
6234 S. VVestera Avė. Chicago 36. UI.

CRANE SAVINOS & LOAN ASSN.
2555 W- 47th St_______________ Chicago 32. III.

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8. UL

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSM.
180 P S, Halited St Chicago 8. III.

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK S TV & RADIO, INC.
3240 Se. Halsted St. CAIumet 5-T252

MCVIMC

IŠ TOLI IA ARTI '■J
NAUJI 0/DSU T VOKAI-NAUJAUSI KMUSTTK10 {MUKIAI 

ŪSU Kinų AATNHKIAS-Pieus IK SĄŽININGAS AATAKNAVNAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36. ILU T«l WAlkp*»< 5-9209
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Marburgo praeitis ir Lietuva
DR. POVILAS RĖKLAITIS, Vokietija

i
Marburgas dabar žynius Va- ir Lietuvą kovoti su pagonimis.

karų Vokietijos mokslo židinys 
Marburgo pilis, augštame kalne

Nepraėjus 300 metų istorijos 
vaizdas pasikeitė. Lietuva apgy-

prįe Lahno upės, priklausė Tiu- j nė savo laisvę ir tapo krikščio- 
riogijos landgrafams nuo XII niškas kraštas. Ordino vedamie
amž. Tačiau miestas pakilo ta
da, kai 1229 ip. Marburge apsi
gyveno landgrafo Liudviko IV, 
našlė Elžbieta ir čia garsėjo lab 
darybe jos įkurtoje ligoninėje, 
ųž pilies pakalnėje. 1231 m. dar 
jauna 24 metų grafienė mirė, o 
1235 m. jau buvo paskelbta 
šventąja, ir jos kapą ėmė lan
kyti piligrimų būriai. Marbur
gas virto garsia stebuklaviete.

Įdomu sužinoti, kad ši vieto
vė XIII amž. turėjo reikšmės 
Lietuvos likimui. Šv. Elžbietos 
vyras Liudvikas IV buvo pats 
pirmasis sumanęs kariauti su 
pagonimis prūsai ir lietuviais 
norėdamas šias tautas laimėti 
krikščionybei. Tam tikslui jis

ji Kryžiaus karai prieš mūsų 
protėvius turėjo sustoti. Mar- 
burge reformacijai įsisiūbavus, 
landgrafas Pilypas Išdidusis pa
noro suslabdyti piligrimų srovę 
prie Šv. Elžbietos kapo. Jis pri
vertė Ordino riter. atiduoti jam 
relikvijų skrynios raktus. Savo 
protėvės kaulus jis pašalino, bet 
kapo nesunaikino: šis nuosta
bus viduramžių meno kūrinys 
stovi ir šiandien, tuščias.

Apie Šv. Elžbietą lietuvių kai 
ba yra rašęs tėvas Antanas Fen 
gėris S. J. (Šv. Elžbieta Tiurin- 
gietė, Kaunas 1931, Tėvų Jėzui
tų leidinys), o Lietuvos inves
titūros klausimu įdomią pasta
bą rasime pas J. Stakauską (Lie

buvo net iš imperatoriaus Fridri i tuva ir Vakarų Europa XIII 
cho II gavęs investitūrą Prūsų į amžiuje, Kaunas 1934 46-47
ir Lietuvos žemėmis. Tie planai - psl.).
bus atsiradę kunigo Konrado Lietuvį nustebina Marburgo

Pat Wayne
Sekdamas tėvo karjerą ir šis jo sū
nus jau pasirašė filmų kontraktą st 
$200 savaitinio atlyginimo; vaidybą 
pradeda baigęs angštesn. mokyklą.

PAVERGTOJE LIETUVOJE
▼ £ilė sovjęty kultūrininkų ▼ J. Petrūškevįčiūtė, dainuo- 

prndėję inokytte lietuvių kalbus, dama Lietuvos operc 
Tokiais esą: Sųsąną Mąr, Petro- mi skambiu lyriniu sopranu, 
vych, Brodskis; apįe tai skelb- gražiu tembru, didele šilima. Jos

Marburgiečio, Šv. Elžbietos nuo
dėmklausio, nuostabaus žmo
gaus, įtakoje, kuris 1215 metais

miesto herbas, kuris labai pana 
šus į mūsų Vytį: raitelis rau
doname fone, bet vieton iškelto

popiežiaus Inocento III buvo pa kardo jis laiko vėliavą.
skirtas Vokietijoje Kryžiaus Ka 
rų pamokslininku. Sumanymas, 
taigi, gimė viduramžių pasaulė
žiūros ir Kryžiaus karų idėjų 
įtakoje, vąlstybinės ekspansijos 
kėslai dar nebuvo tikslas sau. 
Pats landgrafas Liudvikas TV 
pasimirė pakeliui į Šventąją Že
mę, Italijoje (1227).

Kryžiaus karus prieš prūsus 
ir lietuvius netrukus pradėjo 
vykdyti Vokiečių ordinas, Liud
viko IV broliui Konradui tapus 
jo didžiuoju mistru. Tada land
grafo Konrado padedamas Vo
kiečių ordinas įsikūrė ir pačia
me Marburge, prie Šv. Elžbietos 
špitolės. 1235-1285 metų laiko
tarpyje vietai) kuklios švento-

To paties Pilypo Išdidžiojo 
1527 m. įkurtasis protestantiš
kas universitetas (buv. Dominin 
konų vienuolyne) sudaro ligi 
mūsų dienų Marburgo, kaip uni
versiteto miesto, garsą. Vienas 
dokumentas miesto archyve liu
dija, kad XVII amž. Hesseno 
landgrafai skyrė stipendijas stu 
dentams lietuviams evangeli
kams studijuoti Marburge. Tar
si Lietuvos christianizacija dar 
vis nebūtų buvusi baigta.

Galėtų atrodyti, kad Marbur
go sąlyčiai su Rytų Europa vi
siškai liovėsi. Tuo tarpu Vokie
tijos pralaimėjimas Rytuose ir 
netekimas jos rytinių provin
cijų vėl savotiškai atgaivino

sios kapo koplyčios, čia iškilo 1 šias tradicijas. Po šio karo Vo- 
didinga gotiškoji Šv. Elžbietos1 kietijos vietovėse, kurios praei- 
bažnyčia, viena iš pirmųjų šio tyje buvo išeities taškais santy- 
stiliaus bažnyčių Vokietijoje., kiuose su Rytų kraštais, tarsi
Vokiečių ordino dvaras Marbur 
ge buvo svarbi aprūpinimo ba-

sąmoningai derinantis prie isto
rijos kelio, steigiami tuos krąš-

Gyvos dar yra kitos dvasios. 
Kas Vokietijos įstor. norėtų su
vesti į vieną sąvoką, turėtų bū
tinai suklysti, šalia katalikiškos 
Kryžiaus karų Vokietijos, šalia 
Liuterio, šalia Bismarcko ir jo 
įpėdinių, yra dar kita Vokietija, 
kurią pasaulis pažino romantiz
mo laikais. Ekspansyvi Vokie
tija buvo visada, bet kiekviena 
kartą savotiškai. Toliausiai sie
kė ir sėkmingiausia buvo Kan
to, Goeth’ės, Schillerio, Herderio 
ir jų bendralaikių idėjinė eks
pansija, pagrįsta humanizmu 
Šitokios dvasinės ekspansijos 
galimybėmis daug vokiečių šian 
dien vėl tiki; net dvasiai prie
šinguose Rytuose viliamasi tu
rėti sėkmės. Tam reikalingas pa 
siruošimas.

Neatsitiktinai tame pačiame 
Marburge po šio karo prisiglau 
dė iš Berlyno evakuotoji didžio
ji Prūsijos Valstybinė Bibliote
ka (Preussische Staatsbiblio- 
thek) su turtingu Rytų skyriu
mi, o 1950 tapo įsteigtas J. G. 
Herderio institutas (J. G. Her- 
der-Institut) vadovaujamas to 
paties vardo rųokslinės tyrimo 
komisijos^Š^^jB kitų Įstaigų 
rinkiniuose Marburge gyvena 
taip pat Lietuva. Apie tai kitą 
kartą.

zė ir Vakarų riterių susitelkimo tus tyrią institutai bei telkiami Į 
vieta prieš vykstant į Prūsiją iš ten išgelbėtieji kultūros tur-i

tai.
Sovietams 1944 metais arti- į 

nantis prie Tannenbergo, gar-, 
sios 1410 ir 1915 metų mūšių 
vietovės, iš ten stovinčio pa
minklo buvo išgelbėti feldmar
šalo Hindenburgo palaikai; jie 
buvo padėti Marburgo Šv. Elž
bietos, t. y. buv. Vokiečių Ordi
no bažnyčioje: 1945 juos pase
kė Friedricho II karstas. Tra
giška ir aiški yra šių naujųjų 
relikvijų tremties simbolika.

Duoną ir įvairias skoningas 
bulkutes kepą

dąmi raujpųųjų šaltiniai, žino
ma, nepažymi, kįnk lietuviu pri
versti išmokt) rųąų kalbą.

▼ E. fcaulev ičiūt#, jauna dai
nininkė, dar bestudijuojama 
konservatorijoje pagarsėjo išpil 
dydama pagrindinį vaidmenį 
“lĮąpytės” (Ą. RąčĮūno) opero
je. Ji turi puikų lyrinį sopranu 
dainuoja laisvai ir nuoširdžiai.

▼ A. Lietuvninkas, K. G u tau s 
kas,. K. Šilgalis, A. Vaitkutė, J. 
Mažeika, A. Vasiliauskas, H. Za 
bulėnas dainuoja Lietuvos ope
roje.

▼ J. Gustaitis atlieka gana 
sunkius uždavinius režisuoda
mas Lietuvos operos teatre.

▼A. Žiūraitis, jaunas dirigen
tas, gauna progos vadovauti Lie 
tuvos teatro orkestrui.

▼ J. Jankus iškyla savo deko 
racijomis Lietuvos operos pas
tatymuose.

▼ Solistės M. Aleškevičiūtės, 
dalyvaujančios Lietuvos opero
je, laimėjimai įvertinami kaip 
dainuojančios natūraliai ir artis 
tiškai.

▼ J. Dautartas ir A. Krogeris 
yra Lietuvos teatro chormeiste
riai.

▼ T- Sveptįckaitė vadovauja
muose vaidmenyse Lietuvos ba
lete gerai atlieka lyrinius savo 
partijos momentus.

▼ R. Janavičiūte Lietuvos ba 
lete pasižymi gyvu temperamen 
tu ir tvirtu technikos valdymu.

▼ A. Ruzgaitė, dirbanti Lietu 
vos balete, išgiriama už mokėji
mą sujungti šokį su aktoriniu 
išraiškingumu.

▼ Dail. R. Songailaitė ruošia 
kostiumų projektus Lietuvos ba 
letui.

▼ Dirigentas R. Geniušas 
tvirtai vadovauja Lietuvos te
atro orkestrui.; a

▼ H. Banys, H- Kunavičius, 
P. Baravykas, J. Jovaišaitė, S. 
Bilida, V. BnezdyĮis, Kelbanskas

| šoka Lietuvos balete.
▼ J. Juzeliūnas yra dviejų 

simfonijų, siuitos simfoniniam 
orkestrui, eilės stambių chori-

▼ Kaune veikiu Valstybinis 
Muzikinis Dramos teatras. Čia
daugiau reiškiasi jaunosios sce
nos jėgos. Čia vaidina B. Rau

dama Lietuvos operoje, pasižy- baite, L. Noreika (parodo daug 
nuoširdumo, santūraus emocin
gumo), K. Genys, M. Rasteikai- 

- . tė, R. Vitkauskas, H. Kuraus-
kinantį. Ji dar neseniai mokslus kas, a Gabrėnas, V. Eidukaitis, 
baigusi solistė. r Jakučionis, S. Motiejūnas, K.

▼ R. Siparis tebevadinamas Jurašiūnas.

vaidyba paprasta, sąntūri ir įti

talentingu dainininku ir aktorių 
Lietuvoje.

▼ Į|. Ząbulenas, dainuojąs 
Lietuvos operoje; turi puikaus 
tembro ir gana plataus Jiapozo 
no balsą.

▼ A. Zauka yra režisorius 
Lietuvos operoje.

▼ Solistas V. česas turi ge
rus vokalinius ir muzikalinius- 
sceninius duomenis.

▼ K. Kymantaitė ir A. Ker
nagis dirba kaip Lietuvos dra
mos teatro režisoriai.

▼ P. Z uloną s, L. Kupstaitė, 
V. Derkintis, B. Kisielius, O. 
Juodytė, N. Nakas, J. Biržys, 
V. Jurkūnas, A. Žala n skas, G. 
Jasiūnaitė, A. Sabalis, B. Brat- 
kauskas, A. Zalanskas, J. Če
paitis, G. Jackevičiūtė, S. Jukna, 
B. Kisielius, V. Kancleris, J. 
Meškauskas, B. Lukošius N 
Vosyliūtė, A. Pikelis, K. Simaš- 
ka, A. Saulevičius, B. Raubaitė, 
G. Tolkutė, J. Kavaliauskas — 
vaidina Lietuvos Dramos teat
re.

▼ Dail. J. Surkevičius ir dail- 
J. Vilutis piešia spalvingas de
koracijas Lietuvos teatrui.

▼ S. Jukna priskaitomas prie 
talentingųjų okupuotos Lietuvos 
Valstybinio Dramos teatro ak
torių.

▼ J. Rudzinskas vadinamas 
vienu žymiausiu dabartinių sce 
nos meistrų Lietuvoje.

▼ J. Kavaliauskas įstengia įti 
kinamai atkurti vaidinamo as
mens paveikslą Lietuvos sceno
je; jam buvo skirtas “buožės” 
vaidmuo “Kalvio Ignoto teisy
bės” pastatyme.

▼ A. Radzevičius Lietuvos 
spaudoje kvalifikuojamas kaip 
gabus aktorius.

▼ V. Miliūnas inscenizavo 
Žemaitės kūrinį “Marti”, kuri 
daug kartų buvo pastatyta Lie
tuvos Valstybinio Dramos teat
ro. Topylio vaidmenį atlieka V.

▼ R. Senkutė Lietuvos sceno
je pasirodo su šviežia, žavia vai
dyba.

▼ L. Želčius, okupuotos Lie
tuvos aktorius, pasižymi mokė
jimu žiūrovams perteikti pagrin 
dinę mintį.

▼ H. Vancevičius yra teatro

▼ J. Indra yra Lietuvos Vais 
tybinio Operos teatro ir Baleto 
teatro kompozitorius ir savo kū 
rinių atlikėjas.
"▼V. Rubaekis yra Lietuvos 
Operos teatro ir Baleto teatro 
solistas.

▼ N. Dukstulskaitė garsėja 
kaip akomponatorė Lietuvos te 
atre. O. Šteinbergaitė ten pat 
dirba kaip pianistė.

▼ V. Kairys yra Lietuvos Res 
publikinio radijo solistas.

▼ K. Kaveekas yra Lietuvos 
Radijo choro dirigentas iš jo 
paskutiniųjų kūrinių yra dainos 
“Pro žydinčius vartus”, “Šiena
pjūtės naktį”. Apie jo dirigavi-

režisorius Lietuvoje studijas iš |atsiliepiama, kad jis moka
ėjęs Maskvos vaidybos institu-įatskleisti kūrinio mene vert?’ 
t įdomiai ir turiningai kūrinį m-

▼ Dramaturgijos rinkinys. ,terPretu°ja- 
Rusų kalba išleistas vertimasi ▼ Dirigentas A. Gimžauskas, 
keletos lietuviškų draminių vei- j dirigentas-chormeisteris D. 
kalų. Knyga pavadinta “Tary-' Kraunevičius, chormeisteris V. 
binė lietuvių dramaturgija”. Čia četkauskas — darbuojasi Lietu 
yra J. Baltušio “Gieda gaide-1vos scenoje.
liai” ir “Anksti rytelį”, A. Gri- V “Džigūnas” ir “Gaidys” — 
ciaus “Išvakarėse” ir B. Daugu- tai tautiniai šokiai, kurie, be 
viečio “Nauja vaga”. Kaip tai mums jau žinomų, atliekami Lie
pažymima ir antraštėje “tary
binė”, šiose pjesėse yra gana 
gausiai sovietinės propagandos.

▼ A. Livontas — smuikinin
kas, yra Lietuvos Valstybinės 
filharmonijos solistas.

tuvos scenoje. “Gaidys” yra hu
moristinis vyrų šokis. Čia se
nas gaidys moko jaunus gaidžiu 
kus išminties — kaip reikia 
vaikščioti, kapstyti žemę, giedo
ti, plasnoti sparnais. “Džigū-

▼ B. Dvarionas šiuo metu nas” yra — raitelių šokis. Be 
laikomas vienu iš gabiausių o- to dar žinomas “Pintuvių šo- 
kupuotos Lietuvos dirigentų- kis” — jaunosios atsisveikini- 
kompozitorių. Plataus pasiseki-, mas. Taipgi dar scenoje pasiro- 
mo sulaukė jo sukurtas koncer- doma su “Paukštininkų šokiu” 

ir “Senių šokiu”.tas smuikui su orkestru.
▼ Lietuvos Valstybinės filhar 

m o n ijos kvartetą sudaro E. Pau 
lauskas, V. Radovičius, J. Fled- 
žinskas ir M. Šenderovas.

▼ G. Vrublevičiūtė atlieka 
aiškintojos pareigą Lietuvos 
Liaudies ansamblio koncertuo
se.

lilil I i 111 ll 111111II11II111111III  III III111III i 11II11 i I Iii 11111 i I llll I i i U11111111111 i 11 f! i 11111111 i l ll (M >

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

AR ŽINOTE — 
kad galite įsigyti:

Itadiją ................................... nuo *12.50
Televiziją ............................ nuo $89.00
Fonografą ............................ nuo $17.50
Vokišką radiją .................... nuo $55.00
Hi-Fi fonografą................. nuo $79.00
Dulkiasiurbli ...................... nito $15.00
Flektr. skutimosi mašinėlę — $14.95 
F.lektr. laikrodi (žadint.) nuo $3.95
TV' anteną ............................ nuo $2.50
ir daug kitą clckt. reikmenų už že- 
mas kainas.

Viskas garantuojama

do i nfl
Tcicvision

(sales - Service)
Sav. Ini. ą.

3321 S. Halsted — CLiffside 4-SSSft

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 8. Lituanlca Avė. 

T§J. piiffsida (-6378
Prifltątomą i visas krautuves 
|r " rastorąąus, taip pat Iš
siunčia | vtąus artimuosius 

miestus

| nių kūrinių, o taipgi - baleto Jurkūnas, Zosikės - G. Jasiū-
“Ant marių kranto” autorius. na^e- 
Kauno konservatoriją jis baigė 
1948 metais.

T V. Grjvickas yra baleto 
“Ant marių kranto” scenarijaus 
autorius.

▼ J. Stasiūnas atliko Knia-

▼ A. Griciaus draminėje pje
sėje “Išvakarės” vaizduojama 
raudonųjų kova dėl sovietinės 
valdžios atkūrimo Lietuvoje. 
Nepriklausomybės gynėjai vaiz
duojami kaip pelno siekiančio,

Telefonas — FRontier 6-1382 
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AND LOAN
ASS’N

2555 VVEST 47th STREET LAfayette 3-1083
B. R. Pietkietvicz, prez.; E. R. Pletkiewicz, sekr. ir advokatas 

Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINOS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdransti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretoriua 

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad, penktad. lr Trečiad. * ryto lkl 11 vai.. 
*e«tad. • rai. rytą lkl 4:10 p.p Katrlrtad. • vai. UM | v$JL vak.

GNo AS
jei dabar perkat 1 9 5 7 metų TELEVIZIJĄ

J. G. TELEVISION OOMPANY
2512 W. 47th St Tfu. FRontier 6-1996 

DuMont, RCA Victor, GE, Zenith ir kiti

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — VVALBROOK 5-8202 

Rugsėjo • September mėn. 20,21 ir 22 dienom

ziaus Igorio partijų Lietuvos o- Parsidavėliško, morališkai pakri 
kušio kapitalistų pasaulio atsto
vai.

▼ M. Mironaitė, R. Vitkaus-
.fa. Misevičius, S. Motiejū

nas, L. Parokaitė, A. Gabrėnas 
gyvai reiškiasi kaip aktoriai Lie 
tuvos scenoje.

CRANESAVINGS

SERVICE
%

HENNESSY, 3 STAR COGNAC Fifth J5.Ū9

GOLD LEAF COGNAC FHth $3.89

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.79

GRAIN ALCOHOL. 190 Proof
V.S.P. Fifth. $4.89

CINZĄNO VERMOUTH
Sweet or Dry $1.39

KIJAFA WINE Fifth $i.69

ASSOUTKD IMP0RTED VVINES
Sauterncs, Rose, Bor<|eąųx, ftjalaga r‘fth $1.19

COINTREAU LIQUEUR or
COINTREAU IJUVEIK & BRANDY $4.09

CHARTREUSE (Green 110 Proof) Fifth $0.75

CREME OF BAN ANA OR 
PINEAPPLE LiųiJElR

U
T
U

V

FEDERAL
SAVINGS
AND

Chartered A Superviaed 
by Uie U. S. Uovernment

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per
sto jimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne
šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADĖKITE TAUPYTI ŠIANDIEN !

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
Phone VI 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pran.

Ohartered ir Snperviied by the United States Oovernmeat

Įstaigos VALANDOS: Kasdiea nno 9-toa ryto iki 6 vsl. po pietų. Ketvirtadieniais ano 9-tos valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, Šeftt&dienųua no? 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais viaai neatidaroma

Fifth $4.98
fe Zi
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Naujas istorinis radinys
Lietuvis įgijo atlasą iš 1659 m.

PR. GUDAS, Chieago, III.

Lietuvių šviesuomenė nepap- už Krokuvą, Lenkijos sostinę, 
rastai apsidžiaugė, kai buvo iš- Pasakyta, kad Vilniaus kated- 
leista dr. V. Sruogienės para- roję ilsisi šv. Kazimiero palai- 
šyta Lietuvos istorija ir kai V.| kai, kad šv. Kazimierą kanoni- 
M. Stulpinas išleido tai istorijai j žavo popiežius Leonas X, kad 
papildyti senovišką Lietuvos že-| popiežius Grigalius XIII Vil- 
mėlapį. 1 niaus kolegiją pakėlė j universi-

Dabar galime pasidžiaugti nau ] te tus. Aprašoma jėzuitų veikla 
ju V. M. Stulpino reikšmingu | Vilniuje. Plačiai paminimas Gar 
lietuviams darbu. Tasai uolus 'dinas. Apie Biržus paminima ši- 
patriotas, tesekdamas viename1 taip: “Bierze, que pertenece ai 
Chicagos senoviškų veikalų kny, Duque de Radzivila, tiene un 
gynė senienas, užtiko didžiuli• fortissimo castillo”, t. y. Biržai, 
senovišką “Atlasą”. Tai iš tik- kurie priklauso kunigaikščiui 
rųjų didžiulis veikalas, talpinąs, Radzivilai, turi labai stiprią pi- 
aprašymus rytinės Europos lj. Apie Trakus sakoma, kad
kraštų ir turįs daug žemėlapių. 
Žymi knygos dalis skirta Lietu-

“Situa entre lagūnas inaccesibi- 
les” (įsikūrę tarp nepereinamų

vos aprašymui. Lietuva tame ežerų).
veikale vadinama Litvania. Sky Minimi ir Lietuvos žydai, ku- 
rium aprašyta Prūsija ir Žemai rįe turėjo visoje Europoje pa
sija* garsėjusią akademiją, kurion

V. M. Stulpinas nenurimo iki mokytis žydai vyko iš Italijos, 
jį Įsigijo. Veikalas jau jo ran-'Vokietijos, Moravijos, Silezijos, 
koše ir jo nuosavybė. Veikalas Įdomiai vaizduojama Prūsija, 
yra ispanų kalba, išleistas Ams- Paduodamas žemėlapis ją vaiz- 
terdame, 1659 metais. Leidinio duoja visu plotu tarp Nemuno 

! ir Vislos.
Lietuvos žemėlapis lotyniškai 

[ turi tokį užrašą: Magni Duca- 
tus Lithuaniae et Regionum Ad- 
jacentium exacta Descriptio, t. 
y. Didžiosios Lietuvos Kunigaik 
štystės ir gretimųjų kraštų tik
ras atvaizdavimas.

Žemaitija vadinama “Samogi- 
I čia”. Aprašyme minimos šios 
vietovės: Calvario, Virzbolovia, 
Lincovia, Gitovia, Rossien, Vor-

pavadinimas yra toks:

N u e v o 
ATL AS 

de las 
P ARTE S 

ORIENTALES 
de

EUROPA 
En Amsterdam 

A Costa y en Casa 
De Juan Blaeu 

M DCL VIIII nia, Teisi. Paminima dominikonų 
Veikalo dydis: 22 coliai ilgu-1 veikla.

mo, 14 colių platumo ir nepil
nai trijų colių storumo.

Tasai “ATLAS” yra nepilnai 
300 metų senumo. Įdomu primin 
ti, kad tas veik. pasir. praėjus

Visi žemėlapiai yra be datų, 
išskiriant vieną Rusijos žemė
lapį su tokia data: MDCXIIII, 
t. y. 1614. Reiškia šis žemėlapis 
daug ankščiau padarytas, negu

daugiau kaip 50 m. po garsaus “Atlasas”. Galimas daiktas, kad
ispanų veikalo Don Kichoto pa
sirodymo. Don Kichoto pirmoji 
laida pasirodė 1505 m., o jo au
torius M. Cervantes mirė 1616 
m. Ne pro šalį priminti, kad tais 
pat 1616 metais mirė Shake- 
speare, garsusis anglų rašyto
jas. '

Minėto “Atlaso” išleidimo me 
tais Lietuva jau nebuvo tokia 
didelė, kaip kad ji buvo Vytau
to Didžiojo laikais. Paduodamas į 
“Atlase” Lietuvos žemėlapis 
parodo mūsų kraštą be Ukrai
nos, bet į rytus ir į vakarus dar 
toli nusidriekusią.

Aprašyme apie “La ciudad 
de Vilna” sakoma: “La ciudad 
no es mayor que Cracovia”, t. 
y. Vilnius nebuvo tada didesnis

ir kiti žemėlapiai panašiai ankš 
čiau buvo pagaminti.

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti, 

išleido ATEITIS. Jį galima gauti: 
Kaina 6 doL

ATEITIES administracijoj 
916 Willoughby Avo.
BROOKLYN 21, N, Y.

nmrkARTis mhmas (W<M,iti.iwff $e5tad:.en’s ru?3Čį3 22 1 nK6

šv. Kazimiero parapijos choras Los Angeles, Calif., vadovaujamas komp. Br. Budriūno

I ▼ Poeto A. Strazdo (Strazde* j jai daugiausiai tenka piešti pro 
lio) skulptūrą Lietuvoje sukurti pagandinius kūrinius 
B. Bučas.

Y A. Makū.iaitė pasižymi pla 
katu mene Lietuvoje. Gaila, kad

V S. Vainiūnu; profesoriauja 
konservatorijoje Lietuvoje ir 
reiškiasi kaip pianistas.

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
TGvų Marijonų Kongregacija, a. a. Arkivys
kupo Matulevičių us, MIC, atgaivinta, kviečia 
paa have kandldatua J kunigus. TSval Mari
jonai darbuojaal Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leidžiant jie darbuosis Ir Lietuvoje;
Jie veda mokyklas: redaguoja lalkraAčlua; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokitės po Paneles Švenčiausios vBliava: 
stokite ) TBvų Marijonų Kongregaciją; rafiy- 
klte novlclų vedėjui. Laiške pažymfiklte klek 
mokslo balgBte. klek amžiaus Ir koks svei
katos stovia. Laišką siųskite žemiau paduotu 
adresu.

AB NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kcngregaclja kviečia pas save kandidatus Į brolius, kurie 

dirbtų jvairlus vienuolijos darbus mokyklose, . spaustuvėse, ra9tln6ae, 
bažnyčiose lr kitur. Dabai pageidaujami moką kokj amatą. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo Jfigas, gyvenimą lr sveikatą Dievui lr Panelei Šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. SuslraAyklte su novlcljato vedBJu: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovj lr užbaigtus mokslus.

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

Okupuotoje Lietuvoje
▼ Solistas A. Rilevičius gra

žiai reiškiasi Lietuvos teatre.
▼ Pranas Stepulis ir Povilas 

Samiiitis talentingai vadovauja
į orkestrinei liaudies instrumen
tų grupei L;.etuvoje.

▼ Piemenukai — tai naujai 
Lietuvoje B. Dvariono sukurta 
pjesė liaudies orkestrui; kūri
nyje gerai jaučiamas nacionali
nis koloritas.

▼ Sedos rajone veikiąs kolū
kis “Lenino keliu” turi stiprų 
chorą, kuris itin gerai atlieka 
dainas “Saulutė tekėjo”, “Pem
pei, pempei” ir kt. Chorui vado
vauja R. Vindasius, šokių gru
pei — B. Rozgaitė, o kaimo ka
pelai — E. Pilypaitis.

▼ S. Vainiūnas ir A. Klenic- 
kis reiškiasi Lietuvoje kaip kom 
pozitoriai. Iš jaunųjų šioje sri
tyje labiau pasižymi E. Balsys, 
V. Klova, A. Belazaras, S. Vai
niūnas yra sukūręs “Rapsodiją 
lietuviškomis temomis” smuikui 
su orkestru; taipgi jis sukūrė 
koncertą fortepionui su orkest
ru.

▼ Lietuvos Operos teatro ko
lektyvas išplėtė savo repertua
rą ir yra paruošęs 23 operas 
ir 7 baletus.

▼ H. Za*bulėnas ir M. Aleške- 
vičiūtė — parodo žymius sceni
nius duomenis ir didelę vidinę 
jėgą dainuodami Lietuvos ope
roje.

▼ V. Palaima yra sukūręs di
deles, puošnias vazas okupuoto
je Lietuvoje.

▼ B. Zigmantaitė, A. Ličkū- 
tė, V. Miknevičius, L. Strolia
reiškiasi kaip gabūs keramikai 
Lietuvoje.

DĖMESIO —NAMŲ SAVININKAI 
IR KONTRAKTORIAI

Spintos praminamos pagal užsaky
mą naujiems ar seniems namams. 
Taip pat atliekame bendrą medžio 
darbą krautuvių, tavernų ir restora
nų atremontavimui. Formlea Tops 
atremontuojant virtuves. Mieste ar 
priemiestyje.

Tel. MErrimae 7-6931

▼ E. Tulevičiūtė Lietuvoje i 
kuria kerarąines dekoratyvines 
lėkštes bei vazeles.

▼ J. Banaitis, A. Stoškus, K. 
Morkūnas Lietuvoje reiškiasi 
keramikos, vitražų portretinės 
mozaikos mene.

▼ J. Prapuolenis Lietuvoje 
kuria juvelyrinius dirbinius, kuj 
riuose dekoratyviniai gintaro 
ypatumai puikiai atskleidžiami 
kaulo ir metalo derinyje ir yra' 
dailūs savo forma bei- Tyijų gry 
numu.

▼ J. Virakas Lietuvoje daro 
gintaro inchrustacijas.

▼ S. Žukas, P. Vaivada, V. 
Jurkūnas, V. Mackevičius, L. 
Vaineikytė — jaunieji Lietuvos 
dailininkai, jau prieš raudonųjų 
okupantų atėjimą buvo įsijungę 
į pogrindinę Lietuvos Komunis 
tų partijos veiklą. Apie tai su
minėjo rusų žurnalas “Iskust- 
vo” 1954 m. nr. 4.

▼ D. Tarabiklaite dirba kaip 
iliustratorė Lietuvoje ir ji yra 
iliustravusi Žemaitės, P. Cvir
kos, E. Mieželaičio kūrinius.

Y V. Dilka, B. Jacevičiūtė
reiškiasi kaip tapytojai Lietu
voje.

▼ V. Karatajus, A. Savickas1 
yra jauni lietuviu pėisažistai.

▼ J. Kuzminskas iliustravo 
A. Baranausko Anykščių šileli 
Lietuvoje.

J. Švažas, L. Surgailis — yra 
du jaunieji dailininkai, 1953 m. 
baigę Vilniaus Dailės institutą.

▼ V. Galdikas yra vienas ta
lentingesnių jaunųjų grafikų 
Lietuvoje. x

▼ P. Veliuoniškis reiškiasi 
portretiniais reljefais Lietuvoje.

▼ J. Kčdainis, B. Bučas, P. 
Vaivada, N. Petrulis, B. Vyš
niauskas. P. Vaivada, B. Pun- 
dzius, L. Žuklys, S. Žilytė — 
reiškiasi skulptūroje Lietuvoje.

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantas 

1805 VVest 46 Street
Chieago 9, DI.

Telef: I .Afayette 8-S085
Gamina Juostas, takelius, Juosteles, 
pagalves vardinių, gimimo Ir įritą 
progų dovanoms. 

OOOOOOO-OOOOOOOOOOOO-OOOOOOOOOOO00000000000000-00000000-0

K. GASIŪNAS
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami išmo* 
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSHFIELD AVENUE

Chieago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

6715

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND 

PICNIC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

COMRTOMETRO 
MAŠINRAŠČIO MOKYKLA 
Pradeda rudens semestrą

Priimami nauji kursantai. Per 3 
mėnesius įsigysite labai praktišką 
specialybę. Skambink tuojau mo
kyklos vadui

P. KESICNUI,
5543 SO ALBANY AVĖ.

Tel. WAlbrook 5-4315

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

0402 S. Fairfield Avė., Chkago 29
Tel. HEmloek 4-8037

Vertimai — Pilietybė — Laiškai 
duoda pamokas. Prieš karą baigęs 
Čikagos universitetą.

1 dol. 25 ct. . yaj.— privačios. 
(8-člas augštas, durys po kairei, artl 
68-člos gatves lr California Avė.)

PLASTERING
(Jitlek Service — First Class Work 

Ceiltng — Patehing — Arches
— Kemodeling.

Call anytlme for free Estlmates.
Giuiranteėd Work — Fully Insured 

Phone Haymarket 1-1601

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!
Jei norite užsitikrinti nno ugnies namas, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BOND1NG COMPANT

AMERICAN INDEMNITY COMPANT
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANT 
FIREMAN'S INDEMNITY COMPANT

INDGSTRIAL INSURANCE COMPANT 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT
PEARL ASSURANCE COMPANT 
RELIANCE INSURANCE COMPANT
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANT
WESTERN CASUALTY & SURETY COMPANT 

"Mes esame pirmaklasiai nariai Chieago Board of Underwritera”

O’MAIIEV and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206

J?

ROAD & SHOP SERVICE
FACTORY TRAINED MECHANICS 0N
• Automatic Transmissions • Clutches
• Brakes • Complete Motor Rebuilding
• Ignition • Front Ends • Wash & Grea.se

iRhiltips į LEN WASS SERVICE
Arncid Neyer and Len Wass, Factory Trained Experts

N. W. Corner Archer and California LA 3*8855
Open 7 Days a Week Including Sunday till Midnight

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

maisto produktus.. Senus ir naujus daiktus priimame ofise.
Galima siųsti ir paštu.

Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir 
pristatymas garantuojamas 

REIKALAUKITE KATALOGŲ 
Taip pat siunčiame daiktus užsakomus Anglijoje. 

Siuntiniai pristatomi gavėjui 5—6 savaičių bėgyje.

T. KUCZEWSKI & COMPANY
4102 Archer Avė. Tel. FRontier 6-6399
Ofisas atdaras: Nuo pirmad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

Model House Open Daily
Weekdays: Noon ’fll Derk—Sundays and Holidays: 10 *til Oark

30th St. & Forest, La Grange Park
Approacn the Model House from 31st Street (3100 
South). Forest is 6 blocks East of La Grange Road 
(Route 45). Watch for directional signs along 31st 
Street. Public transportation by West Tovvns and Blue- 
bird Bus lines.

(LoeataB la the ».w St. Leelte Ja Marillae Parlth)

Foaturos You’ll Liko!
Completely Decorated Fully Air-Conditioned

and Furnished 
3 Bedrooms 
Tri-Level Design 
5 Closets 
Breakfast Bar

2 FuU Baths 
Automatic Heat 
Recreation Room 
All Face Brick and

Crab Orchard Stone Exterior
1300 Sq. Ft. of Main Living Space

St. Mary's "Holiday House"
A Project of St. Mary's Parish, Riverside, lll.

s;... ... .. ............ ~ ~ ' -------------- ' ~~ *
PAGELBEKITE ARTIMIESIEMS UŽ 

GELEŽINĖS UŽDANGOS

Atsidarė nauja įstaiga pagelbėti saviesiems pasiųsti siuntnius 
į Lietuvą, esantiems Sibire ir kitose Rusijos vietose.

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

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

Raštinė atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Pir
madieniais ir Ketvirtad. nuo 10 vai. ryto iki 0 vai. vakaro.

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

ment”, kuriame yra milžiniškas pasirinkimas visokių rūšių me
džiagų ir medžiagų liekanų už nepaprastai žemas kainas vyrų ir mo
terų kostiumams ir kitokiems rūbams. Taippat yra didelis pasirinki
mas įvairių medžiagų liekanų, kurios tinka ir pasiuntimui į užsienį 
ir savam naudojimui namuose.

Užvažiuokite pamatyti ir jūs įsitikinsite, kad pas mus yra 
didžiausias pasirinkimas ir žemiausios kainos.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
MŪSŲ TAUPYTOJAMS

Du nuošimčiu mokėsime už taupymo indelius 
(savings accounts) pradedant Liepos 1 d., 
1956 m.

Visi indeliai iki $10,060.06 apdrausti Federal De* 
posits Insurance Corporation.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road
Chieago 8, Illinois Tel.: Virginia 7 - 643(\

Grea.se


Šeštadienis, rugsėjo 22, 1956

MŪSŲ KRAŠTO SODYBOS
A. MAŽIULIS, Brooklyn, N. Y. 

(Pabaiga)

Kiemas

kiemo medis, kad jis svečio 
arkliui prisirišti skiriamas, nes 
tai gali būti labai seno papro- 

yra i čio liekana.Pagrindinė sodybos dalis 
k i e m 
d i m s
daro ne ta aikštelė, kuri susi- i vandens klausimas lengvai gali 
daro tarp gyv, namo, klėties iri būti sodyboje išspręstas. Kie- 
tvartų, o mažažemio sodyboje • me šulinys pasitaiko ir kalnų 
(kur visi trobesiai po vienu sto- sodybose, tačiau, kai čia van 
gu) mažoji aikštelė prieš pir

v ' i ' *

• ' ' r

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

būdavo ir didysis žardas, sodybose, nėra. Galbūt tai vei- i Šiaip tenka pastebėti, XIX a. 
kuriame krovė ir džiovino ja-Į kė ir tas nepastovumas, kai jis 'galo sodai mūsų sody- 
vus. Ten pat buvo (tai būdin-1 dažnai buvo iš vienos j kitą so-j bose buvo nedirbami pievutė, 
ga tik mirkytinių linų sričiai) dybą kilnojamas, galbūt tar Jų vieta sodyboje labai įvairi, 
ir sėmenų ž a r d e 1 i s. Pati j buvo ir kt. priežastys. Tačiau nenusistovėjusi
kluoniena anuo metu ir šienui Žemaitijoje (a. Telšius ir kt.) 
džiovinti vieta, nes daugelio sutinkame senų sodų ir bau- 

Buvo išlikę 
ku-

džiovinti bei j daržinę sukimšti riais liepiama baudžiauninkui 
buvo skiriama moterims ir vai-

•maine soayDos_ aans yra eio nesana. -R §ienas buyo tohmesnių džiauninkų ūkiuose. Buvo ii
a s, kuri. Prusoje dar Daugėto sodybų k.eme sutin- atveiam(s ir ir dvarų ,sakymų a. Telšius,
11 m i vadinamas. Jį su- kame ir š u 11 n į, yp dori no riais lieniama baudžiaunii

kios duris, bet visa ta sodybos
dens nesurandama, tai dažnai 
jis kasamas ir už sodybos, nes

d&lis, kur stovi gyv. namas, j aplamai gilesnių šulinių kaip 
klėtis ir tvartai, ta sodybos da-Į4—5 kryžminiai sieksniai (apie 
lis kur telkiamas visas pagrin-8—10 metrų) lietuvis savo so
dinis ūkio turtas, visa nauda. j dybose nėra linkęs kasti. Ui 

Nors baudžiavos laikais pa-; klėties ar tvarto esti kastinė 
prasto baudžiauninko kiemas kūdra.
buvo jau praradęs senąją pa
skirtį, jis buvo dažnai visiškai 
laisvas ir nebeturėjo jokios ge
resnės tvoros, tačiau anuo me-

Seniau viso kiemo labai svar
bi vieta buvo kiemovartai. 
Neturime iki šiol gana aiškių 
duomenų kaip jie atrodė, kai vi-

tu (XIX a. pradžioje) laisvojo sas kiemas buvo saugiai tver- 
žmogaus kiemas, atrodo, tebe- Į tas. Vienomis žiniomis jie bu- 
buvo labai gerai aptvertas. To- ■ vo padaryti iš skeltų rąstelių, 
kio kiemo tvora dažnai buvo iš' prigręžtų prie skersinių ir užšau 
įleistų statinių rąstų, suimtų
varais ir siekė apie 2 metru 
(metras truputį didesnis už jar-Į tytinių rąstelių. Tokie vartai 
dą) augščio. Ji gynė kiemą nuo j buvę dengti ir šiaudų stogeliu, 
plėšraus vilko (šis nebeįsteng- Panašių vartų, tik jau iš len- 
davo į kiemą įšokti), o iš da-itų ir dažniausia lentų stogeliu, 
lies ir piktam praeiviui buvo, paskutiniu metu dar buvo gali 
tam tikra kliūtis. Tuomet nuo ma užtikti dvarų sodybose, prie 
plėšiko saugantis, buvo kieme dvarų tvartų ir pan. Jų pasi- 
sustatoma taip klėtys ir tvar

nami gerais skersiniais šautu
vais, o pagal kitus — iš vars

tai, jog šių pastatų durys būtų 
gerai matomos iš gyv. namo, 
pro pagrindines jo duris.

Jei dėl ugnies pavojaus buvo

taiko ir R. Augštaičių ūkiuose 
(pvz. Bieliūnų Pažiegėje, Duse 
tų vis., Skeiriškyje, Jūžintų 
vis., Remeikiuose, Užpalių vis. 
ir kt.).

stengiamasi tvartai ir klėtys Tačiau jiems labai panašius 
nors kiek toliau atstumti, tai vartus sutinkame s 1 a v ų kraš- 
matomumo ir tvoros įtaka jų tuose, juos vėl stebime ateivių 
atstumą sąlygojo. Todėl lais- rusų sodybose ir prie jų cerk- 
vųjų ūkių senuose vienkiemiuo- vių bei kapinių, todėl visi toki 
se paprastai klėtis nuo gyv. vartai gali būti mūsuose ir sko- 
namo už 20—25 m, o tvartai Imtiniai,, ypač kai dar 1863 m. 
kartais ir toliau. Pobaudžiavi- daugelyje vietų jie buvo įsakyti

būtinai padaryti kaimo ga
luose, tuo varžant “metiežnin- 
kų” žygius.

Šiaip, XIX a. gale kiemų Var

niais laikais, kai paprastame 
ūkyje pastoviai įsikūrė ūkinin
kas, kiemas įgavo tik paprastas 
tvoras, kurios jį skyrė nuo 
daržų ir laukų. Tai buvo tvora tai buvo iš skaldytų ir pjauti-
tik nuo gyvulių. Tuo metu buv. Į °ių lentų, paprastai užkeliami, 
baudžiauninko dalis kiemo prie Tokių vartų pagrindinis v a r- 
tvartų buvo atitveriama, kurčios stulpas buvo gražesnis,, 
vasarą laikomi gyvuliai, tai rašytinis. Prie jo svetys, 
vad. diendaržis, laida- jei nesuka į kiemą, paprastai 
r a s ir pan. pririšdavo savo arklį. Šalia to

Atitverus iš kiemo diendar- rašytinio, darželyje, buvo sta- 
zr, likęs kiemelis pavirto gražia tomas k r y ž i u s, o ant tvoros 
pievute, kartais ir grįstine aikš- sudedamos kitos nuo piktų akių 
tele, ka3 savaitę merginų nu- saugos priemonės (tvoron įkiš- 
grėbstoma ar nušluojama. Ir ta pušinė, arklio kaukolė ir 
toks mažas gražus kiemelis R. ^t.). Todėl ši vieta kiekvienam 
Augštaičiuose vadinamas a t- mūsų sodybų tyrinėtojui turėtų 
š 1 a i m u. Taip pat, praplečiant būti svarbi, ji gali slėpti ir laba; 
gėlių darželį, kuris seniau pa- daug senovės (pvz. latviai po 
prastai buvo tik pirkios gale, šiuo vartų stulpu seniau pakas- 
dalis atšlaimo buvo atitverta, davo kiaulės kaukolę ir pan.). 
tuo būdu ir visas kiemelis pra
rasdavo savo keturkampį.

Gana dažnai Augštaičių kie- ssaua Kiemo, už tvartų, jau 
muo.io yra pasodinta medžių, mažiau saugioje sodybos vieto-

Kluonas
šalia kiemo, už tvartų,

kams, paprastai tuo metu na
muose, ne tolimose pievose e- 
santiems. Kluonienoje seniau 
paleisdavo trumpam laikui pa
siganyti arklį, laikydavo jo da
lyje veršiukus, susirgusį ar su- 
sižeidusį gyvulį. Tačiau dau
gelyje ūkių veršiukams ir kt. 
buvo jau užukluonės, kitų 
vadinamos žardenomis, 
a p i d ė m e ir pan., t. y. toli
miausia, dažnai naujai pritver
ta sodybai dalis.

Daržai
Tarp kiemo ir kluono įvairio

se vietose buvo daržai. Se
niau darže buvo sodinamos ne 
tik daržovės, bet buvo pasėjama 
kanapių, miežių, pupų 
ir žirnių. Kartais dalyje 
daržo buvo pasėjama ir net 
rugių. XIX a. antroje pusėje 
išplitus bulvėms, visados darže 
ir joms buvo vietos randama.

Sodas
Sodyboje sodas yra pati jau

niausioji jos dalis. Nors skie
pyti vaismedžiai Lietuvos dva
ruose žinomi jau iš XVI a., ta
čiau baudžiauninkui jie buvo 
dėl įvairių priežasčių neprieina
mi. Baudžiauninkas naudojosi 
tik laukinėmis obelėmis ir 
kriaušėmis, nes kaikuriose vie
tose yra veikę dvarų nuostatai, 
draudę turėti sodus. Ir pvz. 
Duokiškyje, J. Indriūno ir J. 
Karalevičiaus liudijimu, a. 
1866 m., kai jie buvę tik pie
menukai, tebuvę vos 4 šermukš
niai ir tai tik prie Šlamu sody
bos.

Duokiškio kaimą tuo metu 
sudarė vienas bažnytinis ūkis, 
(tas turėjęs ir vaismedžių, bet 
jis buvo išskirtas iš kaimo lau
ko) ir penki pilni ūkiai, kurių 
du buvo karališkieji, o trys pa-| 
prasti baudžiauninkiniai (“ver
gų namai”). Tai ir šermukš-[ 
niai buvę, tik gale karališkųjų | 
sodybų, nes Gudiškio dvaras ■ 
draudęs medžius. Tuo būdu , 
ūkininkų sodybose tokiam Duo-į 
kiškyje sodai susidarę vien tik; 
a. 1875—1880 m. Ir tikrai, dau
gumoje baudžiauninkų sodybų 
labai senų vaismedžių, kokių 
gali užtikti buv. laisvųjų ūkių

pasodinti po 40 vaismedžių sa
vo ūkyje. Todėl sodybos me
džių ir sodų klausimas nėra 
taip aiškus ir paprastas.

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ”
Radio valanda duodama šeštadie
niais per New Yorko \VEVD stotį 

(1330 Kil. ir 97.9 Meg. FM) 
Tarp 1-mos ir 2-ros vai. popiet

JACK J. STUKAS, Direkt. 
1264 White St. Hillside, N. J. 

Tel. Waverly 6-3325

TELEVIZIJOS
Ir Radio Aparato Taisymas

SąžluingM lr garantuotai darbas 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer SV 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037 

STHJSrFLBSSS-H -SĖST .•«.
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR RUSIJĄ

per didžiausię firnię Amerikos kontinente
J. KflMIENSKI - JANIQUE TRADING CO. atidarė 

naują ofisą Chicagoje.

J. KAMIENSKI
JANIQUE TRADING COMPANY

2S5I W. 63rd St., Chicago 29, III. Tel. HE 4-2380 
2314 W. Chicago Avė., Chicago 22, IIL BR 8-6780

Kiekvienas siunčiamas paketas yra pilnai apdraustas. 
Svoris rituojamas iki 22 svarų paprastu paštu arba oro 
paštu. Pristatymo laikas oro paštu — 2-3 savaitės. Pa
prastu paštu — 2-3 mėnesiai.

Jūsų giminės Lietuvoje gaus siuntinius absoliutiškai 
be jokių primokėjimų.

Ofisas atdaras kasdien nuo 12 dieną ir 8 vai. vak.
Per Parcels to Itussia

NCO CŽSISLNCJUSIŲ 
SKAUDANČIU ZAIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tlr. kuria kenCla nuo SENU AT

VIRU tr SKAUDŽIU ZAIZDŲ, 
negali ramiai ■«d#ti lr naktim li 
miegoti, nes Jų užaisenftjusloe žaizdos

, ii i ... i niežti lr skauda. Kad padalinti tųkitur — pasitaiko koks medis niame ūkyje ir daržinė. Se-; niežajimų ir akaudijime senų atn- 
tiesiog kiemo viduryje, suskal- niau kluono arba k 1 u o n i e- ,r Bkaudžlw ••»«««. uždekite 

dąs tarp gyv. namo ir klėties nos reikšmė buvo daug dides-
atšlaimą. Medžių eilės papras- nė. Viena jos dalis, prie pat 
tai ūkininkų aiškinamos, kad klojimo, buvo panaudojama tie-

Vienur jie sudaro eilutę tarp je, yra kluonas, lygi pieva, 
trobesių kiemo tvorų vietoje, kur stovi klojimas, o d’des-

LEOULiO Ointment. Joe gydyme 
ypatybes palengvins jusu skaudSji- 
ma lr galėsite rainiai miegoti nak-
j. Vartokite Jų taipgi nuo skau

džių nudegimų. JI talpg1 pašalins

STEIN TEXTILE CO.
; 1306 South Union Avė.

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

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:

Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos
tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Shan“, “antiąue taffeta“, pa
prastai $1.98, dabar tiktai .......................................................... 98c.

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

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 

vier u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos

Pas STEIN ’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces“, satiną, taffetą, “brocades“, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.
kaip dovaną.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UHIOH AVEHUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., vy2 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 
Tel. MOnroe 6-8152.

jos labai svarbios gaisro metu, siog kūlimui, tai' tikrasis Si^^ip^^itaTiM^rMjKuite 
padedančios saugoti kitus tro- kluonas arba laitas lamp vadinamos athlete’s foot, »u- 
besius. Panašiai aiškina ir--------------------------■ - '
kiemo medį. Tačiau senieji kar
tais pastebi, kad šis medis 
esąg piršlių ir svečių 
arkliui pririšti. Pats aiškini-; 
mas gana įdomus, prisimenant, 
kad kūdikio gimimas ir su so
dybos medžiais dažnai susie-i 
jamas; tautotyrininkui įdomus

P. A J. JOKUBKA
rv, DEIMANTAI rn LAIKJRODZLA 

Pardavimai Ir Taleyvuu

4077 So. Archer Avė. 
Chieago 32, III. — TeL LA 3-8617

PNIIIHHHMHMIUHIHIUHIlHttIltlIlIlIlIlIt 

telef. REpublle 7-58OS 
ADOMAS VAITKEVIČIUS

anglių ir alyvos
PARDAVIMAS 

Vhų rūšių namų apšildymo 
sistemos Įvedimas, perdlrbi-

mu lr pataisymas 
Greitas, sąžinfagnu ir pigus 

patarnavimas

atlas fuel co.
Atstovas

4919 So. Paulina St.
PRospect 6-7960

onmiiirtMiimiiHmiNiiiiiNiuuiiimiiiii

tarppirftčlų. Tra tinkama vartoti nuo 
džtUstančioa, auakiluaioa odoa dedlr- 
rtnlų, odoa IHbSrtmų ir t. t., talpai 
tinkama vartoti valkučiama, kada pa
slrodo akaudua MtoSrimaa nuo vyaty- 
klų. JI yra sora srduoM nuo t» 
virtinių odoa įtarų. 1*
gulo Otatmaut yra 
parduodama po TI 
et.. Sl.M. ta UU 
Pirkit* valatlaSaoCht 
cagoj Ir a pyliok >aa 
MHhvauke*. Wtoo.,Oa 
ry. Iad.tr DrtreM, M»- 
chtgaa arba 
te tr

F t ;

LBGULO, 
sau w. B«p st.

Ik
X

«E£

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS (.ŽIJNVCL
Geriausios gries dėl vestuvių, bank* 
tų, laidotuvių ir kitų paouoėimų.

2448 U LST 43RD STKEfcTl 
TeL PKospi-ct S-UsaS tr PK H-O8S

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

PREON PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas Virginia 7-2481

Pirkit Apsaugos Bonus!

LiODlBlO VALANDOJ 
jSsaklfr

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Isstm Ava. Air Ooadttžoned 
888 — 7-6601 Automobiliams 
I* ayvmm kitom mlmte dalymt 
koplyčia arčia* jOaų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 5Qth AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tol. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

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

Universal Savings and Loan Assoeiation užtikrina saugo
mą lr gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra 11d 
$18,00*98 kiekvienam Indėl'ul ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų lr visais finansiniais reikalais kreipkitės:

BKKANTIEJI yra N/VRIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ AJSOCIACUOS 

Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias ,
, rimas dieną lr nak- AT' visom Chicago* ir
| tį. Reikale kaukite Roselando dalyse ir
mUB. tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪHAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayetto 3-3572

AHTAHAS M. PHILLIPS
3307 8. UTUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 Wmt 18th STREET TeL SEeley 3-5711

ALFREDAS VARCE
177 WOODSIDE Rd., Riveraide, DL TeL OLympic 2-5245,

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują dideli sunKvežunj 

lt apdraudas
8613 W »lat St. Chicago, DL 

Tel. PReacott 9-2781

4038 Archer Įvestis
AUGUST SALDUKAS Prezidente*

40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA I* 

PELNINGIAUSIA 
taupymo 

* tiNDROVt

Tol. LA3-6719 Z*

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
' ■ -■ -«jf■i... j. ■'« '

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

JURGIS F. RUOMIR
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188-1139 <

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

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLIBO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos lr t. t MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Fi res t one padangos.
1934 WMt 59th Street Tel. GRovehilI 6-9136

M. CE8AS, patyrus auto spentallntsa

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET V Arda 7-0781!

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. eoth STREET BEpvMle 7-1818|
2314 W. 88M PLACE Tlrgfato ldm.
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Gyvo meninio pajautimo soliste
Pasikalbėjimas su dainininke P. Bičkiene

Z. JUSKEVIčIENft, Cicero, III.

z i Birute Kemėžaitė

P. Bičkienė gimė Lietuvoje, 
Radviliškio mieste. Būdama aš- 
tuonerių metų amžiaus pirmą 
kartą pasirodė scenoje, kaip 
dainininkė. Ir taip kopdama 
mokslo laiptais nuolat vis rciš-

nio soprano, pripažįsta gyvą 
meninį pajautimą, neeilinę inter 
pretavimo galią. Rinktinio jaut 
rūmo dainos išgyvenimo galią.

— Kokius kraštus aplankėte 
būdama Europoj?

kėši mokyklų scenose. Jos dai-j — Buvau Šveicarijoj, aplan- 
na gėrėjosi mokytojai, žavėjosi'kia u neužmirštamo grožio Al- 
mokiniai. Nuo 12-kos metų am- peš. Prancūzijoj nusilenkiau 
žiaus buvo aktyvi bažnytinio Liurdo Marijai. Daug vaizdų, 
choro narė. J daug įspūdžių, čia būtų daug

Dainininkė pirmuosius muzi
kos pagrindus gavo iš Radviliš
kio progimnazijos muzikos mo
kytojo A. Marijošiaus. Jauna 
Prudencija baigusi progimnaziją

ką pasakoti, bet dėl vietos ir 
laiko stokos tenka susilaikyti.

Suprantama, lankiausi Vokie
tijoje, buvojau Muenchene, kur 
tremties metu gyvenau pasiten

išvyko į Šiaulius ir ten baigė Į kindama Pluta juodos duonos'
Mokytojų seminariją; metus lai Gavau lspudą 

ko mokytojavo. Mokyklos dar
bas Prudoncijos nepatenkino, 
nuolat ją persekiojo noras to-, 
bulinti savo balsą. Metus laiko] 
padirbėjusi mokykloje, ryžosi ( 
studijuoti ir įstojo Į Vilniaus 
konservatoriją, kur studijavo 
dainavimą ir paraleliai dainavo 
Vilniaus operos chore. Konser
vatoriją lankė 4-ris metus.

Tremtyje tęsė mokslą Muen- 
cheno konservatorijoj dar dve
jus metus ir 1948 metais ją 
baigė.

Balsą lavino pas profesorių 
Villy Binna. Profesorius daini
ninkės talentą augštai vertino 
ir kvietė likti Vokietijoj, žadėjo 
sudaryti sąlygas gauti darbą sa 
vos profesijos srity. Bet mūsų 
solistės jautri lietuviška širdis 
traukė kur daugiau lietuvių, — 
į Ameriką.

Vokietija jau

Prudencija Bičkienė

Tii tik svajonėm gyveni
Jau mirštanti diena rankas sau grąžo,
O spinduliai lyg kruvini.
Galbūt tu praeities šviesaus miražo, 
Svajonėm šiandien gyveni.

Gal linksmą vėl girdi vaikystės dainą 
Laukais atplaukiant iš toli.
Gyvenime nors viskas greit praeina, 
Užmiršt ne viską tu gali.

Pro sutemas matai, lyg saulė kyla,
Ir renka pabertas rasas.
Lyg bėgi tekina per kvapą šilą 
Nesusipynusi kasas.........

Regi gal bažnytėlę kaimo mažą,
Tavy dar aidi jos varpai ?
Gal tėviškės baltos žiemos peisažą 
Tu prisiminus — nutirpai...

Ūmai, tava širdis alsuot sustojo, 
Džiaugsmų prigeso žiburiai.
Meni, kai be tėvų, sesers ir brolio,
Tu išvaryta išėjai?!

Sakyk, argi ne ta mintim iš karto 
Vėl iš svajonių nubudai?
Gal svetimas pasaulis jau apkarto,
Ir svetimi džiaugsmų aidai.

Su ilgesiu čia verks klaikus rytojus,
Bet niekas — nieko nepaklaus.
Nors kryžkelėj žvalgysies vėl sustojus, 
Bet tarp žmonių — nebus žmogaus. ..

Vis mirštanti diena rankas sau grąžo, 
Ir spinduliai vis kruvini.
O tu, tik praeities dienų miražo, 
Svajonėm šiandien gyveni. ..

44,

Iš motery pasaulio
* Juzė Daužvardienė išvyko 

pereitą savaitę iš Chicagos 
VVorcest. r, Mass., savo tėviškę, 
aplankyti sergančio tėvelio. Tė
vo sveikata gerėjanti.

* Ona Juodkienė, "Rūtos” va 
lyklos i* siuvyklos savininkė 
Chicagoje, grįžo šią savaitę iš 
atostogų Bostone, kur praleido 
daugiau savaitės laiko.

* Bronė Jameikienė, viena 
mūsų jaunesniųjų dailininkių, 
laimėjusi premiją lietuvių reli
ginėje parodoje, gavo stipendiją 
tęsti meno studijoms magistro 
laipsniui. Stipendiją jai paskyrė 
Daniel D. Van Degrieft fon
das.

* Anelė Pagalytė, trejus me
tus studijavusi Chicagos Meno 
Institute, pereitą savaitę išvyko 
Italijon tęsti meno studijų.

Lietuvių Moterų draugija East St. Louis

SLYVOS VIRTUVĖJE
STEF. STASIENE, Cleveland, Ohio

Rugsėjis turtingas vaisiais. Darbas:
Ypač daug slyvų šiuo metu rin-j Miltus, kiauš.nių trynius, pie- 
koje. Slyvos labai mėgiamos ir
šeimininkės jas įvairiai sunau-

stipriai medžiagiškai stovi, lan
guose matosi augštos kokybės ; nijog Lietuvių dieną. Meninę
prekės. Ryškios ir vokiečių tau 
bos pakilusios dvasinės nuotai
kos.

— žinau, Jūs dainuojate Chl- 
Muencheno studijų metu solis' eagos Operos chore; įdomu ii- 

tė priklausė muziko Armono' noti patekimu galimybės ir są- 
meno grupei, kuri plačiai ir daž, lygos dainuoti chore? 
nai koncertavo pabėgėlių sto
vykiose.

— Buvau nuvykusi į Kalifor- bas ir kaktoje pabirs šaltas pra 
kaitas..., kai . peržengsi namų 
slenkstį, išeidama duoti pasau
lio šviesą naujam švelniam žie
dui. y,

Sugrįžk vėl šypsodamiesi bėga

programą išpildyti mane pakvie 
tė pirmasis šventės organitorius 
šv.Kazimiero parapijos klebonas 
kun. Kučingis.

doje. Be gero skonio, slyvos 
turi ir kaikurių vitaminų, kaip 
antai: A, B ir C. Vitaminas 
C džiovintose slyvose išnyksta, 
jos turi tik vitamino A ir šiek 
tiek B.

VIRTINIAI SU SLYVOM

Tešlą naudoti, kaip paprastai 
virtiniam.

Slyvas parinkti vidutinio di
dumo. Per pusę įskelti, išimti 
kaulą, dberti šiek tiek cukraus 
ir vėl uždaryti.

Tešlą iškočioti, išdėlioti sly-

Vėliausia iš Paryžiaus
Paryžius turi oficialų maisto 

istoriką! Valdytojas miesto mu- 
zėjų, Heron de Villefosse, žino, 
kur kiekvienas restoranas yra 
buvęs ir kas buvo paduodama 
per paskutiniuosius 500 metų.

Labiausiai išskirtinas patieka
las 1500 metais buvo “miško 
ungurys drebučiuose” arba "žc- 
l’ės-gyvatės lavendros”, ir maž
daug tuo pačiu laiku šampanas 
buvo laikomas tinkamu tiktai 
tarnams ir patiems neturtingie 
siems! Virtas ežys ir giedančio 
paukščio pyragas, kurie buvo 
kasdieniniai patiekalai prieš 
prancūzų revoliuciją, dabar už- 

vietą straigės pyragai- 
keptiems unguriams,

ną, druską ir cukrų sudėjus į 
bliūdą gerai išsukti. Pagaliau! 
sudėti išplaktus baltimus. Už- jeįTQ 
kaitinti keptuvę, įdėjus sviesto* 
ar kt. Pilti teslos tiek. kad siek! antjes kepenims, keptiems su
tų keptuvės dugno kraštus, pas muskatinėmls vynuogėmis ir ki- 
kleisti, tik nepilti tešlos per
storai. Tuoj apdėti slyvom (be 
kauliukų). Vienai pusei apke
pus, versti. Duoti į stalą pabars 
čius cukrum, cinamonu.

tiems delikatesams.

Nesenstančios kinietės
Kinų moterys

Atvykusi į Ameriką apsigy
veno pasaulio lietuvių sostinėj 
— Chicagoj, kur eilę metų savo 
lyriškai dramai mitt: šokanti

— Į Chicagos Operos chorą 
patekti yra nelengva. Pvz. ka
da aš laikiau įstojamuosius kon 
kursinius egzaminus, laikėme 
250 asmenų, priėmė vos 4-ris.

Nė yifena opera pasauly neiš-
džiugino ir skaidrino lietuviškas) gįiaiim jg brfetų pardavimo. Ir
širdis. Publikos ovacijos dainin- 
kės ncužllūliavo. Ji iš savęs rei
kalavo kaskart vis daugiau, kas 
ją ir paskatino dar tobulintis 
savo profesijoje. Ir šią vasarą 
ji išvyko į Italiją, kur išbuvo 
3 mėnesius.

Šio laikraščio bendradarbė 
kaip tik ir iškvietė P. Bičkienę 
pasikalbėti spaudai, dainininkės 
kelionės po Europą proga.

Chicagos operą Stipriai finansiš 
kai remia visokios bendrovės, 
draugijos, paskiri turtingi asme 
nys. Suprantama, ir choristų 
apmokėjimas nėra didelis. Ap
mokama pakankamai tik sezono 
metu. — penkias žiemos savai
tes ir kiek primoka už patį re
peticijų laiką, kas choristus ver 
čia pasijieškoti apmokamo dar
bo iš šalies. Daugumas dirba

Koncerto salė buvo pilna žmo 
nių — 1500. Gausiai publikai 
itin malonu dainuoti. Dainavau 
9 dainas solo ir dvi su choru.

Šventės metu sutikau daug 
gerų savo pažįstamų ir draugų, 
kaikurių sutikimas man padarė 
itin malonią staigmeną, nes vi
sai nežinojau ten juos gyvenant. 
Jie visi mane šildė lietuvišku 
nuoširdumu ir mano širdį pripil
dė džiaugsmu, kunį ir dabar jau 
čiu drauge su dideliu dėkingu
mu mieliems Los Angeles lietu
viams.

line laime, prie krūtinės spaus- vas eilėse, uždengti ir užspausti.
dama brangiausią dovaną... (ma
žiesiems naują brolį, vyrui vai
ką, tėvynei sūnų ir Viešpačiui 
pažadėtą sielą).

Kai matau Tave šiame minčių 
rate, Tavo giliai alsuojančią krū 
tinę ir malonią naštą keliantį 
Tavo kūną ir Tavo gražias akis 
skaisčiame veide, ir Tavo dailiai 
prišukuotus plaukus — Tu man 
esi gražiausia. Esi už viską man 
brangiausia. Tu — vaikų moti
na ir mano laukianti žmona.

Tavo vyras

vas eilėse, uždengti ri užspausti. 
Kraštus stipriai apspausti ir pa

išlaiko savo 
jaunatviškas figūras ilgiau, ne
gu moterys bet kurio kito kraš
to. Netgi jau baigdamos 50 me
tus, daugelis kiniečių moterų at-

. , rodo lygiai taip pat lieknos ir 
_ juo daugrnu jos turi savyje laIlkai,1Hll| kai kod caant
geležies ir vitamino A. dvidešimties metų. Kurios mo-

★ * * 1 terys pameta savo mergaitiškas
Gėlės vazoje galima daug gra figūras greičiausiai? Deugiau- 

žiau išdėstyti, jei gėlių joje y- sįaį nuomonių yra, kad vokiečių

Praktiški patarimai
Juo tamsiau žalios daržovės

sūdytam vandeny virti apie 12 ,^_,nįyginis skaičius’ negu’ kad moterys pradeda anksčiausiai

— Gerbiama ponia, kaip vyko i radijo stotyse, apmokamuose 
studijos ir kelionė po Europą ? bažnyčių choruose ir panašiai,

— Kaip žinote, į Europą vy
kau dvasinio atsigaivinimo ir 
dainos meno pažangumo tiks
lu — siekiau pasitobulinti ope
rų interpretavime.

Tik įkėlus koją d žemyną, Eu

lyginis.
★ ★ ★

Naujos lempos abažūrą no
rint apsaugoti, reikia nutrauk- rų matavimai, 20-ties metų gru 
ti celofaną, kuris jį dengia. Lem , pėje, yra: per krūtinę — 36; 
pos karštis sutraukia ęelofaną per liemenį — 25 ir per klubus 

35. Vidutiniškai ispanų mo-

storėti ir rambėti. Tai neteisin
ga. Pirmąją vietą užima ispa
nės. Vidutiniškai ispanų mote-

min. Į stalą duoti pabarsčius 
pyrago džiūvėsiais ir tirpytu 
sviestu.

PYRAGAS SU SLYVOM

Imti du puodukus miltų, 7 un
cijas sviesto, 1 kiaušinį, 3 valgo 
mus šaukštus cukraus, 1 arb. 
šaukšt. kepimo miltelių, truputį 
druskos, 1 valg. šaukšt. pieno 
(nebūtinai), 2 sv. slyvų, 3/4 
puoduko cukraus, į/> puoduko 
kapotų migdolų.

Darbas:
Iš nurodytų produktų padary

ti tešlą. Vienodai iškočioti. Iš
kloti formą. Apdėti slyvom (be 
kauliukų). Pabarstyti cukrum, 
migdolais. Kepti 30 min.

BLYNAI SU SLYVOM

ir pagadina abažūro formą ir iš 
vaizdą.

★ ★ ★
Norint turėti tikrą saiką i/2 

puoduko sviesto ar riebalų ir ne
norint sutepti puoduko, patar
tina įpilti pusę puoduko van
dens ir tada įdėti gabalą riebalų 
tiek, kad vanduo puoduke pa
siektų jo kraštus. Tas pagreiti
na darbą, turėsite tikrą nqrmą 
riebalų ir švarų puoduką.'

Laiškas žmonai x
Tau, brangioji.

Regiu skaistų Tavo veidą, Ta
vo malonų akių žvilgsnį, dai
liai sušukuotus plaukus. Matau 
Tavo apvaliai, giliai besikilno
jančią krūtinę ir malonią Tavo 
naštą smulkiems Tavo kaulams. 
Jaučiu Tavo meile liepsnojančią 
širdį ir tą gyvą šilumą, kurią 
skleidi ir tam, kuris yra arčiau
siai Tavo širdies, ir mūsų mažy- 

— Kokias perspektyvas Jūs^018 atžalėlėms, ir man. 
pramatote šalia Chicagos Ope- “s* Padengusi save paslap- 
ros choro?

bet ne viskas gi glūdi atlygini
me: šiam chorui priklauso visi 
baigę konservatoriją, chorui di
riguoja pasaulinio masto diri
gentai, kas dainininkams teikia 
tikrai didelę meninę naudą ir

Ligoninė netekėjusioms 
moterims

Naujoji $1,009,000 vertės Ro- 
selia pamestinukų ir Moterų 
ligoninė Pittšburghe, kur ras 
pagalbą netekėjusios motinos, 
buvo pašventinta vyskupo J. F. 
Dearden. Imti: 3 kiaušinius, IV2 puodu 

' ko miltų, truputį druskos, 3/4 
Ligoninė gali sutalpinti 58 moj puoduko pieno, l’/z sv. slyvų, 

tinas ir 75 vaikus. 2 valg. šaukšt. cukraus.

terys 33 ir vyresnės metų am
žiaus atrodo taip: 40-31-38.

Ambasadorė — 
parašiutininkė

Septyniasdešimt penki ameri
kiečių parašiutininkai, kurie nu 
vyko į Italiją ir aplankė Romą 
už sutaupytus pinigus, gautus 
šokant iš lėktuvo, džiaugsmin
gai sveikino Clare Boothe Luce, 
JAV ambasadorę Romoje, gavu

Džiovintos slyvos Ir razmkos &v; Mykolo, parašiutininkų 
yra puikus ir sveikas užkandis Į šventojo patrono, medalį, 
tarp valgių važiuojant automo-! Ceremonijos, kuriose šioji po 
biliu. Giedra Gedminaite, pularioji diplomatė tapo garbės
________________________ | nare parašiutininkų 11-tos Air-

borne divizijos, įvyko amerikie
čių ambasadoje Romoje.Moterys prie darbo

ropos kultūra ir tikroji motina Į dvasinį pasitenkinimą, 
šiltai apglobė mane ir gyvai 
pažadino sentimentus gimtajam 
kraštui...

Italijoj, Romoje, pas prof.
Betrici Colcogni ėmiau dainavi
mo pamokas kasdieną. Lankiau

— Kaip žinote, Lietuvoje esu 
baigusi mokytojų seminariją, tu 
riu pedagoginių žinių ir paty- 

operas, koncertus, muzėjus, baž rimo, kas mane ir skatina tapti 
nyčias. Romos bažnyčios tai tik dainavimo mokytoja. Siekdama 
rai religinio meno muzčjai, yra įsigyti dainos mokytojos teises 
kas pamatyti ir užėjus į vieną ir žinias žadu dar kartą vykti 
kokią bažnyčią tenka ilgai už- į Italiją. Ir kol metai leis, ti- 
trukti. Aplankiau visus didžiuo- kiuos vis reikštis sava daina lie- 
sius Italijos miestus. ; tuviškame pasauly.

Romoje viename viešbuty atsi Artimoj ateity da’nuosiu Faus 
tiktinai sutikau iš Anglijos at
vykusią lietuvaitę J. Liustikai- 
tę, kuri čia lanko konservato
riją; su ja ir praleidau daug 
ekskursinio laiko.

— Kaip esate patenkinta stu-

to kvartete, Baranausko atsis
veikinimo koncerte, kuris įvyks 
Marijos Augštesniojoje mokyk
loje š. m. rugsėjo 29 d.

Spalio 13 d. vėl turėsiu koncer 
tą toj pat — Marijos Augštes-

diju rezultatais? — paklausiaunio joje mokykloje. Dainuosiu
solistę. Bet kukli lietuvė apie 
savo atsiekimus nenorėjo kal
bėti; tačiau daug pasakė maty
tas.

Profesoriaus B. Cologni raš
tas, kuriame profesorius p. Bič- 
kienės balsą priskiria prie lyri-

su buvusiu Brazilijon Operos so
listu Stasiu Citvaru. Šiuo metu 
smarkiai dirbu, ruošiuosi šiam 
koncertui su muziku prof. V. 
Jakubėnu — akomponiatorium.

— Sakykite, kaip pavyko kon 
certag ir viešnagė Kalifornijoj?

ties šydu. Tavyje plasda nauja 
nebuvusi gyvybė, Tavyje egzis
tuoja jau nauja siela, Tavyje 
bręsta nau jas kf nas — asmuo. 
Ir šos trijulės, gyvybės s:elos 
ir kūno plezdėjimą tik Tu viena 
jauti. Tik tau vienai šis kūrinys 
teikia malonios kančion ir džiaug 
smo jutimą. Nors žinau ta p 
pat, kad ta laimę ir ilgesį nekar
tą nudvelkia ir nerimo ir bai
mės šešėlis, kurį nušviesti gali 
tik Tavo didžioji meilė. Esi pa
ruošta aukai, kaip Abraomo sū
nus, kopiąs su tėvu į aukuro 
kalną. “Ir malkos ir degtuvas 
ir peilis... bet, tėveli, kur gau
sime auką?” Auka esi Tu. Ir Tu 
meldies: “Tebūna Dangaus An
gelo sulaikyta laiku ranka, iš
kelta aukai".

Esi atvira aukai, kaip Vieš
pats Didįjį Ketvirtadienį alyvų 
šešėliuos...

Tu lauki valandos ir bijai, kai 
kūną skausmas skros, kaip žai-'

H

GRACE KELLY PASKUTINIAME FILME

L z

Grace Kelly, pereitais metais laimėjusi Akademijos premiją už (jerian- 
sią vaidybą, čia matoma paskutiniame savo filme “High Society’'. 
Ištekėjusi už Monoeo princo Rainier III-jo, balandžio 18 d., ji žada 
daugiau nebevaidinti. Nuotraukoje kartu sn ja matomas* daininin
kas Frank Sinatra

“Moterys prie darbo” (“Wo- 
men at work”), tokiu pavadini
mu Washingtone buvo išleista 
NCWC (Katalikių Moterų Tau- L011*3 Gardinate, pasiūlė įvesti 
tinęs tarybos) organizacijos Inet jr kūdikLU_?5_ieŽiŪ‘
knygelė — vadovėlis, skiriamas
daugiau, kaip 10,600 NCWC 
skyriams, reprezentuojantiems 
daugiau, kaip 9,000,000 amen- 
kiečių katalikių moterų. Knygą 
galima gauti už 50c NCWC cent 
re, rašant sekančiu adresu: NC 
WC headųuarters, 1312 Massa
chusetts Ave., N. W„ Washing- 
ton 5, D. C.

Motina šalia dukters 
kankinės

šv. Marijos Goretti, švento
sios kankinės, motinos Assun- 
tos Goretti kūnas buvo palaido
tas prie altoriaus šalia savo 
dukros.

Motinos palaikų perkėlimas 
buvo įvykdytas specialiu leidi-

Beisbolas ir vystyklai
Profesonalai beisbolistai, St.

rą, kad palengvintu motinoms, 
kurios nori atsinešti savo kūdi
kius į sporto aikštę. Tarnauto
jai Busch stadione mano, kad 
bus didžiausias pasisekimas.

Amerikiečiai ir pienas
Vienas amerikietis vidutiniš

kai per metus išgeria 175 kvor
tas pieno. Neįskaitant vandens, 
pienas yra šios šalies gėrimas 
nr. 1.

Etiketas
Pirštinės visados nuimamos 

prieš valgant ar geriant. Tačiau 
yra visai korektiška dėvėti pirš
tinės esant pristatomoje eilėje, 
sveikinantis su asmeniu, šokant,
ar sveikinantis gatvėje, paduo- 

mu iš Vatikano ir Italijos vai- į dant ranką. Per iškilmingas ves 
džios. Asaunta Goretti mirė | tuves, jaunąjai pjaunant vestu- 
1954 m. spalio mėn., būdama 88 j vių pyragą, pirštinės nuimamos, 
metų amžiaus. Daiva Dobilienė


