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GYVENIMO KELIU
Premijuotoji knyga jaunimui

Tokia antrašte (Gyvenimo 
keliu) knygynų prekylangiuose 
ką tik atsirado nauja knyga, 
kurios autorius — Bronius Zu
meris — dar nedaugeliui kam 
tegirdėtas, o ir pati literatūros 
rūšis, kuriai ši knyga priskir
tina, mūsų originalinėje litera
tūroje beveik nauja. Be Alfo Su 
šinsko, šioje srityje niekas dau
giau, regis, iš mūsiškių ir nėra 
reiškęsis. Todėl tokių veikalų 
trūkumą mes jautėme ir tebe
jaučiame.

Neturėdami savų autorių, 
mes visą laiką tenkinomės ver
stiniais šios rūšies veikalais. 
Žmogaus asmenybės formavimo 
srity savo raštais mums didžiai 
yra pasitarnavę O. S. Marden, 
S. Smiles ir T. Toth. Ne be jų 
paskatos, žinoma, yra atsiradu
si ir čia minima Br. Zumerio 
knyga “Gyvenimo keliu”.
Kad nepaliktume tik kaulai ir 

raumenys.
Žmogaus asmenybės ugdymo 

problema buvo ir pasiliks svarbi 
visada. “Šimtas penkiasdešimt 
svarų raumenų ir kaulai — tai 
dar ne visas žmogus!” — yra 
nesugriaunamas O. S. Mardeno 
dėsnis, galiojąs visiems laikams 
ir visoms tautoms. Gi mums, 
nūdien išblaškytiems po sveti
mus kraštus, toji problema tu
rėtų virsti visų rūpesčiu, kad 
nepaliktume tik kaulai ir rau
menys...

Ar tas nelauktai skubus pri
sitaikymas prie svetimybių, net 
pavardėmis, nėra mūsų asmeny
bės menkumo požymis ’fle aust 
ralai, ne amerikiečiai yra kalti 
dėl mūsų skubaus nykimo, o tik 
mūsų pačių asmenybės menku
mas yra to nykimo pagrindinė 
priežastis.

Menkybės kelias

Tvirtos asmenybės žmogus ir 
svetimoje visuomenėje dvasiš

Kostas Ostrauskas

— apie Kanarėlę ir mūsų teatrą
Redakcijos pastaba; Spalio 

21 ir 22 d. Chicagoje statomas 
jauno mūsų dramaturgo Kosto 
Ostrausko psichologinis dramos 
veikalas Kanarėlė. Autorius yra 
vienas iš jauniausių mūsų kū
rėjų, neseniai tesulaukęs 30 m. 
amžiaus sukakties. Yra gimęs 
Veiveriuose 1926 m. bal. 5 d. 
Kaune baigęs šešias klases kon
kurso keliu išlaikė egzam. į Jau
nąją Kauno teatrą, bet jame ne
ilgai tedirbęs turėjo dėl artėjan
čių bolševikų trauktis užsienin. 
Gimnaziją baigė jau tremtyje, 
Vokietijoje ir ten iki 1949 m. 
gilinosi lituanistinėse studijose 
Pabaltijo universitete Hambur
ge, o atvykęs į JAV jas tęsia 
Pennsylvanijos universitete Phi- 
ladelphijoje. 1952 metais pasie
kęs magistro laipsnį dabar ruo
šiasi doktoratui.

Literatūros srityje pradėjo 
reikštis vokiečių okupacijos me
tais, o ryškiau — tremtyje. Jo 
eilėraščiai buvo spausdinti Ai
duose ir Drauge; jo vieno veiks 
mo drama “Pypkė” buvo išspaus 
dinta Literatūros Lankuose; dra 
mos ištrauka “Grįžo” buvo Ga
bijos metraštyje.

Jo statomas draminis veika
las “Kanarėlė” yra psichologi
nis, simbolinis, daug kuo mums 
neįprastas. Norėdami su juo ar
čiau supažindinti mūsų skaity
tojus, patiekėme jam eilę kiau — Mėginimas griežtai apibrėž 
simų, ir jo atsiųstus atsakymus i ti, kuriai literatūros krypčiai vei 
čia spausdiname: į kalas priklauso, didesnės reikš-jma^° lr nejau&a, to nejau-

— Veikale vaizduojsttnns elge- mės neturi ir tėra tik daugiau I kūs liudininkai tėra tik jo pric-

kai negali sunykti. Jis tik gali 
fiziškai mirti. Sunyksta, arba 
išsigimsta, tik menkai išugdy
tos asmenybės žmogus, kuris be 
medžiaginio gerbūvio, nieku kitu 
nėra linkęs besidomėti. Toks 
gyvenimo kelias, žinoma, leng
viausias ir patogiausias, bet tai 
yra menkybės kelias, vedąs žmo 
gų j dvasinį nuskurdimą, o tuo 
pačiu ir į tautini sunykimą.

Ir iš naujosios kartos ateivių 
žinau ne vieną jaunuolį, jau 
metusį mokslą ir nuėjusį anuo 
patogumų keliu. Pakankamai a- 
kivaizdžiai matome, kaip šioje 
motorizuotoje aplinkoje dvasi
nės vertybės nebetenka savo 
vertės, o mašina tampa kone gy 
venimo idealu.

Bronius Zumeris

Tokioj tad aplinkoj čia tenka, 
užsiminti apie Br. Zumerio kny
gą, kuri dėl to ne tik šiltai su
tinkama, bet, -kaip reta viešnia, 
atžymėta ir specialia jaunimo 
literatūros 500 dolerių premija, 
kurios mecenatas yra kun. dr. 
Juozas Prunskis.

Puikiai visi žinome įtakingo 
gyvojo žodžio reikšmę gyveni
me, o juo labiau auklėjime, tik, 
deja, ne visiems mums vieno
dai pasiseka tą įtakos magiją

tų gyvenimas. Ta tema gana ne

įprasta mūsų dramaturgijoje. 

Kodėl ją pasirinkote?

— Nei elgetos, nei jų gyveni
mas nėra “Kanarėlės” tema. Tai 
tiktai priemonės, kuriomis vys
toma ir sprendžiama šios dra
mos problematika ir atitinka
mai vedamas veikalo veiksmas. 
Kodėl už šių, o ne už kitų prie
monių užkliuvau, — žodžio “pa
sirinkau” nenorėčiau vartoti, 
nes jokio sąmoningo pasirinki
mo nebuvo, — sunku pasakyti. 
Gal todėl, kad jos, bent man
taip atrodo, buvo gana dėkingos grožio ar gėrio simboliu. Tačiau 

Juozapui, paprastam, naiviam, 
ir gana primityviam kaimo ei-j 
getai, kanarėlė yra didelis dy- 
vas. Todėl į Juozapo charakterį 
ir jo galvoseną reikia žvelgti iš

vystomai temai išreikšti. Kaip 
ten bebūtų, rezultatas yra tas, 
kad "Kanarėlė” nėra realistinė 
drama, kurios tikslas būtų są
moningai pavaizduoti scenoje re
alistine samprata elgetas ir jų j0 paties taško. Tada prasmin- 
gyvenimą. Tiesa, rašymo ir y- gesnė bus ir jo tragedija (nors 
pač taisymų eigoje buvo mėgin- įr ne be komiškų elementų): 
ta kiek daugiau įsigilinti į elge- savos, nors ir primityvios, ta- 
tų charakterius ir jų aplinką. £įau gana sveikos pasaulėžiūros 
Bet tai jau yra bendrasis pro- bei galvosenos Juozapo tylus 
cesas, liečiančio charakterio, “maištas” prieš kaikurias vy- 
sprendime, bruožas: duoti gyvą, ratjančias pažiūras, jo laikinas
psichologiškai tam tikrose ap 
linkybėse pagrįstą žmogų, ne

žiūrint jo “luomo”, profesijos, 
amžiau^ ar lyties. Kiek tai pa
vyko, ne man spręsti.

— Atrodo, kad veikalas turi 
simho’inę prasmę. Kaip Jūs ją 
galėtumėte apibūdinti ir išryš
kinti?

Leonardas Žitkevičiusžodin įlieti, o dar sunkiau tai 
padaryti rašytame auklėjamaja 
me žodyje. Tuo požiūriu verti
nant Br. Zumerio knygą, tektų 
tik trumpai pastebėti, kad auto 
rius rašyto žodžio reikšmės ne
sugadino. Įtakos dvasią savo žo 
din jis lieja ne didaktiniais pa
mokymais, bet patraukiančiais, 
vietomis skaitytoją elektrizuo
jančiais realaus gyvenimo pa
vyzdžiais, kuriuose vykusiai su
spindi žmogaus dvasinė didybė. 
Knygoje sudėti didžiųjų asmeny 
bių pavyzdžiai yra daugeliui ži
nomi. Kad tie vietomis apnešio
ti pavyzdžiai įgautų naujos jė
gos, kad jie įtikinamai prabiltu 
į skaitytoją, juos reikia įfor
minti atitinkamoje mintyje, o 
minčiai reikia duoti stilių arba 
sugestyvų žodį. Čia Zumeriui 
vargu kas prikiština. Todėl visi j 
asmenybiniai pavyzdžiai pakan
kamai kaitina autoriaus veda
mąją minti ir kuria ųeabejoja- 
mą įtaką. Yra, tiesa, viena kita. 
viltelė, kur dėl autoriaus kaiku-I 
rių tezių nekritiškumo, toji min 
ties įtaka, gaila, turės kiek su-j 
silpnėti.

Prilygsta įtakingajai 
O. Mardeno plunksnai

Tų vedamųjų minčių, arba I 
temų, kurios sudaro atskirus 
šios knygos skyrelius, čia yra' 
per 30. Skyreliai nedideli — po i 
3-4 psl., tarytum skubančiam 
skaitytojui pritaikyti. Todėl ir 
trumpiausiais laiko tarpais ši 
knyga gali būti greitai perskai
toma. O perskaičius, kai ku
riuos skyrelius dar norisi iš nau 
jo pavartyti.

Savo žodžio sugestyvumu, o 
taip pat ir pasaulėžiūriniu pla
tumu geriausiai pasisekusiais 
tenka laikyti Nemirtingasis 
skulptorius, Mažoji skruzdėlytė, 

Talentas, Stebuklingoji lazdelė 

ir dar vienas kitas skyrelis, ku
rie prilygsta įtakingajai O. S. 
Mardeno plunksnai.

Bronius Zumeris, Gyvenimo 
keliu. Mintys jaunimui. Salezie
čių leidinys ir spauda. Castel- 
nuovo Don Bosco, 1956. Tiražas 
1000 egz. Kaina $2.

ar mažiau akademinis klausi
mas .Tačiau jeigu jau kartą to
kį klausimą iškėlėte, tai reikia 
pripažinti, kad “Kanarėlė” turi 
simbolinę prasmę (Pabrėžiama 
taip pat ir psichologinis bei 
nuotaikos aspektas, todėl dra
mai tiktų ir kamerinės-psicholo- 
ginės dramos šablonas). Jos sim 
bolis, išreikštas pačiame dramos 
pavadinime, šiuo atveju turėtų 
atliepti grožį ir gėrį, kuris, kaip 
dramos veikėjo Juozapo patirtis 
rodo, kartais yra nepasiekiamas 
dėl vyraujančių gyvenime tra
dicijų ir susidėsčiusių aplinky
bių.

Tiesa, pats paukštis kanarėlė 
(daug kam paprasta kanarka) 
nėra jau toks nepaprastas pauk 
štiš. kurį galėtume pavadinti

triumfas ir, pagaliau, neišven
giamas žlugimas, nejučiom pa
sidavus toms pačioms pažiū
roms ir tradicijoms, kurias jis 
tik ką buvo paneigęs ir kurios 
jam yra organiškai svetimos.

Šalia šios, sakykime ideologi
nės krizės, Juozapą ištinka ir 
grynai asmeniškas, iš dalias iro
niškas smūgis, kurio jis pats ne

PLANAI IR SAPNAI
Dirbam — planuojam, miegam — sapnuojam. 
Kalame sau likimus;
Norime — verkiam, norim — dainuojam, — 
Viskas priklauso nuo mūs.

Vienas vaitoja, kitas kvatoja, —
Niekas nebūna ramus.
Jei nusilaužtam ranką ar koją,
Tai tik priklaušo nuo mūs.

Smunkam ir kylam, degam ir svylam.
Kas apsakys tuos jausmus!
Vardan veinybės partijom akylam.
Niekas nepe rskiria mus.

Ant kojų batai, po kojų ratai
Neša tolyn mus linksmus.
Saukia ir kaukia mums aparatai:
Viskas priklauso nuo mūs!

Viskas nuo mūsų, broliai, priklauso!
Vien tiktai sauso niekas neklauso.

KAM LIETI ASARAS,

JEI GERAS PAŠARAS
Prezidentas moka šypsotis.
Prezidentui šypsotis reikia,
Nors pasaulis baisus ir besotis 
Ir namie reikalai susidraikę.

Jis linksmas. Ir mums linksmoka 
Jo žvilgsnis mus veikia.
Amerika verkti nemoka 
Ir negali, nes juoktis reikia.

teliai elgetos ir, žinoma, žiū
rovai.- Pasiekęs žiūrovus, šiuo 
klausimu ir noriu baigti, nes ma 
nau, kad skaitytojai, kurie atsi
lankys į spektaklį, norės susi
daryti savo nuomonę ir pajieš- 
koti- savos interpretacijos. To
dėl autoriui nedera užbėgti už 
akių.

— Su kokiomis priemonėmis 

susiduria, lietuvis dramaturgas?

— Jeigu turite galvoje grynai 
kūrybines problemas (tematiką, 
jos išreiškimą dramatine for
ma, kompoziciją ir t.t.), tai to
kiu atveju lietuvis, kaip ir kiek
vienas kitas laisvame krašte gy
venąs dramaturgas, visų pirma 
savaime' susiduria su bendrosio
mis dramos meno problemomis. 
Čia tautybė labai mažai tereiš
kia. šalia to, kiekvienos tautos 
kultūrinė bei visuomeninė aplin 
ka stato specifines problemas, 
kurių vienoks ar kitoks spren
dimas bei meninis išreiškimas ir 
sudaro tautinės literatūros (tuo 
pačiu ir dramos) veidą. Mes, 
deja, esame prąradę tiesioginį 
ryšį su savo tauta — gyvename 
emigracijoje, kuri gimdo speci
fines kūrybines problemas, daž
niausiai veikiančias neigiamai 
meninio lygio atžvilgiu. Svar
biausia tų problemų, man regis, 
yra šioji: kūrybingumas ima 
palengva nustoti tikrojo kūry
bingumo. Vienas šioje padėtyje 
geriau sugeba išsilaikyti, kitas 
— prasčiau, tas pats ir su dra
maturgais.

Jeigu tačiau kalbate apie pro
blemas, su kuriomis lietuvis dra 
maturgas susiduria, norėdamas 
perduoti savo kūrinį visuomenei, 
tai jų svarbiausia yra štai kokia.

Liotuvos ūkininko troba

m

Drama, išskyrus specialiai skai
tytinę dramą, yra rašoma sce
nai. Tokia jos esminė paskirtis. 
Todėl dramos tik tekstas tai lyg, 
sakysime, simfoninės muzikos 
kūrinys partitūroje (ant popie- 
rio). Muziką reikia girdėti, dra
mą — girdėti ir matyti. O tam 
reikalinga teatras. Deja, pasto
vaus profesinio teatro vis dar 

; neturime. Tiesa, džiugina kaiku- 
rių, daugiausia čikaginių, teat
ralų iniciatyva ir pasiekti rezul
tatai. Tačiau to, deja, negana.

— Ko Jūs lauktumėte iš lietu

vių teatro ir aktorių tremtyje?

— Atsakymas, tikriau išvada 
to, ką tik sakiau, yra papras
tas: pastovaus ir darbingo pro
fesinio lietuviško teatro. Žinia, 
reikalauti to vien tik iš aktorių 
bei, apskritai, teatralų, būtų ne
tikslu. Teatras yra gana sudė
tinga institucija, kurios, ypač 
mūsų sąlygose, lengvai greitai 
nesukursi. Čia reikia nuoširdaus 
teatralų ir visuomenės (gal Ben 
druomenės?) bendradarbiavimo 
ir sunkaus darbo. Apie tai, tie
sa, jau nemaža rašyta ir kalbė
ta, tačiau to teatro kaip nėr, 
taip ir nėr. Kodėl — sunku pa
sakyti, nes man, gyvenančiam 
“provincijoje”, tikriausiai neži
noma arba nesuprantama visa 
eilė sunkumų bei bėdų, su ku
riomis tenka ar tektų kuriant 
tokį teatrą susidurti. Gal todėl 
ir mano norai šiuo atveju netu
ri realaus pagrindo.

— Koksai repertuaras Jūsų 

nuomone būtų tinkamiausias lie 

tuvių spektakliams?

— Nėra visai tikslu kalbėti 
apie repertuarą, kol neturim pas 
tovaus profesinio teatro, t. y.

tokio teatro, kuris galėtų turėti 
repertuarą. Gi privačia iniciaty-i 
va per metus sufengtas vienas 
ar kitas spektaklis dar, toli gra
žu, nesudaro repertuaro. Tačiau 
sakykim, kad toks teatras paga
liau įsikuria arba bent privati 
iniciatyva gerokai pagyvėja. Sa. 
kykim, kad repertuaras, nors 
ir ribotas, yra galimas. Tokiu 
atveju jį turėtų sudaryti savo 
ir kitataučių autorių veikalai. 
Ypatingas dėmesys turėtų būti 
kreipiamas į savuosius. Tai nė
ra koks rėksmingas patriotiz
mas: taip daroma visur, taip 
ir mes privalome elgtis. i

Tiesa, kai kas gali pastebėti, 
kad bepiga, sakykime, prancū
zams ar amerikiečiams remtis 
savu repertuaru — jie turi iš 
ko pasirinkti. Tai tiesa. Tačiau 
tuhim neužmiršti, kad vie
nas svarbiausių savo teatro už
davinių yra lietuviško repertua
ro išugdymas. Tai teatras gali 
pasiekti, — žinoma, kūrybingai 
bendradarbiaujant patiems dra
maturgams, — išvesdamas sce- 
non naujus kūrinius. Be to, lai
kas nuo laiko reikia atgaivinti] 
ir mūsų geresniąsias anksčiau, 
parašytas dramas. Tačiau jokiu 
būdu nesigriebti tokių, kurios 
savo dienas atgyveno, t. y. ne
grįžti į “kluono spektaklių” ga
dynės (nors ji ir garbinga) bei 
jai panašų repertuarą ir meninį 
lygi-

Kosta? Astrauskas

Tiesa, naujai parašyta drama 
dar savaime nereiškia pakanka
mai augšto lygio. Ir iš naujųjų 
reikia daryti atranką. Pasirin
kimas gal ir nėra didelis. Tačiau 
jis padidės, jeigu tarp teatro ir 
dramaturgo bus tampresnis ry
šys. Kita vertus, kiekvienas nau 
jos dramos pastatymas yra me
ninė ir finansinė rizika. Tačiau 
jos nereikėtų perdaug baidytis: 
kartą pasiseks, kitą — ne, bet 
palengva vis bus žengiama į 
priekį. Pagaliau, jokia tauta ne- 
išsiugdė savo dramaturgijos 
vien tik pasisekimais; neišsiug- 
dė jos ir rankraščiais dūlinčiais 
stalčiuose.

Šalia savo dramos, nemaža 
repertuaro dalis turėtų būti škic 
ta ir kitataučių veikalams, čia 
pasirinkimo stoka teatralai tik
rai negali skųstis. Tad šiuo at
veju viskas priklauso nuo me
ninio lygio ir skonio.

— Jūs šiuo metu rašote diser 

taciją apie J. Biliūną. Kokius 

naujesnius dalykus Jums šioje 

srityje pavyko užtikti?

— Didžiąją disertacijos dalį 
sudaro Jurgio Šaulio archyve 
(dabar Pennsylvanijos universi
teto bibliotekoje) esančios J. Bi 
liūno ar jį liečiančios medžiagos 
kritiškas leidimas. Toji medžia
ga duoda šiek tiek naujų biogra 
finių ir literatūrinio svarstymo 
duomenų, o kaikuriuos, jau an
ksčiau žinomus, gerokai papil
do. Plačiau šiuo klausimu čia 
nėra kaip klibėti, nes 1) stoka 
vietos ir, pagaliau, tai išvis iš
kristų iš šio pašnekesio ribų, o 
2) jei bus sąlygos, tai bent svar- 
biausiua dromen's ir išvadas 
anksčiau ar vėliau paskelbsiu 
spaudoje.

— Koksai būtų Jūsų patari

mas studentams ir apskritai
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KRONIKA
• Petras Maldeikis savo pra

nešime Mokslinių Studijų klu
bui Chicagoje kalbėjo ap'e pas
kutines Vakarų Europos valsty
bių mokyklų reformas. Jis pas

tebėjo, kad jau seniai Europos 
mokykloms daromi įvairūs prie
kaištai, būtent, kad jose auklė
jimas yra negyvenimiškas ir 
vienašališkai intelektuališkas, 
kad jos neatsižvelgia į indivi
dualius mokinių linkimus bei jų 
gabumus, kad jos neugdo jų 
veiklumo ir savarankiškumo ir 
kad pati jų sistema savo nevie
ningumu daug kam užkerta ke
lią į mokslą.

Siekdamos pašalinti kalbamus 
ir daugybę kitų mokyklinio auk 
Įėjimo trūkumų, visa eilė Vaka
rų Europos valstybių, jų tarpe 
ir keturios didžiosios — Anglija, 
Prancūzija, Italija ir dauguma 
Vokietijos kraštų, po paskutinio 
karo reformavo savo švietimot
sistemas. Visų kalbamų valstyb. 
reformos įnešė didelių pakeiti
mų bei pergrupavimų mokykli
nėje organizacijoje. Viena pa
grindinių tų reformų pastangų 
buvo pakelti privalomą mokyk
los lankymo laiką bent iki vidu
riniosios mokyklos baigimo ir 
pačias mokyklas taip' pertvar
kyti, kad jos tiktų visiems. Tuo- 
tikslu buvo supraktintas moks
las tiems, kurie neina į augštes- 
niąsias teorines mokyklas ir ne
siruošia studijuoti.

Kalbamose reformose daug 
kur jaučiama Amerikos pedago
gikos įtaka. Tačiau jos buvo at
liktos labai atsargiai. Daug kur 
susiaurėjo senųjų kalbų ir kitų 
klasinių dalykų mokymas ir la
biau įsigalėjo tikslieji mokslai. 
Nežiūrint dažnai pasitaikančių 
priekaištų, kad augštesniosios 
teorinės mokyklos yra labai per 
krautos medžiaga, atrodo, kad 
visur buvo labai rūpestingai 
vengta tų reformos atžvilgių, 
kurie galėtų paliesti augštą mok 
slo lygį.

Mokslinių studijų klubas pri
ėmė šių metų Lietuviškų Studi
jų institutui paskaitų planą su
sidedantį iš 12 paskaitų. Pagrin
dinė paskaitų tema yra: Moder
niškųjų kultūros apraiškų ver
tinimas. Paskaitos bus skirtos 
platesniems klausytojų sluogs- 
niams.

• Eilėn Putris, Amerikos lie
tuvaitė dailininkė, išleido nau
jas lietuviškas kalėdines korte
les, su lietuviškais parašais. Vie 
noje korelėje vaizduojama tau
tiniais drabužiais pasipuošusi lie 
tuvaitė, tolimoje matosi apsnig
ta sodyba su lietuvišku kryžiu
mi ; antroje — bažnytkaimio pei 
sažas; trečioje — vaikutis prie 
šviesaus Betliejaus su šventąja 
šeima; ketvirtoje — žvaigždėta
me spalvingame ovale angelai 
lopšely supa Kūdikėlį; penkto
je — net devyni miniatiūriniai 
Kalėdoms artimesni vaizdeliai 
ir simboliai; šeštoje — vaisių 
vainikas; septintoje — kalėdi
niais simboliais išpuoštame lan
ge dvi mažyčių galvytės; aštun
toje — Kalėdų senelis su “savo 
šeima”. Kortelės spalvingos, vie 
nose daugiau lietuviškų simba- 
lių, kitos savo piešiniais pritai
kytos naudoti Įvairioms tau
toms. Ta mūsų lietuvaitė — E. 
Putris — parodo nemažos ini
ciatyvos lietuviškas korteles pa
ruošdama ir išleisdama.

• Edv. Puišis baigė De Paul 
universiteto teisių skyrių, gau
damas bakalaureato laipsnį ir 
išlaikė advokatų sąjungos (ba
ro) egzaminus. Mūsų jaunojo 
teisininko vienas brolis yra mi
sionierius Japonijoje.

tremties lietuviams dėl domėji
mosi lituanistiniais dalykais.

— Leiskit man šio klausimo 
neatsakyti. Apie tai yra tiek 
daug rašyta ir kalbėta, kad var
giai ką nors naujo (ir ypač en
tuziastingo) galėčiau pasakyti.

i
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ūs lietuviškieji faktaiDžiug
IGNAS MALŪNAS, Cleveland, Ohio

ir 18-Neabejotinai džiugūs šios va-1 konferencijoje pajudinta 
saros lietuviškieji įvykiai — tai I ryškinta visa eilė lituanistinio 
Kultūros kongresas ir Dainų švietimo klausinių, išsiaiškinta 
šventė. Tegu kaikas ir šiuos kas ar kuriuo būdu turėtų juos 
reiškinius norėjo matyti kitoniš-! spręsti. Trumpai tariant, dar-' 
kus, bet niekas netvirtina, kad bas pasidalintas atrp LSI ir' 
jie buvo nereikalingi iš viso. LB c. valdybos švietimo skyr. 
Toki reiškiniai mūsų gyvenimą ir išgvildenta visa eilė b'gamų- 
pajudino (ir judina jį net dabar, jų lituanist. švietimo klausimų, 
nes ir šiuo metu vis dar aptin- i Rūpinant lituanistinį švietimo 
kame spaudoje atsiliepimų apie J parapijų mokyklose pagrindini; 
tai).

Daug mažiau garsūs, bet ne
abejotinai svarūs lietuviškieji, 
— tai pajudėjimai švietimo sri
tyje. Turiu galvoje: 1) šią va
sarą įvykusius LSI (Liet. Sese
lių Instituto) lituanistinius kur
sus ir seselių-mokytojų konfe
renciją (Įvyk. rugpj. 18-25 d.), 
2) LB šviet. tarybos konferen
ciją (įvykusią rugpj. 25 d. (Pitts 
burgh) ir 3) Naujų Liet. mokyk 
lų atidarymą.

LSI — Liet. Seselių 
institutas

LSI savo gyvąją veiklą pra
dėjęs jau, rodos, 1953 m. ir tu
rėjęs pirmuosius lituanist. kur
sus ir konferenciją N. Pr. Šv. 
M. Marijos vienuolyne (Put
liam), kitais metais — Jėzaus 
Nukryžiuotojo Seselių Vienuo
lyne (Brockton) ir šiais — Šv. 
Pranciškaus Seselių Vienuolyne

darbas guls ant LSI pečių (pvz.
I jau dabar ši institucija rengia 
kalbamosioms mokykloms litu- 

| anist. programas), o šeštadieni- 
, nes mokyklas teks rūpinti LB
į c. valdybos šviet. skyriui.

Darbo tikrai apstu. Ir gaila, 
kad visam šiam tikrai didžiu-1

I liam darbui tenka skirti tik pa- 
darbe, t. y. laikas, kuris atlieka j 
nuo darbo, vadinasi, tik poilsio | 
valandos. Bet jis turi būti pa
darytas — ir bus.

3. Naujos liet. mokyklos 
Štai jos, atidarytos šį rudenį: 
1) Šv. Pranciškaus parapijos 

mokykla, Lawrence, Mass. —
1 prel. P. Juro\ rūpesčiu, 
i 2) Šv. Mykolo parapijos Sc- 
ranton, Pa. — kun. J. Baltuse- 
vičiaus rūpesčiu,

3) Švč. Trejybės parapijos, 
Wilkes-Bare, Pa. — kun. J. K. 
Miliausko rūpesčiu,

4) Augšt. Lituanistikos mo-

Aušros Vartų Marija
l)ail. V. Jonyno vitražas Kast St. 

Louis lietuviu bažnyčioje

mas būtų įvestas ir visose kito-, privalu, Įmanoma ir padaryti’ 
se lietuvių parapijų mokyklo-j turime. Be to, išmokime tą po- 
se”• | zityvųjį lietuvišką darbą ir ma-

Tai šviesios ir džiugios min- tyti bei juo pasidžiaugti. Vien 
tys. Jos labai gražiai derinasi'aimanomis niekas nepastatė net
ir su naujai įsteigtųjų liet. mo-j menkiausios lūšnelės, o juo la- "va*D ryto — V^v p

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ
hiPKCIAIdnl'C

T1M South Western Aveaas
(MEDICAL UUILDLNG)

penkta d. 
p. Ir nuo

kyklų įkūrėjų mintimis bei pa-Į biau nepastatysime lietuviškojo « v. — 8 vai. vakare. Trečiai, nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fl«4tad. Ii 
vai. ryto Iki 8 vai. poi et

ba tik dirbantiesiems, -bet ne 
verksniams .

sinešmais. Mes neibejojame, atgimimo rūmų. Tikroji pagar- 
kad šiais mokslo metais kalba-
mąja linkme pasuks ne viena 
lietuvių parapijos mokykla, kuri 
dėl tos ar kitos {dažniausiai ne-j 
esminės priežasties) buvo savo 
prigimtąją lietuvišką , pareigą į 
pamiršusi. Juk ne veltui 
sakoma, jog žmogus mokąs 
2 kalbas yra dvigubai tiek ver
tas, kiek onas, temokąs tik vie
no. Tai kaip gi tos kitos kalbos 
nepamanyti ir nepraturtinti pri- 

i augančiųjų mūsų veikų, brolių 
ir sesių, ypač jeigu ta puikioji 
mūsų tčvų ir sentėvių kalba y- 
patipgai vertinama visų šviesių - 

i jų kitų tautų vyrų bei moterų 
! ir buvo ar tebėra mokoma pa
čiuose didžiuosiuose pasaulio 
universitetuose (Leipzig, Kara- 
liaučius-Koenigsberg, Frank- 
furt, Hamburg, Muenchen, Pa- 
ris-Sorbona, Fordham, Mass., 
Anhurst Coliege, Conn., ir ki
tur). ♦

Ir tie suminėti šviesūs pra
giedruliai gi mums sakyte ne
sako, kad mūsų lietuviškojo iš 
likimo raktas yra mūsų pačių 
rankose? Tik mažiau šiuo reika
lu aimanuokime ir priekaištau
kime, kad tai ar kita daroma 
kitaip, negu aš galėčiau pada

Tel. ofiso HE 4-00U0, re/.. l’K 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

fieštndicniuis nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrua kctvirtail. ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko nkiulns —

6322 So. Western Avenae 
Vai.: keadien 10-12 vai Ir 1-9 vai. 
rak. Šeštadieniais 10 1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3229
Ke> telef. VVAlbrook 1-4011

DR. j. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą.

Ofloe tel RE. 7-r 168 
Ura. tel. WAlbrook 1-S7H

rel. ofiso Y A. 7-6557, rez. RE. 7-496*

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECIN8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 W«rt 47th Strert

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. pcplet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

Tel. | ofiso Pltospcct 0-2240
Pltospcct 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS I IGO8 
5700 S. Wood Street

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. KKIiiince 5-4110 

Rezid. telef. Gltoveliill 0-0017 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartį

Ofiso tel. CLlffside 4-2898 
Kczidcucl jos: LAfayette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47 th Street 
(Kampas 47tb Ir Hermitage)

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
fieštad nuo 2 Iki 6 vai., l&skyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPšš
Ofisai: 20 Nortli \Vucker Drive 

(Civic Opera House, kamb. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEnti-al 0-2294 
6002 West lOth Str., Cicero 

Vai kasd. 6—8, šeštad. 1—I 
Tel. TOwnhall 3-0959 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Itezid. tel. HEndoek 4-7080

(Pittsburgh). O kitą vasarą tai kykla Ciceroje, kuriai vadovaus i lituanistinis 
įvyks Šv. Kazimiero Sės. Vienuo kun. P. Dambrauskas, 
lyne (Chicago). Šių savaitinių Tai 4 puikūs pažymėjimai, 
kursų paskirtis — seselių-moky I kad lietuvybė ne tik nemiršta, 
tojų pasitobulinimas lituanisti- bet atgyja. Kad šitose mokyk- , 
nio švietimo srityje. Stebėjau 1 lose kūrensis lietuviška ugnelė 
tų kursų dalyvių baigiamuosius ir duos progos įsidegti širdyse , 
pasisakymus, kalbėjau su pavie- j žiburėlius visai eilei lietuviškų 
nėmis seselėmis, ir visų jų atsi- i šeimų, kurių lietuviškieji ♦ židi- 
liepimai aiškūs: 1) pabuvoti į niai jau gal kiek ir apvėso, aš 
kursuose buvo tikrai džiugu ir neabejoju. Štai mano rankose 
miela, 2) lituanistinė pažanga ir statistiniai duomenys suteikti 
lietuviškas įsisąmoninimas aiš- , seselės Scholastikos iš vierios 
kus, neabejotinas (visos paskai- N. Anglijos mokyklos, kurioje 
tos, diskusijos ir pokalbiai bu- liet. kalbos mokosi 100G mo-

rūpinimą. Kartu reiškia viltį ir 
prašo kitus kun. klebonus, kąd

mokymas-auklėji- ryti, o darykime kas padaryti

Atliekame didelius ir mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis. 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
2641 West 71 si Str. (Kampas Tai man Avė.)

Telef. PRospect 8-8942 Namų tel. WAlbrook 5-5934

vę tik lietuvių kalba). O ar ne
turėtų kuo pasidžiaugti kiek
vienas sąmoningas lietuvis? Juk 
čia pats tikrasis lietuviškojo at 
gimimo šaltinis. Taip, mes gali
me šiomis seselėmis tikrai džiau 
gtis ir didžiuotis.

2. LB švietimo taryba

kyklą lankančių lietuviukų (vi- ! 
so 240). Tai gražus pavyzdys. ' 
Šitokiu seselės-mokytojos dar- ' 
bu galima ne tik pasidžiaugti, 
bet ir pasididžiuoti.

Antai LB Šviet. taryba savo 
pirmajame posėdyje (Pitts- 

į burgh, rugpj. 25 d.), priėmė ši-

£ Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
Laikas susirūpinti, kad mūsų artimieji turėtų sotų kalėdinį stalų ir 

tinkamų aprangų. Pasinaudokite mūsų lietuvišku, sužliungu ir pigiu 

patarnavimu, užsakydami maistų, paistus, avalynę ii- angliškas medžia
gas, ir jiasiųsdaini savo supakuotus siuntinius jki 19 svarų neto. Išsi
rinkite patinkamus siuntinius, kaitų su adresais ir moiiey orderiu pa

buskite mums, ir Jūsiškiai su dėkingumu minės Jus. (Į Azijos Sibirą 

$1.40 daugiau). Garantuojamo 100%.

No. 8 ..................
20 sv. cukraus

No. 9 ..................
20 sv. k. taukų

$ 1 3.34

$23.00

No. 35 ............... $27.05
10 sv. dėžė kumpio 
10 sv. Salami dešros

No. 30 $31.1)5

Šią tarybą sudaro visų minėtų i tokią rezoliuciją: 
vienuolijų atstovės, keturi Liet. , "LB Šviet. taryba, susipaži- 
Mokyt. s-gos atstovai ir LB c. j nugi su faktu, kad jau arti pu- 
valdybos atstovas šviet. reika- ' sė lietuvių parapijų mokyklų li- 
lams. Taigi, išeitų, jog ji yra I tuanistiką įtraukusios į bendri- 
pati augščiausioji lituanist. švie į nę pamokų lentelę ir seselės dės 
timo institucija .Tiesa, ši insti- , to šiuos dalykus vis intensyvė- 
tucija tegalėsianti susirinkti per
metus ar vieną kartą, tačiau ji 
vistiek turės duoti lituanisti
niam švietimui JAV-se linkmę
ir nukaišioti šiam darbui pagrin 1 lems mokytojoms už gilų l*etu- 
dines gaires. Jau ir pirmojoje ) viškojo reikalo supratimą bei jo

jančiu sėkmingumu, ypatingai 
gėrisi kalbamuoju reiškiniu, ir 
kartu reiškia nuoširdžią padėką I 
kunigams klebonams bei sese-

No. 22 .............. $20.01
2 sv. gi . pupelių kavos
1 sv. 2 ozs. šokolado
2 sv,. sviesto
4 sv. 7 ozs. ryžių 
2 sv. 3 ozs. bt-c, lašinių 
4 sv. 7 ozs. K. taukų 
1 sv. kumpio 
1 sv. arbatos 
1 sv. 2 ozs. Sk. muilo

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

kvietinių miltų.

2 sv. kumpio 
2 sv. Salami dešros 
2 sv. bec. lašinių 
2 sv. 3 ozs. K. taukų

) 1 sv. Pupelių kavos 
2 sv. sviesto 
1 sv. Cukraus

, 1 sv. pieno miltelių 
i 1 sv. šokolado

1 4 ozs. koka vos 
15 ozs. razinkų

i 200 cigarečių
Chestcrfield

i No. 38 . . . .
■ 20 sv. ryžių

No. 40 . . . .
I 15 sv

$18.17

No. 51 ............ $134.00
Worsted 3 tž yardo 

(Viln. vyr. eilutei)

Melton 3 yr. (Vilna 
žiem. paltui), šilkinis 
pamušalas G yr. Vyriš
ki odiniai batai. Mo
teriški od. bateliai. 3 
p. mot. rayon kojinių. 
Itayon skaidė’ spalvo
ta (Daiktų spalvų ir 
dydį reikia nurodyti).

No. 81 ............. $18.11
5 sv. kvietinių miltų 
5 sv. cukraus 
5 sv. ryžių
4 sv. 7 uncijos k. taukų 5 sv. Salami dešros

.............. $20.00
bec. lašinių

Dirbame kasdien

9 iki G vai.

PATRIA GIFT PARCEL COMPANY 
3741 W 26tb St., Chicago 23, III. Tel. CR 7-2126

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

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti ) 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
O peni n g, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

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

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės tanpytojul, visada Ir liniuką aukštesnius dividendui
Ir teikia pelningesnių* ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada Išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Cbicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas.

Chicago 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 Chicagd,Illinois

CURKENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT RAID ŲP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

DR. VYT. TAURAS.
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEO. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 8-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri, 

U
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRUUGfi 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Kuto: 1053 VV. 103 St., Beverly Kilis . Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak.
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v.. 

Dėl valandos skambinti telefonu Išsklrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUmaa 6-8788 
Buto — BEvcrly 8-3948

Prospect 0-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrų? trečiad. Ir 
ša£*ad.

Res. tel. GRovehLI 0-5003

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenna 
(Kampas 47-toa ir Damen Avė.) 
VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

fieštad. 2—4 vai. vak. 
frečlad. Ir kitu laiku pagal sutartį. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048
______ Rez.: VVAlbrook 5-3048 __

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West Tlst Street
VaL Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-b, treč. ir Sešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•317 South Wegtem Avaaas 
Chicago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubUo 7-4900 

Rezidencija: Gliovehill 8-8181

Ofiso HEmlock 4-5815
Rez. HEnil. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PŲALCIŲ 1JR VIDAUS LIGOSI 

2745 W. 69 St
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Wlxipple Strsot
(Arti Archer Avė.)

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

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarrrest 3-7784

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. va> 

Šeštadieniais 1—4 v p. p.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:10 v. Į 

J vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet'
Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEveriy 8-8344 
j Tel. ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-G867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Spec. motenj ligos Ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Californla Ava 

VA- ; 2—4 Ir 6—8 v. p. p. 
best. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso tvief. YArds 7-1106
Rezidencijos — STcwart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
'.kampas Halsted ir 35-ta gatvS) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kcdzie Avenue

VAL. Z—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR. 6-8838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

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

Telefonas GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTB

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

susitarimų išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Bd.

Telefonas REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street 

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St 

Kasdien 2—7 vai. vak. fieštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
VV. 62nd St.. tel. RcpubUo 7-8818. 

Ofiso telefonas — BIsbop 1-2625
DR. AL RA6KUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie Ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

TeL ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9408

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtfi)

GYDYTOJA IR CHIRURG1 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vaL 
vak. fieštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
Ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAIT1S
GYDYOOJAS IR CHIRURGĄ i 

1407 So. 49th Ct.. Cicere
Kasdien 10-12 vai ryto Ir l-l vaL 

vak. Šeštadieniais 11-1. 
Trečiad. uždaryta 

Ofiso Ir buto tel. OLymplo 2-1S81

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. KEpublio 7-2290
BPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2745 West 69th Street

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

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

keičia stiklus Ir rėmus.
4455 So. California Avė., Chicago 

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

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

Tel. ofiso TA 7-4787, rez. PB 6-ISSO

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 S. Ashland Avė. (kamb. 811)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., ieš- 
tad. ir sekmad tik pagal sutartį. 

Jeigu neatsilieps vlršmlnštl telefonai
šaukite Mlduay S-OOA1

V
Vai.:

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezlstas 

Apsratal-Protezat, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Areli Supports) Ir t.t.
9-4 Ir 6-8. fieštadlenlals 9-1. 

DRTHOPEDIJOS TECHNIKOM LAB 
2860 W. 63rd St. Chicago 29, IH 

Tel PltosiH-et 6-6084

Tel. oftaD Vlctory 2-1581
• Rez. Vlctory i-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGIŲ 

802 West 31st Street 
Karop. Halsted ir 81-mos gatvių)

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

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

DR.. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-606B

DR, P. Z. ZAUT0R1S
1821 So. Halsted Street 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659 
Rezid. 6600 S. Artesian Ava.

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 V. t.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAI 

Virš 26 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akiniu, 
Kreivas akla

Ištaisė. i
Ofisas Ir akinių dlrbtuvfl 
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki D, trs- 
čiad nuo 10-12, penktadienį 19-1 ui 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

virs

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimą, kuru 

apsimoka, yra priežastis galvon skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aktų karščio 

nes jis yra plačiausiai skaitomas j Atitaisau trumparegystę Ir tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 

lietuvių dienraštis, O skelbimų , egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius

Skelbtis “DRAUGE”

kaina yra prieinama visiema.

Tel. ofiso Ir buto GLymplo 2-41M
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th SU Cicero 

Kasdien 1—8 v. Ir 6—8 v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1626 So. 49th Avė. 
•eAtadienlais .2 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8 2 10, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 8. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm, antr., ketvlrt. 6-8:86 v.ritant ftlr eni«tf

Rcnikite dien. Draugą!

Skelbkitės "Drauge”!

trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenae 
Tel. YArds 7-1878 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. fieštad. 10:89
Iki 6 vai. Sekm. Ir treč. uid&ra.

DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FK1EJVD
2.784 R. Ozklcy Avė., Chįcago 8, UI. Tel. VlrglnU V-«M1| 1-M42

Butered H Becond Class Mat te r Mareh 8t. 1916, at ČklCMO. IUtzoU 
Under the Act of Mareh S. 1879.
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81JB8CR1PTION RATEfi 
$8.00 per year outslde of Cblaago 
$9 00 per year in Chicago A Clsecc

Boot.tr 38.00 per year ln Canada
Forelgn 111.90 per vena,Metams H metą 1 min. 1 man.

J9.09 5.00 II Tš |L1I
18.90 $4 59 U 59 11.99

111.99 $K 69 18.99 <1 It
Redakcija stratp.nlua taiso savo nuožiūra. Neeunaudotų straipsnių ze- 

ssugn, juo. gretina bk M anksto susitarus Redakcija ui akalMmg 
neatsako, fikelblmy kainos prisiunčiamos gania arafirmą.

Boot.tr
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programoje: Solistė Monika Kripkauskienė ir buv. Metropolitan Operos sol. Algirdas Brazis. Akompanuos muz. A. Kučiūnas. Šokiams gros Br. Jonušo orkestras 

Pelnas skiriamas lietuviams ligoniams Europoje šelpti ir vargo mokykloms paremti. Visus maloniai kviečiame atsilankyti. L. Gail. Seserų Dr-ja

Prof. Juozas Eretas

ATSIMINIMAI IR DABARTIS
Kodėl geriausi amžiaus metai paaukoti Lietuvai?

1 kalnas nemalonumų bei nusivi- 
, limų.

— Gal Jums gaila to lietu
viško nuotykio?

— Ne, man nė kiek negaila.
1 Jeigu dar kartą turėčiau apsis- 

Redakcijos pastaba: Laisvoji, o jo kas antra savaitė “XX Am-, pręst*: vykti ar nevykti, aš ne- 
šveicarija davė Lietuvai vieną1 žiuje” puslapį užimantieji straip svyrU0l^amas vėl vykciau, nes 
iš didžiausių bičiulių —profeso-įsniai slapyvardžiu Hispanus bu- k’etuya man Pasi(^ar^ antra te- 
rių dr. Juozą Eretą. Jisai savoįvo nuostabūs žurnalistikos pa- J^ne *r Jnan_°
kūrybingiausius amžiaus metusi vyzdžiai. Yra išrinktas Lietuvių 
yra skyręs Lietuvos atkūrimui Rašytojų draugijos garbės na- 
po I Pasaulinio karo. Tai kruop-l riu (1954).
štus mokslininkas, talentingas

Ten radau savo gyvenimo drau
gę, Oną Jakaitytę, ten gimė ma 
no vaikai, ten trejetą jų palai
dojau. Teh išgyvenau kūrybin-

Eretas įdomi ir mums mie- gįausius savo metus, ten radau 
la asmenybė. Jis ir dabar lietu- retų talentų prietelių ir asmeny- 
viškais reikalais gyvena, be ki- foįų, kurių atmintis ir dabar ap- 
tų dalykų — rašo monografiją §vįečia mano gyvenimo kelią —

pro"a iarZikstUieuCiu d™ pr°f' S*U'4Uski' B“TO Paltamką. Matuleviiiy,
kingumą tuolabVu kad ūsai °nUS Gllę atsakymų 1 Bučį, Jakštą, Šalkauskį, Dovy-

gu ą, tuoiamau, Kad jisai sukakties proga pasiųstą! Hniti Pečkauskaite KruDavičiubuvo vedęs lietuvaitę (dabar! > tuogP ’ da,tf. Peckauskartę, Krūpavau,
mirusią O. Jakaitytę), vaikus spausdiname.

laikraštininkas, puikus kalbėto
jas ir gabus visuomenininkas. 
Šiemet, spalio 18 d., jam sr.ėjo 
60 m. amžiaus ir tai yra gera

išauklėjo lietuviškoj dvasioj ir 
dabar jo duktė Aldona garsėja 
Europoje scenos mene.

Prof. J. Eretas yra gimęs 
1896 m. spalio 18 d. Bazelyje. 
Bestudijuodamas Friburge su
artėjo su ten buvusiais kolego
mis studentais lietuviais ir pa
dėjo redaguoti biuletenį apie 
Lietuvą. Drauge su kitais reda
gavo žurnalą Litauen; parašė 
knygą apie Lietuvą (vokiečių 
ir prancūzų kalbomis) ir vado
vavo Berne įsteigtam lietuvių 
spaudos biurui. Atkviestas į 
Kauną dirbo Užsienio Reikalų 
ministerijos patarėju, o 1919 m. 
tapo direktoriumi prie tos minis 
terijos suorganizuoto spaudos 
biuro. Organizavo Eltą ir buvo 
jos direktoriumi.

Savanoris pirmame pulke

Lenkam paėmus Vilnių, sto
jo savanoriu į Lietuvos kariuo
menę ir pirmame savanorių pul
ke buvo pulko vado K. Škirpos 
adjutantas. Buvo lietuvių dele- 
gacijų sąstate derybose užsieny 
(su lenkais), vėĮiau atsidavė kul 
tūrinei ir visuomeninei veiklai: 
atgaivino Blaivybės dr-ją, įkū
rė jos organą Sargybą, supla
navo angelaičių organizaciją ir 
jų laikraštėlį, organizavo sporto 
šventes, redagavo “Sportą”, “Jė 
gą ir Grožį”. Uoliai talkino pa
vasarininkams, būdamas jų cent 
ro pirmininku; įsteigė Pavasa
rininkų Vadą — žurnalą, orga
nizavo kongresus, buvo Katali
kų Veikimo centro vadovybėje, 
buvo vienas iš Šatrijos Meno 
draugijos steigėjų.

1922 m. tapo Lietuvos pilie
čiu, kaip krikšč. demokratų at
stovas buvo išrinktas į seimą, 
buvo tos partijos centro komi
teto nariu. Organizuojant Augš- 
tuosius kursus, buvo pakviestas

— Kaip Jūs patekote j lietu
vių tarpą?

— Įvyko tai 1917 m. Fribur
ge. Ten studijuodamas gavau

Pakštą...
— Jei galėtumėte grįžti Lie

tuvon, ar lygiai taip veiktumėte 
kaip anksčiau?

— Aš vėl stočiau į katalikų 
frontą, nes katalikybę laikau 
tobuliausia vertybe, geriausia

pakvietimą padėti lietuvių ko-j tinkančia sukurti tiek asmeninį, 
mitatams, kurie rūpinosi Lietu- tiek viešąjį gyvenimą. Aš ir vėl 
vos valstybės atkūrimu. Daug i eičiau j jaunimą, nes nuo jo tu-
informacijų man tuomet teikė

” Eretas
Kalba lietuviškos trispalvės fone

dabar Amerikoje besidarbuojąs 
malonusis kan. \ Steponaitis.

— O kas Jus pakviėtė Lietu
von?

— Lietuviai nuolatos ragino 
vykti su jais .į beatsistatančią 
jų tėvynę, kur labai trūko spe
cialistų. Turėjau ir pakvietimą 
į Veneciją, kur universitete bū
čiau turėjęs dėstyti germanisti
ką. Viską nulėmė klaipėdiškis 
Mykolas Ašmys. Šis buvo atvy
kęs į Alpių kraštą norėdamas 
gydytis nuo džiovos ir baigti 
kartu mokslą, tačiau 1918 m. 
besiaučiąs gripas paguldė jį į 
karstą. Prieš mirdamas paprašė 
mane užimti jo vietą Lietuvoje.
Tiesiog prisaikdino mane. Mirė 

padėti suorganizuoti humanita-, paguostas mintimi radęs pava- 
rinį skyrių, kur dėstė vokiečių | duotoją. Taigi 1919 m. vasarą

ri pradėti, kas nori tvirtą vals
tybę pastatyti. Man negaila nė 
vieno prakaito lašo, kurį liejau 
dėl pavasarininkų ir ateitininkų 
per nuolatines savo keliones 
skersai ir išilgai kraštą. Mano 
širdis ir dabar plaka tam jau
nimui, nes niekur kitur tokių 
idealistiškų jaunuolių nebera
dau. Tai buvo aukso dienos, ka
da Reinio, Šalkauskio, Dogelio, 
Leimono, Labanauskaitės ir pa
našios dvasios prietelių padeda-1 
mas galėjau pasidarbuoti Lie
tuvos jaunimui.

— Ar pasidarbuotumėt vėl ir 
politikoje?

— Aktingoje politikoje nebe- 
dalyvaučiau, o pasilikčiau reli
gijos, kultūros ir mokslo plot- 

' mėje. Būčiau geriau padaręs, jei 
aš — iš svetur atėjęs -— nepri
klausomybės laikais būčiau pa
silikęs grynu kultūrininku. Bet 
man, laisvosios Šveicarijos sū
nui, rūpėjo ir svetur prisidėti 
prie krikščioniškosios demokra 
tijos įgyvendinimo. Be to mane 
traukte traukė kilnusis Krupa
vičiaus pavyzdys. Žinoma, ir 
šiandien neslėpčiau savo politi
nių pažiūrų: aš ir šiandien įsiti
kinęs krikščionis demokratas. 
Bet kartu ir remčiau visus, ku
rie ant demokratinių pagrindų 
nori pastatyti busimąją valsty
bę. Gailiuos, kad anksčiau ne
radau bendros kalbos su Biržiš
komis, Šleževičiais, Kairiais, Ja 
nulaičiais ir kitais nuoširdžiais 
demokratais. Dėl to man ir gai
la tų temperamentingų išsireiš
kimų, kuriuos prie progos siun
čiau jų adresu. Vienok man ne

t

Visų Šventų Parapijos choras (Rouelande) scenoje

AR ŽINOTE—
kad galite įsigyti:

i Radijų ................................... nuo $12.50
‘Televizijų ............................ nuo $89.00

Fonografų ............................. nuo $17.50
Vokišką radiją .................. nuo $55.00
Hi-l’l fonografą................ nuo $79.00
Dulkiasiurbli ...................... nuo $45.00
Klektr. skutimosi mašinėlę — $14.95 
F.lektr. laikrodį (žadint.) nuo $3.95
TV anteną ............................ nuo $2.50
Ir daug kiti, elekt. reikmenų už t>‘- 
rnas kuinas.

Viskas garantuojama

Daina-

TCLCVISIOn
(sales - Service)

Sav. Ini. A. 
$321 S. Halsted —

■SU

SEMENAS 
CLiffside 4-5665

gaila to kietumo, kuriuo kovo
jau su autoritetiniu režimu. Aš 
dėl savo demokratiškumo ir šian 
dien nedvejodamas eičiau į ka
lėjimą, kaip 1932 m. kada mane 
kartu su Dovydaičiu ir Leimonu 
uždarė Marijampolėje.

— Kaip Jūsų manymu turėtų 
lietuviai tremtyje laikytis būsi
mos Lietuvos atžvilgiu?

— Emigracija nėra prakeiki
mas. Kiekviena tauta patiria to
kias nelaimes, stumiančias dalį 
savo tautiečių į svetimus kraš
tus. Atsiminkime tik armėnus, 
žydus, airius, alzasiečius. Emi
gracija nėra malonus, tačiau 
dažnas reiškinys. Ką sako Dan
te italams, Hugo — prancū-l 
zams, Ibsenas — skandinavams, 
Mickevičius — lenkams (ir kar
tu ir mums) ? Ir ar pats Kris
tus nebuvo emigrantas? Emi-

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apit 
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 Willonghby Avė. 
BR00KLYN 21, N, Y.

gracija yra uždavinys. Būkime 
geri piliečiai to krašto, į kurį 
mus nubloškė likimas ir dirbki
me ten kartu ir būsimos Lietu
vos atstatymui, tuomet —- tik
riausia — atliksime ir tą parei
gą, kurią mums skiria Apvaiz
da. Mes ir po visus žemės kam
pus išblaškyti vistiek pasilieka
me saugioje Dievulio globoje. 
Jis žino kodėl mes dabar vargs
tame ir Chicagoje, ir Argenti
noje, ir Australijoje, ir Šveica
rijoje. Dievas mus išskyrė. Die
vas mus vėl suves — tada, bū
tent, kada mes verti to. Taigi, 
emigracija turi savo prasmę, ji 
nėra tik malūnas, sumaląs mu3 
į dulkytes, kurias žiaurūs isto
rijos vėjai nesugrąžinamai išne
šios į visas puses.

— Kokią vietą Jūs, profeso
riau, sau skiriate tremtyje?

(Nukelta į 4 psl.)

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 

ŠILUVOJE
Kaina 40 centų

Ją galite gauti
“D R A U G E’’

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL. 
y iyy y y y y y y y y

DĖMESIO—NAMŲ SAVININKAI 
IR K0NTRAKT0RIAI

Spintos gaminamos pagal užsaky
mų, naujiems ar seniems namams. 
Taip pat atliekame bendrų medžio 
darbų krautuvių, tavernų ir restora
nų atremontavimui. Formica Tops 
atremontuojant ■ virtuves. Mieste ar 
priemiestyje.

Tel. MErrimac 7-6931

PLATINKITE “DRAUGĄ”

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A L D U S
VIETOJE IR IŠ TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują dideli sunkvežimį 

k apdraudas
ISIS W 91st St. Chicago, m. 

Tel. PRescott 9-2781

JONAS GRADIN
Tik $140-00 už 21 colio 1957 (Console)

J. G. TELEVISION C0MPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998 
Spalvota TV, radijas, patefonai, vokiški aparatai

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

Universal Savings and Loan Assoclation užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais krelpkitėa:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

kalbą ir literatūrą. Įkūrus Lietu 
vos universitetą, jame profeso
riavo iki bolševikų okupacijos. 
Liet. Kat. Mokslo akademijos 
narys.

Kūrybingas rašytojas

Bolševikams okupavus Lietu
vą, 1941 m. išvyko į Šveicariją. 
Ten kaikunį laiką buvo Fribur
go universiteto kancleris, reda
gavo ir Moterų leksikonus. Ra
šo straipsnius apie Lietuvą pe
riodinėje spaudoje ir mokslo 
leidiniuose. Jo spaudos darbas 
platus. Be kitų dalykų yra pa
rašęs knygas: Lengvosios atle
tikos vadovėlis, Muštukas ir 
kumščiasvydis, Beethoveno jau
nystė, H. Seuse ir Elzbieta Sta- 
gel, H. Seuse ir jo traktatas 
apie tiesą, Jonas Tauleris, Meis- 
ter Eckehartas, Jaunasis Goe- 
the, J. W. Goethe, Frederikas 
Ozanamas, Katalikai ir moks
las, Menas kalbėti, Rčscr: . „n- 
tykiai su Goethe; daug bendra
darbiavo periodinėje spaudoje,

vykau Lietuvon bandydamas 
vykdinti mirusio 4raug'° testa
mentą. Kažin, ar aš be graudi
nančių mirštančio Mykolo mal
davimų būčiau vykęs ir pasili
kęs karo nuteriotame, svetima
me krašte, kur manęs — be 
džiaugsmingų dienų — laukė ir

Chlcagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILLOW WEST INN AND 

PICNIC GROVE
83rd and WIHow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

'"'Klaustas
r>r IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI 0/DEU TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTS/PO (RANK/AJ 
INtU METU PATEPIMAS- P/SUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. T«Į. V/Alkmok 5-9209

MOVINC

TIKTAI MUSŲ FIRMA ŠVEDIJOJE GALI TAIP PIGIAI 
PASIŲSTI PAKIETUS. PALYGINKITE TIK

KELETU SIUNTINIŲ:
Nr. I. 20 svarų taukų ......... .'...................................................... $23.00
Nr. 2. 20 ” ryžių .............................................................. $17.50
Nr. 3. 20 ” cukraus ............................................ *............ $13.00
Nr. 4
900 gr. degintos kavos 
450 ” arbatos 
500 ” Kakao

1,000 ” pien. šokolado

2,000 gr. cukraus
2,000 “ ryžių 

900 “ kumpio 
500 ” skalb. muilo

5 gab. tualct. muilo kaina $30.50
MES TAIP PAT SIUNČIAME JŪSŲ PARUOŠTUS SIUNTINIUS 

UŽ PIGESNES KAINAS NEGU KITUR
Galite atvykti asmeniškai arba užsakymus pasiųsti paštu:

ATLANTIC GIFT SERVICE CO. 
t chicago avė., chicago 22, ill.

Telef. EVergkuie 4-5220

F R I D ’ O S Kūdikių Fotografijos
S P E.C.IA.L 8x10 juoda & balta — tiktai 1.00. 

Pozavimas Jūsų namuose ar mūsų Studijoj.
Užsisakykite dabar savo KALĖDINĖS PHOTO KOR- 
TELES. 1 tuzinas juod. & balt. su vokais $1.20,

Tel. FUIton 8-1239 SS

DABAR... PASIGAMINK... DŽIAUKIS... 

ZUBRINĖ ŽOLĖ Jūsų Degtinė
Nuostabi importuota žcJė suteikia šaunų, 
egzotinį aromatą, ir padaro tokią, kaip 
ir senajame krašte ZUBRINĘ. Patenkini
mas garantuotas, arba pinigai grąžinami. 
Tik už 1 dolerį pakelis, kurio užtenka ke
lioms bonkoms. Reikalaukite krautuvėse 
arba užsakykite pas importuotojus:

WORLD HERB CO., INC., Dept. N A, 

459 18th Avė., Nevvark 3, New Jersey

ATVYKITE IR 

ĮSITIKINKITE

MŪSŲ KAINOS MAŽESNES 

NEGU KITUR!
O —

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

■»

• ŠILKAS • VILNONES VIETOS IR ANGLIŠKOS ME
DŽIAGOS, • VELVET, • MEDVILNE, LININE IR LAN
GAMS UŽUOLAIDŲ VISOKIU ROSIU MEDŽIAGA.
Darbo valandos: Kasdien nuo S::lO vai. ryto Iki 6 vai. vnk.; 
Pirmadienį iki 7 vai. vak.; fteštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 5 v.v.

HENRY S.

215 WEST JACKSON AT V/ELLS

Tel. VVEbster ,

9-4187

Patogioje vietoje, kuri lengvai paniekiama trauklnSItu (Elevated), 
gatvSkartais Ir automobiliu.



KANARĖLĖ

DŪSNRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

šeštadienis, spalio 20, 1956

SĖS
KOSTO OSTRAUSKO 3-jų veiksmų drama 

bus pirmų kartų vaidinama

ELEVENTH STREET THEATER,
72 East llth Street SPALIO MĖNESIO 2 O*tų DIENĄ,

ŠEŠTADIENĮ, 8 VALANDĄ VAK. 
ir kartojama SPALIO MSN. 21 D., 
SEKMADIENĮ, 3 V AL. PO PIET.
Bilietai gaunami pas:

Vaidina: Irena Nivinskaitė, Julius Balutis, Al
gimantas Bikinis, Vytautas Valiukas ir kt.

Režisierius V. Valiukas; dekoracijos Vytauto 
Virkau; Ir muzika Giedrės Gudauskienės. vt

J. Karvelį, 3322 So. Halsted Str.
‘•Marginiuose”, 2511 W. 69th Str.
A. Vasiliausko krautuvėje, 1343 So. 49th Avė.

Administruoja J. A. V. Lietuvių Bendruome
nės Chicagos Apygardos Valdyba.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VILNONIŲ MEDŽIAGŲ
70 M. NUO LISZTO MIRTIES

T. 11. M1KALAI SKA S, Brooklyn, N. Y.

Kas gi nežino Pranciškaus jo dvasios vadas, abatas _Bar- 
Liszto rapsodijų? Kas gi nėra din, nepatarė, 
girdėjęs šio garsaus Vengrijos Jo testamentas, parašytas 
kompozitoriaus ir pianisto? 1860 m. Weimarc, įrodo gilų jo

Visa Liszto kūryba remiasi re' tikėjimą. “Rašau rugsėjo 11, Šv. 
liginiu pagrindu. Kada impera- Kryžiaus išaugštinimo dienoje, 
torius Pranciškus Juozapas Gra Šios šventės vardas man prime- 
no katedroje išklausė jo para- na karštą ir paslaptingą jaus- 
■šytas mišias, pastebėjo, kad mą, kuris pervėrė kaip šventoji 
Lisztas jas rašydamas daugiau i stigmata visą mano gyvenimą, 
meldėsi negu kūrė. Taip, nukryžiuotasis Jėzus Kris

- . . . . _ tus buvo mano pašaukimas. Jį
Kiti žymesni jo religiniai kū-j pajuta.u širdies gelmėje nuo 17 

riniai yra Kristus, dvi Šv. Pian meĮų kada su ašaromis malda- 
ciškaus legendos, Himnas popie-1 yau Aidimo stoti j Paryžiaus 

seminariją”.

itin reikšmingas. Taigi; iiėra’ 
pripuolamybė, kad ant mano ra I 
šomojo stalo dabar auga jo bio- • Anastazijai Tamošaitienei 
grafija. paskirta speciali premija už sic i

— Kaip jaučiatės žengiant į nirę kilimą “Tulpės”. Kilimas
septintąjį savo gyvenimo dešimtį buvo išstatytas Kanados Dailės 
metį? '• - Audinių parodoje, Montrealyjc, j

— Netekimą Lietuvos, mirtį P- Q. A. Tamošaitienė pakvies-■ 
mylimos žmonelės, atskyrimą ta dalyvauti Albertos provinci- 
nuo brangių vienminčių skau-' jos Dailiųjų Audinių parodoje, 
džiai atjaučiu. Bet liūdesys ne-1' Paroda įvyks Edmonton univer- 
gali virsti nuliūdymu. Kas išli- sitete. Mūsų dailininkė po trijų

mėnesių darbo įpusėjo audimą 
kilimo: “Šv. Pranciškus gamto
je”. Kilimas yra numatytas vie

ko po baisios audros, tas ir tu
ri veikti — veikti už tuos, ku
riuos jau dengia žemė, veikti už 
tuos, kurie okupuotoje Lietuvo- nuolyno salei ar kambariui pa- 
je gyvi palaidoti, veikti už tuos,l puošti; jį užsakė tėv. J. Gailiu-

CHICAGO RAVIOLI CO.
INC.

2380 S. Blue Island Avė. 
Vlrginia 7-6459

For real Italian made 
Ravioli & Meat sauce

CHICAGO RAVIOLI BRAND
"MAMA MADE"

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

Augstos kokybes vilnį nes medžiagos vyrų ir moterų kostiumams 
aiJv’ -tmS' oTaiP Pat -ldeh. kjekiai Puošnių medžiagų suknelėms. 
KalėdomsSmt apslrupinklte medžiagomis išsiuntimui į užjūrį

Kainos $2.50 už yard’ą ir augščiau. Iki 54” ir 58” platumo.

FINE WOOLEN*ęABRICS
327 WEST JACKSON BOULEVARD 

• U Aba-sli 2 - OOKtt

žiui, Alleliuja, Strasburgo ka
tedros varpai, Septyni sakra
mentai. Mišios ir daug kitų ma
žesnių kompozicijų, tarp kurių 
Šv. Elzbietos legenda, tai muzi
ka, — anot vieno kritiko — ku
ri galėtų atversti ir šėtoną.

Liszto gyvenimas "buvo avan- 
tiūriškas. Europos valdovai jį 
mėgo. Berlyne buvo sutiktas 
iškilmingiausiu paradu. Petro
grade, kur jo klausėsi caras Ni- 
kalojus I, pastebėjęs, kad caras 
šnekučiuojasi su savo adjutan
tu, sustojo skambinęs. Užklaus
tas: — Kodėl neskambinate? 
atsakė: — Kada caras kalba, 
ir muzika privalo tylėti. Kitaip

1865 m. baalndžio 25, po tre
jų metų nuo sugrįžimo iš Ro- 
,mos, gavo mažuosius šventini
mus, tapdamas abatu — vienuo 
liu.

Ši abato metamorfozė pasau
liečio muziko asmenyje sukėlė 
nusistebėjimą, iššaukdama įvai
riausius komentarus. Į tai jis a t 
sakė rašydamas Hans Bulow’ui: 
— Šio žingsnio prasmė yra dau 
giau negu mano gyvenimo pa
keitimas. ,

Jis norėjo grįžti į save, j dva
sinį gyvenimą po tų dažnų 
triumfų. Juk pirma kur tik jis 
ėjo, ten jį sekė minia. Damos

tariant, norėjo pasakyti: “Ka-1bučiuodavo jam ranką, nešiojo 
da skambina Liszt, pirmasis pa- j prisisegusios jo atvaizdą, var- 
saulio pianistas, turi tylėti ir > žėsi dėl jo pirštinių, brangino

kurie kankinami Sibire, veikt: 
ypač ir už tuos, kurie laisvame 
pasaulyje yra tapę vergai pini
go, smagumų, geidulių ir iš ku
rių atminties vis labiau išnyks
ta tas kraštas, kuris jiems da
vė gyvybę. Veikiu tat kiek ge
rasis Dievulis dar leidžia.

Jaučiu dažnai audringos pra- 
eities ir 60 savo metų naštą. 
Bet ką tai reiškia prieš tą nelai 
mių ir nevilties jūrą, kurioje 
skandinami tėvynėje likusieji!

šis, OFM., Kennebunk Port, 
Maine. A. Tamošaitienė šį rude
nį audė tautinius drabužius Aus 
tralijos lietuviams — olimpia
dai, o dabar audžia Brazilijai. 
Daugiausia tautinių drabužių už 
sakymų gauna iš Chicagos.

• Dail. R. Viesulo litografija 
“Nukryžiavimas” buvo išstatyta 
Apžvalginėje JAV men0 paro
doje, Los Angeles — Pomona, 
Californijoje ,rugsėjo mėnesyje. 
Parodos tikslas buvo reprezen-

r.- • * r . -*• tvoti visas šio meto meno kryp-Gimimo diena dėlto tegali iouti .. . ...Ai tls Amerikoje, nuo realistų ikipasiryžimo diena.

caras .
Nuo kūdikystės dienų mėgo 

maldą. Noriai skaitė šventųjų 
gyvenimą. Daug kartų bandė
stoti į kunigų seminariją, bet tų amžiaus.

ir jo cigaro nuorūkas, dalinosi 
net medžiaga tų kėdžių, ant ku
rių jis buvo sėdėjęs.

Mirė 1886 m. sulaukęs 75 me-

Vestuviy nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe
PRECIN PHOTO STUDHI

(tacorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-24 8 i

kraštutinių modernistų. Dėl ri 
botos eksponatams vietos, paro- f 
da turėjo tenkintis 249 dailinin-1 
kais, kiekvieno išstatant po vie-l 
ną darbą.

• Justinas Alikonis, 43 m.'
chemikas, Amerikos Chemikų * 
dr-jos suvažiavime Atlantic Ci
ty, N. J., kur buvo atvykę 10 
000 dalyvių, laikė ’ askaitą apie 
maisto produatų sudėtį.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
IR GAZOLINO STOTIS

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

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
K. ^8193ms

ATSIMINIMAI
(Atkelta iš 3 pusi.)

— Gyvendamas vėl pirmoje 
savo tėvynėje, aš savo buitimi 
galėčiau būti patenkintas, nes 
vaikai ir aš esame viskuo ap
rūpinti. Tačiau Šveicariją telai
kau platforma kovai už laisvo
sios Lietuvos atstatymą. Ištrū
kau iš ’ olševizmo nasrų ne tam, 
kad sukčiau istorijos vėją neiš
draskomą smagų lizdą — ištrū
kau tam, kad laisvoje šalyje 
kovočiau už sugrąžinimą lais
vės ir Pabaltijui. Mes, kurie na u 
dojamės Vakarų pasaulio lais
ve, neturime teisės gyventi sa-

Brazaičiai, Ivinskiai, Maceinos, 
Griniai, Ylos, Zumeriai, Darau- 
šiai, Sužiedėliai ir visi tie, ku
rie 1936 m. Kaune išleido “Ro
muviečių deklaraciją” ir redaga 
vo “XX Amžių”. Šalkauskis pats 
man nekartą sakė, jog didžiau 
šią viltį dedąs Į tuos romivic- 
čius, kurie, jo manymu, geriau
siai supratę jo intencijas Tai 
yra gyvasis Šalkauskis. Šiau
liuose tik jo kapas,-gyvas gi jis 
visur, kur gyva jo dvasia. Šal
kauskis yra Apvaizdos dovana. 
Praeityje Apvaizda mums i-.tvė 
Merkelį Giedraitį, Baranauską, 
Valančių, Basanavičių, šiandie
na ji mums davė šalia Matulevi-

ZOMŠINIAI
ŠVARKAI

Reg. $19.95

Č 15.95
Minkšti, ątsparūs

NUO UŽSZSENfiJUSIV

SKAUDANČIŲ VAIZDŲ

IB ATVIRU ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenčia nuo 8ENŲ AT 
TIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sEdStl Ir naktlmu 
miegoti, nea jų užslsenEjuslos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad padalinti tų 
ai»ž6jlmų Ir skaudėj lri4 senų atvi
rų Ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
LROVLO Olntment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins jusu skaudčji-
ma ir galėsite ramiai miegoti nak- ______________________________________ _
p Vartokite jų talrgl nuo skau- 

tižių nudegimų. Ji taipgi padalina 
nleždjiuių ligos vadinamos PSORIA-

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo $28«0C 
pas

Roosevelt Furniture 
Company

(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West. Roosevelt Road 

Tel. SEeiey 3-4711
NcUie Bertulis ir I’eliv Raudonis,

savininkai
Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. l’irniad. ir Ketvlrtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

dėmenis šviukai, pa- SIS. Taipgi pašalina perdėjimą Ugoo 
gaminti iš brangaus mdln,raM aTHLETE S FOOT, su- 
importuoto zomšo o-
dos! Turi mėgstą džiSstančios, suskilusios odos dedir- 

rinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pe 
atrodo skaudus išbėrimas nuo vysty

kaluierių, rankoga 
juosmenį, su rajono pantu-

$8.95
8.20
9.95
8.95

8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 ..
9.95 Plymouth 42-56 ........
9.91 Pontiac 37-54 ....
9.95Buiek 37-52 .............12.00

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 . O E S A S
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

Chevrolet 54-55 
Chrysler 6, 42-52 
Dodge 6, 42-56 .

j?

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted SI. CAIumet 5-7252

1
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BENDROVĖ

4038 Archer Avenue t«i. La3-67ip 
AUGUST SALDUKAS Pr«zl(br«<s

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
/isokių Rūšių 
MEDŽIAGĄšąlu, ruda (rust), smėlio, mėlynas, jj yra gera gyduoĮ“ nuo U

charcoal. Dydžiai 34 iki 46. Augš
tos vertės, tokia žema kaina. Prii
mam C.O.D. užsakymus. Pridėkite 
$1.00 pašto išlaidoms ir ajxlraudai.

ADELMAN ,m'

rtrAlplų odos Ilsų. bs 
<ulo Olntment jr* 
parduodam* po 76 
ct.. 51.26, Ir 52 60. 
Pirkite valstlnBaeChl 
cagoj Ir apylinkėse— 
tfllwauke«, W1ac.,Ga 
ry. Ind.lr Detrolt, Ml- 
rblg&n arba raSykl- 

. -a Ir atsiųskit* lfo- 
n«y ordsr |

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITVINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-127$
Kpkainaviraą i; Prekių Pristatę 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

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

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
M15 S. UTUAN1CA AVĖ, CHICAGO. n .I.

Telefonas — FRontier 6-1882
iiiiiuiiiiiimiiuiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimimiiiiiimiiiiiiuiumiiumiiH

love & I.oatlicr 
3757 W. Fullcrtonvarankišką gyvenimą. Mūsų1 čiaus ir Bučio tokį Šalkauskį, 

laisvė nėra privilegija, o parei- kuris būdamas pasauliečiu mum* HOiiyconrt 5-535» mekens j »24» 
ga. Dėl to visų mūsų vieta yra

1007 W. Pcvon

tame fronte, kur kovojama už 
vargstančių brolių, už kankina-į( 
mų seserų išlaisvinimą. Mes ne-1 
turime teisės į smagumus bei į 
malonumus, kol vargsta ir nors 
vienas kalėjime, stovykloje, kol
choze, kol prievartaujama tau
ta. ,

— Ar ir toliau rašote mokslo 
veikalus?

— Šiuo metu rašau a.a. prof. 
Stasio Šalkauskio biografiją. 
Šalkauskis dar nepriklausomy
bės laikais buvo viena žymiau
sių mūsų asmenybių, o dabar 
jis išaugo į. vadus, kuris klai
kioje tremties naktyje mums 
šviečia kaip ugnies stulpas. Dėl
to turėtum mes visi Šalkauskį 
dar giliau pažinti ir dar realiau 
veikti jo idėjų dvasia. Šalkaus
kis mums yra kelias pirmyn ir 
augštyn. — Jei Dievas duos, 
baigsiu Šalkauskio gyvenimo ap 
rašymą ateinančiais — 1957 —- 
metais. Bet knyga neturi likti , 
popierinis paminklas, o jos tu- ( 
rinys turėtų per mus virsti gy
venimo realybe. Su džiaugsmu 
tenka konstatuoti, jog naujoji 
karta ištikimai vykdo Šalkaus
kio testamentą.

Geriausieji vykdytojai yra tie

STEIN TEXTILE CO.
1306 South Union Avė.

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, 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 coliu vilnonės medžiagos ir “flaunel” 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 užuolaidom!! tik .$1.09

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Sn kiek
vienu pirkiniu viri $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 UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., li^ bloko į pietus nuo 

Roosevelt Itd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 

Tel. MOnroe 6-8152.

LEGULO, Department D. 
M18 W. Kddy 8L Chicnirn 84. III

M O V i N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu; 
perkraustymus ir pervežimui 
iš tolimų ir artimi) atstumų. 

TeL Bl. 7-7075 arba 
PR 8-9842

Pradeki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!

i

Taigi, dabar pradėkite taupyti iioje lietuviškoje 
įstaigoje — BRIGHTON SAYIHGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS?”
Plrmad., antrad., penktad. Ir 
t«*tad. 2 vai. ryto Iki 4:20 p.p.

Trečlad. 1 ryto Iki II vai.. 
Ketvlrtad. • raL Iki I vai. vak.

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLIMMO
• B-VIŲ LYGOS, KURIOS*

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki 310,000.00
I R

Paskolos Duodamos Nainy įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGsTlOAN ASSH.
8234 S. Westem Avė. Chicago 36, W.

CRANE SAVINGS A LOAN ASSH.
2555 W 47th St. Chicago 32, ŪL

ilISIRICT SAVINOS t LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, UI

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

UNIVERSaTsAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St Chicago 8, UI.
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Naujas lietuvių mitologijai šaltinis
A. MAŽIULIS, So. Boston, Mass.

Lietuvių mitologija, kuriai panaudojimo mintys, dažnai pa
tiek maža šaltininių duomenų, 
šiais metais praturtėjo rūpes
tingai atrinktomis dr. J. Balio 
248 sakmėmis, kurių tik viena 
kita buvo anksčiau tepaskelbta 
ir tjšbar vėl perspausdinama. 
Leidinyje yra 9 Perkūnui sak
mės (jų gausa sutelkta iš Lie
tuvių Tautosakos archyvo rank
raščių Tautosakos Darbų VI t., 
drauge su to paties J. Balio reik 
sminga apie Perkūną studija), 
38 sakmes apie laumes, nors jų 
dalis mūsų tautosakininkams 
jau pažįstama iš jo vokiškos 
studijos (Die Nachbarn I, 
1948), 41 sakmė apie kaukus 
ir aitvarus, iš dalies jau nagri
nėtos 1934 Gimtajame Krašte. 
98 sakmės apie raganas ir ra
ganius, kerėtojus bei burtinin
kus, 5 apie slogutes, kurias iki 
šiol tik iš Kr. Jurkšaičio (J. Ba
sanavičiaus persp. Velniuose bei 
vėlėse) ir kt. negausiai teužtik
davome, 15 apie vilkolakius, 3 
liečia žmogėdras, 7 saulę, šaltį 
ir vėją (labai retos ir negausios 
mūsų pasakojimuose) ir 27 apie 
įžeistąją ugnį.

Tai vis iš Lietuvos pasiimta 
medžiaga, išsaugota tremtyje ir 
papildyta JAV užrašytaisiais 
dalykais; tai geriausia liudija 
dr. J. Balio meilę savo tautos

sireiškiančios gana grubia lyti
mi, kartais bandomos suderin
ti ir su liaudiškai suprasta krik 
ščionybe (pvz. duoda mišioms, 
kad žmogų ištiktų nelaimė; įri- 
ša į varpų virvę pinigų, kad 
tas ar tas išprotėtų; stato kry
žių. kad aną ar tą ligos sutrauk 
tų; pagaliau duodavo net žydų

Dr. Jonas Balys

kagalui, — taip vad. "juodo
sioms mišioms”, — kai kunigas, 
sužinojęs mišių intenciją, auko
toją išbardavo).

Senolių gerbimo kultas (ma- 
nizmas) lietuviuose nebuvęs
stipriai išreikštas ir pati šen 

kultūrai, kai šiandieną nevienas lietuvių religija kilmiškai jam 
nebuvusi palenkta (12 p.). Ta
čiau mūsų kaikurie šaltininiai 
duomenys vistik senolių kulto 
apraiškų daug iškelia. Kiek čia

rėksnys patriotas jau visą lietu
viškumą per kelius metus išmai 
nė į praktiškesnius daiktus. 

Lietuviu Mitologiškos Sak
mės, šalia J. Basanavičiaus rinl turėjo artima suomių giminių 
kinių, lietuviui tautotyrininkui kaiminystė ir gal net dalinis jų
ir mūsų šen. religijos aiškinto
jui yra labai svarbus šaltinis, 
metąs daug naujos šviesos prie 
svetimųjų užrašytųjų kroniki-

ištirpimas, šiandien sunku dar 
spręsti.

Animatizmas ir lietuvių religija
Animatizmas, į kurį evoliuci

nių pabirų. Tiesa, čia skelbia- nistiniai religijos kilmės jieško- 
mosios sakmės mitologijos tyri- tojai paprastai atsiremia, pagal 
nėtojui nėra jau taip “autentiš- J- Balį mūsuose esąs neabejoti 
kos”, ne XIV-XVII a. duome-j nas- Ir tikrai, pirmu žvilgiu, te 
nys, jos paliestos visos eilės vė- animatizmo arba gamtos elemezi
lyvesnių įtakų, pilnos visokių 
įmaišų, nes perduodant šimtme
čiais iš lūpų į lūpas daug kas 
nubirę jo ir nauja pritapo, tačiau 
tautotyrininko rankose jos gali 
prakalbėti nauja kalba, ko nie
kad nebūtų galima pasiekti te
turint anas kronistų nuotrupas. 

Magija lietuviuose
Pratarmėje autorius užmetė 

ir kaikuriuos lietuvių ir, apla-j =-~ 
mai, religijos klausimus. Pažy-I 
mėjęs materialistiniai-evoliucio-1 
nistinių religijos teorijų kilmės 
atradimus (magiją, manizmą, 
animatizmą ir animizmą) ir jais 
pasiremdamas bando įžvelgti 
šen. lietuvių religijos sąrangą. 
Pagal autorių, “magija senovės 
lietuviuose nebuvo labai stipriai 
išsivysčiusi” (12 p.). Su tuo ga
lima pilnai sutikti, jog lietu-j 
viams magija nėra buvusi bū-!

P&J. JOKUBKA
rv, DEIMANTAI TH IJAi KKODSJU* 

Pardavtnuu Ir Talsymau 

4077 L j. Archer Avė.
Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WGE8 atotlM — Banra 1899
NUO PIKMAD. IKI PENKTOJ). 

8:45 Iki 9:10 vai. ryte 
SE8TAD 8:80 Iki 9:80 ryte

PIRM’ADIENNIO rak. nuo 7—8 v 
SEKAI). H:SO—9:30 r. r. U etoUe.

’VOP* --- 1400 kJl
Chicago 29, III. HEmlock 4-2413 

7159 SO. MAPLEVVOOI) AVĖ.

dingą nes mūsuose sutinkami lllllIlllllllllllillililiiiiiiiiiiiiimuiuiiMih 
piktieji burtavimai, atrodo, ga- leleL KEpuMic 7-6803

na vėlyvi atneštiniai svečiai.! ADOMAS VAITKEVIČIUS 

Kaikurių musų liaudyje paskli-' 
dusių piktųjų burtų formulės, 
yra iš taip vadinamųjų "juodų-
jų knygų”, kurias XIX a. gale 
atspausdino Tilžėje įvairūs pa- 
sipelnytojai, dažnai jas išsiver
tę ir išaip paruošę JAV. uždė
dami joms įdomius Kabalo ar 
kt. vardus ir platinę dar atskirai 
ar su sapnininkais iki paskuti
nių metų (Naujienos, Keleivis).

Tačiau šalia naujai pasklidu
sios per Kabalus magijos, vistik 
liaudyje buvo ir “piktos-jėgos”

ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 

Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atstovas

4919 So. Paulina St 

PRoapect 6-7960 

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SIUNTINIAI Į 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

Kiekvienas siunčiamas paketas yra pilnai apdraustas. Svoris 
ribuojamas iki 22 svarų 'paprastu paštu arba oro paštu. Pris

tatymo laikas oro paštu 2-3 sav. Paprastu paštu—-2-3 mčn.
Jūsų giminės Lietuvoje gaus siuntinius absoliutiškai be jo

kiu primokėjimų.
FOREIGN PARCEL SERVICE - T. JEURZEJAK & C0. 
2130 W. Cermak Rd. Chicago 8, III. Tel. FR 6-0433

Įstaiga atdara kasdien nuo 9:30 iki 5:00. Pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais iki 8:30 p. m.

106 W. SEVENTH AVĖ., GARY, INDIANA
Įstaiga atdara 'kasdien nuo 11:00 iki 7.00 p.m. 

Nereikia tartis dėl atvykimo.

kad lietuviai garbina miškus, šaka. Jų religijoje daug kas pa- 
akmenis, kalnus ir t.t., čia bū- veldėta iš indoeuropiečių reli- 
tų galima pasigauti net ir kai- gijos įvaizdžių. Indoeuropiečių 
binių "duomenų”, būtent — kai religijoje, atrodo, Vyr. Būtybės 
kuriuos šaukšmininkus negyvie prado negalime paneigti. Tuo- 
siems daiktams (!). Tačiau taip met ir visoks animatizmas ir kt. 
"sudvasinę” gamtą, t. y. ją ban
dydami pagal šen. mūsų religi
jos šaltinius animatistiškai su
vokti, draugėn prijungus ir kai- 
kuriuos mūsų tautosakos duo
menis, man rodos, šen. lietuvių 
religijos iš animatizmo vistik 
neįstengsime iškildinti ir jo ap
raiškų nuosekliai į animizmą 
pervesti.

Dusburgo ir jo amžininkų ben 
driesiems pasakymams apie lie
tuvių arba prūsų ir latvių reli
giją, jų dievus ir kitokius pa- 
deivinimus didelės reikšmės ne
galime teikti. Jie visi taip bend
rai ir lanksčiai rašė, kad tinka 
ne tik baltams, bet ir daugeliui 
kt. tautų religijoms; jie lygiai 
tinka ne tik vadinamoms ani- 
atizmo apraiškoms, bet ir ap
lamai visoms nekrikščioniškoms 
religijoms. Pagaliau ir anima- 
tizmo, jo sekos animizmo ar kt. 
apraiškų mūsuose pakankamai 
susiradus, visados dar liks at
viras klausimas, kiek pagaliau 
tas animatizmas su kt. evoliu- 
cinistinėmis prielaidomis yra re 
ligijos kilmės pradmuo.

Etnologija, griežčiau tariant, 
religijų istorija, davė ne tik ma 
gijos, manizmo, animizmo ir a- 
nimatizmo prielaidas, bet ir pa
kankamai tokį religijos kildini- 
mą sugriovė (Anthropos srovė 
ir kt.). Antra, lietuviai, kaip ir 
kt. baltai, yra indoeuropiečių at

jau nėra pirminės, bet antrinės 
apraiškos.

religiją, neskaldydami jos at-; 
skitais tarpsniais, tartum ko
kios poros tūkstančių metų tar
pas būtų visai trumpas buvęs 
ir ji visai nekitusi. Tačiau ste
bint priešistorinių laikų baltų 
laidoseną (deginimas keitėsi ne 
degintiniais papročiais, degini
mu ir t.t.).

Lietuvių Prekybos Namai
Perkūno kultas

Autorius teikia lietuviuose di-' Taip pat ir proistoriniais lai
delės reikšmės Perkūno kultui, kais nebuvome visai atskirti, tu 
kuris galėjęs išreikšti "karių ir! rėjome ryšių ir santykių su kito
valdovų tautos nusiteikimą” (9 
p.), kuris vėliau išvirtęs Žemy
nos gerbimu, nes buvome ramūs 
žemdirbiai. Su autoriumi čia ga 
lime sutikti: ankstyvesnis Vyr. 
Būtybės (“Dangaus Tėvo”) kul
tas galėjo būti nustelbtas Per
kūno, o vėliau ir Žemynos.

Šios visos prielaidos vėl ke
lia. mums baltų religijos p e r i o 
d i z a c i j ą mūsų proistorėje 
ir istoriniais laikais. Iki šiol daž 
nai mes kalbame apie liet. šen.

SHRIMP & CHICKEN
CARRY-OUT 

Įsteigta prieš 8 metus 
Geriausias pasiūlymas.

South West miesto dalyje 
Telefonuokite po 4:00 p. m.

RE 7-9117

MANKOWSKI RHARMACY
M. J. Mankovvski, R. Ph.

4500 So. Wood St., FR 6-6228
Pirkite pas mus vaistus, ku

riu oa siunčiate

mis tautomis: vienur tirpdino- 
me kitas tautas, tai vėl patys 
tirpome kitų tarpe. Visa tai tu
rėjo poveikio ir mūsų šen. reli
gijai, jos dievų kilmei ir atski
riems jų pakitimams ir suskili
mams. Todėl tektų pagrindinai 
pervertinti šaltinius, peržiūrėti 
istorinių laikų religinę kaitą ir 
jos 'tarpsnius. Vienaip reikia 
vertinti iki XVI a. žinias, kitaip 
— XVII ir XVIII a. jėzuitų ir 

(Nukelta 1 7 pusi.)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR RUSIJĄ

per didžiausią, firmą Amerikos kontinente
I. KAMIENSKI - JANIOUE TRADING C0. atidarė 

naują ofisą Chicagoje.

J. KAMIENSKI
JANIQUE TRADING COMPANY

2551 W. 63rd SI., Chicago 29, III. Tel. HE 4-2380 
2314 W. Chicago Avė., Chicago 22, III., BR 8-6780

Kiekvienas siunčiamas paketas yra pilnai apdraustas. 
Svoris ribuojamas 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 ta Russiatų ir kūnų sudvasinimo apraiš

kų mūsuose lyg esama. Be įpras 
tinio metraštininkų pasakymo,

...... ■

/S—------------------------------- -------------- VS

KODĖL MOKĖTI DAUGIAU?
Pas JIM FOSTER CLOTHES

jūs pirksite GERIAUSIUS UŽ MAŽIAUSIĄ KAINA
Kostiumai vyrams ir moterims $27 .50 ir augščiau
Rūbai gaminami pagal užsakymą nuo $35- iki $65-

Mes jums sutaupysime pinigų — FABRIKO KAINOS.
Taip pat Sport Coats — Kelnės — Top Coats — Zip JacKcts 

— Suburbau Coats.

JIM FOSTER CLOTHES
2250 S. Spauldmg Avė., Chicago, Illinois

PAKANKAMAI VIETOS AUTOMOBILIAMS PASISTATYTI

VALANDOS: Pirmadieniais iki 8-tos valandos vakare 
Kitom dienom iki 5-tos valandos vakaro.

Šeštadieniais iki 2-tros valandos popiet.

FEDERAL
5flVING5

Cliartered A šupervVmd 
by tlie V. S. (JoTPnunent

MUTUAL FEDERAL SAVIHGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicrgoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 

ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 

savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį.

• Augštag dividendus Išmokėjo visada be per- 

stojimo.

i v
• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN 1

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

JOBUI J. KA2AHAUSKAB, Ptnl

Obartared Ir Snperviied hy tha United Statea Oovanuneit
Įstaigos VALANDOS: Kasdiea ano B tos rjto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 8-toa valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais uuo 0 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trsšisdieoioia visai aaatidaroma

Prekes naujos - be brokų - žymiausių 
Amerikos firmų. Kainos žemiausios Chi
cagoje. - Išmokėjimai 3 metams. - Klientų 
s-tos neparduodamos Finansų Kompanijom. 

TELEVIZIJOS 57 METŲ
Po $140.00 parduodamos TV 17 colių, pas mus tik $99.00 
Po $250.00 parduodamos TV 57 metų, 22 colių dydžio,

mahagony ar ąžuolo tik ..............................................$169.00
Po $350 parduodamos TV, RCA, Zenith, Dumont, Ad

miral, General Electric ir kitų, pas mus ............... $249.00
Pltoųografai — radio aparatai vietos ir .importuoti iš Vo

kietijos nuo ............................................................$15.00—$99.00

ŠILDYMUI GAZO IR ALYVOS PEČIAI
2-jų kambarių gazo pečiai pas mus tik ............................. , .$69.00
2-jų kambarių alyviniai pečiai geriausių firmų ................. $69.00
Virimui porcelano pečius pas mus tik ................................ $89.00
Siegler, Moore gazo pečiai nuo 1—5 kambarių, už žemiau

sias kainas nieste, nuo .......... ............................................$90.00

VIRTUVĖMS STALAI
Po $79.00 parduodami 5 dalių virtuvei stalai, su formica..........

viršumi, pas mus tik ........................................................... $39.00
Po $99.00 parduodami 5 dalių virtuvių setai įvairių spalvų......

pas mus tik . . . f.................................................................$59.00
Po $140.00 parduodami 7 dalių virtuvei (formica) setai......

pas mus be užprašymo tik .................................$99.00
Metalinės virtuvėms spintos tiktai .......... ...............................$12.60
Linoleum 9x12 įvairių spalvų tiktai .........................................$6.50
Šaldytuvai VVestinghouse, Norge, Admiral nuo .............$169.00

MIEGAGŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
2- jų dalių miegamojo baldai parduodami po $99.00, pas......

mus be užprašymo nuo tik.............. ................................... $79.00
3- jų dalių ąžuolo miegamieji parduodami po $200.00, pas..........

mus tiktai ............................................................................... $149.00
4- jų dalių raudono medžio, ąžuolo ar riešuto, 57 metų sti

liaus, pas mus.........................................................................$249.00
Už $500.00 parduodami 6 dalių miegamieji Brazilijos rau

donmedžio, pas mus..........................................................$375.00
Matracai visų dydžių vatiniai............................................ $12.00
Matracai Slmons ir kitų firmų tik ................................. ..$29.00
Matracai ortopediniai ligoniams ................................................. $49.00

SVEČIŲ KAMBARIŲ BALDAI
Po $150.00 parduodami penkių dalių miegamų sofa, kėdė

ir tumba, dvi pagalvės, tiktai ............................................ $99.00
Po $250.00 siūlomi 3-jų dalių puikūs svečių kambario vil

nos ar nylon baldai, pas mus tik ........................... $200.00
Po $400.00 trijų dalių nylon ar vilnos baldai, garantuoti..........

20 metų, pas mus tik ....................... ...............................$320.00
Po $49.00, 9x12 kilimai vilna su nylon, tik .......................$39.00
Po $69.00, 9x12 siūlomi vilnoniai su nylonu kilimai, mū

sų kaina...................................................... ...................?.. .$55.00
Po $150.00 siūlomi 9x12 vilnoniai kilimai, puikiausių spal

vų Bigellovv, A. S.mith, Magee, vilnonius, padėklai
(pads) dovanai, tik ........ ....................................................$99.00

Po $39.00 siūlomos su stiklais knygom spintos, pas mus $29.00 
Po $59.00 siūlomos knygų spintos su šlifuotu stumdomu

stiklu, tik................... ................................................................ $39.00
Po $49.00 rašomieji stalai, ąžuolo ar raudono medžio —

pas mus tiktai . . . . .......................................... ............. $39.00

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
7 dalių vai ąmiojo kambario ąžuolo baldai tik ..................... $99.00
8 dalių puikiausi riešuto, ąžuolo, ar raudono medžio bal

dai, pas mus ......................................................................... $250.00
9 dalių moderniausi valgomieji 16 asmenų ....................... $400.00
Dulkių siurbliai, vaikams baldai, metalinės lovos,, įvai

riausios lempom ir daug kitų prekių.
šimtai ir tūkstančiai prekių laukia Jūsų apžiūrėjimo mūsų mo

derniai įrengtos 15,000 kvadratinių pėdų įmonėje. 
IŠMOKfc.JIMAI IKI 3-JŲ METŲ 

SEKMADIENIAI NESKAITOME TAKSŲ

Visais prekybos reikalais 
kreiptis į Įmonės Vedėją 

JUSTA LIEPONĮ.

Valdybos Pirmininkas 
A. GINTNERIS

Sekretorius
ED. RUDAITIS

FURNITLRE t’EOTER, INC.
3222-24-26 South Halsted Street

TEL. — VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad.................................................... 9—9:30
Kitom Dienom:........................................................................................................... 9—6.00

Sekmadieniais: ........................................................................... 10—5 valandos

J
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Kultūrine kronika • Lietuvių Bendruomenės biu 
leteni*. Neseniai JAV-se pradė
tas leisti biuletenis “JAV Lie- 

• Cliieaąos Lituanistinė mo-!— vysk. V. Brizgio laiškas, ska tuvių Bendruomenė”, kurio jau 
kykla sėkmingai tęsia naujuo- tinantis tęsti lietuvybės darbą išėjo du numeriai. Paskutinia- 
sius mokslo metus. Mokytojų ta'ir ugdyti religines dorybes, to- me numeryje išspausdinta Lie- 
rybą sudaro: direktorė A. Ru-jliau paties klebono raštas. tuvių charta, JAV Lietuvių Ben
gyte; vice-direktorius kapelio-] Pačiame knygos tekste duo-J druomenės įstatai, JAV Lietu- 
nas kun. K. Pečkys S. J. — auk dama suglausta tos miesto da- vių Bendruomenės Kultūros fon 
lėtojas 7 A klasės; kun. kapelio lies istorija, žinios apie pirmuo do statutas.

sius Roselande įsikūrusius lietu
vius (1901 m. ten tebuvo 7 šei-' * DaiL Viktoras Vizgirda su 
mos ir 20 pavienių), aprašomos Bostono Lietuvių Dramos sam-j 
pirmosios draugijos, kurios bu- būriu buvo atvykęs į Montrealj., 
vo — Šv. Vincento a Paulo ir susitiko su dail. A. Tarno- 
Sv. Mykolo Arkangelo. Apibū-Haičiu *r rašytoju Henriku Na- 
dinama paraj\;os steigimo eiga £>'u *r aptarė Lietuviu Dailės in- 
(pirmas kunigas — organizato- ■ stituto leidinių reikalus, 
rius buvo P. Serafinas. Netgi • ig^as Malinąs, Lietuvių 
aprašomos priemonės lėšų telki- Bendruomenės centre vadovau- 
mo (loterijon leisti ožys ir kar- ją s švietimo reikalams, tik ką 
vė). Dėstoma parapijos istorija, grįžęs iš Kultūros kongreso bū

nąs J. Raibužis S. J. — auklėto
jas 6 A kl. ir mokytojų Tary
bos sekretorius; Lietuvos istori 
ją dėsto mok. O. Krikščiūnienė 
— auklėtoja 7 B kl. ir mok. B. 
Kliorė — auklėtojas 5 A kl.; 
lietuvių kalbą ir literatūrą dės
to mok. A. Šimaitienė — auklė
toja 4 kl., mok. D. Velička — 
auklėtojas 8 kl. ir mok. J. Ma- 
silionis — auklėtojas 6 B. kl.; 
Lietuvos geografiją dėsto mok. 
O. Mickevičienė — auklėtoja 5 
B kl., tautodailę — dailininkė 
Paukštienė ir dainas — muzi
kas B. Jonušas. .

1956/57 mokslo metams jau 
užsiregistravo 238 mokiniai ir

dešimtmečiais, aprašoma mo 
kyklos veikla, tautinių ir kultū
rinių reikalų vykdymas, apra
šomi parapijoje dirbę kunigai ir
kiti artimesni bendradarbiai, Į Pramonės SUautomAtinimas 
platus skyrius apie organizaci-

vo susilaužęs ranką statyboje. 
Dabar jau tiek pasveiko, kad 
gali bendradarbiauti spaudoje.

veikia aštuonios klasės: aštun-l jas, scenos mėgėjų ratelį. Pa-j Ar ateis laikas, kada mašinos 
ta, dvi septintos, dvi šeštos, dvi| baigoje duodama plati teksto! -automatai, įsaką kitiems auto- 
penktos ir ketvirta klasė. Moks- santrauka angliškai. matoma boa darvt. VoHo is_
las pradedamas 9 vai. 30 min. 
baigiamas 2 vai. 10 min. p.p 
Kiekvieną šeštadienį būna po 6 
pamokas; dėstoma: tikyba, lie
tuvių kalba ir literatūra, Lietu
vos istorija ir geografija, dai
nos ir tautodailė, tautiniai šo
kiai.

Mokslas einamas jau antrus 
metus pagal Chicagos Augšt. 
Lit. mokyklos dėstytojų sudary
tą ir Švietimo Tarybos patvir
tintą programą.

Šios mokyklos atsiradimo is
torija tokia: norėdami lietuvy
bę išlaikyti Chicagoje kun. J. 
Borevičius S. J., kun. P. Patla- 
ba ir mok. V. Liulevičius susi
rūpino mokyklinio amžiaus lie
tuviškuoju jaunimu dar 1950 m. 
ir sumanė steigti lietuvišką vidų 
rinę mokyklą. Tas darbas ir bu
vo atliktas vadovaujant moky
tojų sąjungos pirmininkui St., 
Rudžiui. Buvo įkurta Chicagos, 
Augšt. L. mokykla, kuri šiais 
metais pradėjo jau aštuntuosius 
mokslo metus. Ši mokykla stovi 
lietuvybės išlaikymo sargyboje. 
Mokinių skaičius šioje mokyklo
je kiekvienais metais didėja.

Mokyklai ir 1956/57 mokslo 
metams patalpas maloniai suti
ko duoti nemokamai Šv. Jurgio 
parapijos klebonas prel. B. Ur
ba parapijos pradžios mokyklo
je.

Džiugu konstatuoti, kad ši 
mokykla 1957/58 mokslo me
tams gauna patalpas t. t. jėzui
tų statomuose namuose Clare- 
mont gatvėje prie 56 gt. Mo
kyklos vadovybė turi rūpesčio 
su įsigijimu inventoriaus mo
kyklai. Tikimasi, jog lietuviško
ji visuomenė padės įsigyti rei
kalingą inventorių, kad lietu
viškas jaunimas naujose patal
pose surastų lietuviškos kultū
ros židinį .

Gaila tik, kad dabar ne visi 
lietuviai mokiniai, kurie galėtų 
lankyti Ch. A. L. mokyklą, ją 
lanko. Patiekdama tas informa
cijas mokyklos direktorė A. Ru 
gyte rašo: "Pavergtoje Lietuvo
je didelėje priespaudoje ir skur 
de gyvendami moksleiviai dau
gumoje nepasiduoda svetimai 
įtakai. Todėl kviečiu, kad nelik
tų Chicagoje ir Cicer0 nė vieno 
mokyklinio amžiaus lietuvio ir 
lietuvaitės, kurie paliktų nelan
kę lietuviškų mokyklų. Nedel
siant artimiausią šeštadienį jau 
nimas registruojasi į lietuviškas 
mokyklas!”

• Roseiando lietuvių leidinys. 
Minint Visų šventų parapijos 
Roselande (pietinėje Chicago
je) auksinį jubilėjų išleista puoš 
ni knyga — “Visų Šventųjų pa
rapija Roselande 1906-1*956”, 
kurią parašė Povilas Abelkis, o 
kuri išleista klebono kun. J. šau 
linskio rūpesčiu parapijos lėšo
mis. Knyga turi 310 puslapių, 
labai gausiai iliustruota parapi
jos steigėjų, parapijoje dirbu
sių kunigų ir senelių bei parapi
jos draugijų ir šiaip pasižymė
jusių lietuvių asmenų ir grupių 
nuotraukomis. Pradžioje įdėtas 
kard. Stritch laiškas, kur reiš
kiama daug šiltos simpatijos pa 
vergtai liet ir. . tautai. Toliau

matams, kas daryti ir kada, iš- 
Knygoje sutelkta daug me-, stums gyvąją žmogaus darbo 

džiagos. Ją rinkti, kaip autorius jė&ą? Visi faktai rodo, kad at- 
savo užbaigos žodyje pažymi, i sakymas į tai yra “Ne”, 
daug padėjo kun. Anatoliuą Sta Automatų panaudojimo pra- 
nevičius, vikaraująs toje para- monėje sąjūdžiui vadovauja che 
pijoje. mijos pramonė. O kaip tik šio-

i je pramonės šokoje, darbo pa- 
• Antanas Karalevičiųs, lie- siūlą nepaprastai pašoko, dau- 

tuvis Maryknoll misionierius, ku giau negu visose kitose pramo. 
nigas dabar besidarbuojąs Ja- n>ės šakose kartu paėmus. Per 
ponijoje tenai vienoje budistų paskutini dešimtmeti darbo ea-paskutinį dešimtmetį darbo ga- 
šventovėje rado vardą iš 1577 jįmybės chemijos pramonėje pa 
metų, su Jėzaus vardo pirmomis kilo 50r;j vidutiniam darbinin- 
raidėmis — IHS. Budistų vie-į ko savaitiniam uždarbiui gero- 
nuolis paaiškino, kad senais per kaj prašokant jo pragyvenimo
sekiojimo laibais viena japonų 
katalikų šeima šį varpą paslėpė 
budistų šventovės kaimynystė-

darbų. Priešingai, jo įvedimas 
bus pažangos žingsnis nuo juo-j 
do darbo prie kvalifikotesnioj 
geriau apmokamo ir labiau pas
katinančio. Darbo procesai daro 
si vis komplikuotesni ir reika
lauja didesnio gerai išlavinto 
techniško personalo. Taip, pa
vyzdžiui, nepaprastai sumecha
nintose Du Pont įmonėse vien 
tik per pastaruosius septyneris 
metus priežiūros mechanikų 
skaičius pašoko 67'r.

Suautomatinimas jau sukūrė 
naują pramonę, šiandien jau tu
rima per 1000 įmonių, didelių 
ir mažų, besiverčiančių automa
tinės kontrolės instrumentų ga
myba. Tai viena iš sparčiausiai 
augančių Amerikos pramonės 
šakų. Pasenusioms mašinoms 
pakeisti naujais Įrengimais, ati
tinkančiais augančią tautos dar 
bo galią, išlaidos per ateinan
čius dešimt metų sieks, spėja
ma, 500 bilionų dolerių.

A. a. Phillip Murray, pramo
nės organizacijos kongreso pre
zidentas, visą savo gyvenimą pa 
šventė technologijos įtakos į 
darbo santykius tyrinėjimams. 
1951 m. jis pasakė, kad “man 
nėra žinomas nė vienas paski

ras atvejis, kur' milžiniški tech
nologijos laimėjimai Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse būtų atė
mę iš žmogaus darbą..., nes pas 
kritinių jų 25 metų pramonės re
voliucija Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse atnešė darbą dar 25 
milionams žmonių”.

Gazolino garai ir vėžys
Prie Illinois Technologijos in

stituto veikiąs Armour Tyrimų 
fondas Chicagoje kelia mintį, 
kad sudeginto gazėlino dujos, 
išmetamos iš automobilių, gali 
prisidėti prie vėžio ligos sukėli
mo. Tyrimų metu 76 % pelių, 
tepamų ekstraktu gazolino, iš
metamo iš automobilio vamz
džio, gavo vėžį.

Rūkymas ir plaučių vėžys
Dr. Oscar Auerbach, dirbąs 

Veteranų ligoninėje Kast Oran- 
ge. N. J., išskrodęs 117 vyrų 
lavonų atrado, kad kuo daugiau 
kuris rūkė, tuo didesni pasikei
timai jų plaučiuose Įvykę. Tie, 
kurie mažiausiai rūkė, tų plau
čiai buvo mažiausiai paveikti. Iš 
tų skrostų vyrų 34 buvo mirę 
plaučių vėžiu.

Pirmas saule šildomas 
namas

Didžiojoje Britanijoje išradė
jas Leslie Gardner pastatė pir
mą namą, kur šildymui, virimui,

vonios vandenio įkaitiuimui var
tojama saulės energiia. Toks 10 
kambarių namas kainoja apie 
$14,000, beveik tiek pat, kiek 
ir ligšioliniai įprasti namai.

AR NORITE ROTI KUNIGAIS?
TRvų Marijonų Kongregacija, a. a. Arklvya- 
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus ] kunigus. Tfival Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpo;
Dievui leidžiant jie darbuosis ir Lietuvoje; 
jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokltSa po Panelės švenčiausios vėliava; 
stokite ) Tėvų Marijonų Kongregacijų; rašy
kite uovlclų vedėjui. LalSke pažymėkite kiek 
mokslo baigėte, klek amžiaus Ir koks svei
katos stovis. Lalika siųskite Sėmiau paduotu 
adresu.

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kcngregaclja kviečia pas save kandidatus ) brolius, kurie 

dirbtų {vairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, rastinėse, 
bažnyčiose ir kitur. l.abal pageidaujami mokų kokj amatų. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jėgas, gyvenimų ir sveikatų Dievui ir Panelei Šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. SuslraSyklte su novicljato vedėju; 
pažymėkite amžių, sveikatos stovi Ir užbaigtus mokslus.

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

®<><><><><><X><XKX>(X)<KXX><>(>OO<>O<K><K}(X)(K)(MX)C000(X)W>O<XX>O<>OCK>0

išlaidas.
Jei staiga mūsų pramonei tek

tų pagaminti šiandien reikalingą
je, užkasdama į žemę. Po 100 prekių kiekį, dirbant prieš 10 
metų jis buvo atrastas ir tapo: metų vartotomis mašinomis ir 
budistų nuosavybe. Tas iš Chi- į metodais, tai, apskaičiuojama, 1 
cagos kilęs lietuvis kunigas da- krašte pritrūktų 10 milionų dar

bininką. Kainos tokiu atveju bū i 
tų neapsakomai augštos. i

Suautomatinimas nenaikina

bar stengiasi tą istorinį varpą 
išpirkti.

• Auksinio jubilėjaus leidi
nys. Bostone įvykusio kongreso 
proga išleistas sukaktuvinis lei
dinys: “Amer. Liet. R. Katali
kų federaęijos jubilėjinis kong- 
sas
straipsnis “Auksinio jubilėjaus 
sulaukus”, paaiškinimai apie Fe 
deracijos rėmėjus, kongreso pro 
grama ir rengimo komisijų są
rašai. Leidinys gausiai iliustruo 
tas.

O Dail. Juozas Bakis iš To
ronto išvyko į Paryžių, kur gy
vens ilgesnį laiką ir studijuos 
meną.
Illllllllllllllllllllttfllllllllllllllllllllllllllll

Išėjo iš spaudos

VINCO KRĖVES
raštų pirmoji knyga.

Jų sudaro skaitytojų mėgstamieji 
dalykai; ŠIAUDINĖJ PASTOGĖJ, 
ŽENTAS ir RAGANIUS. Knyga turi 
400 puslapių, jriftta kietais kolenko- 
re viršeliais.

Kaina $5.50 
G a u n a m a

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
LEIDYKLOJE 
2«5 C Street

South Boston 27, Mnas., 
knygynuose ir pas knygų platintojus 
Visas rastų rinkinys, 6—7 to
mai, u&

$25.00
tam, kas juos užsisakys dabar ir 
atsiųs $5.00 rankpinigių. Jie (skai
tomi už paskutinį tomų. o už pirmas 
penkias knygas reikės mokėti tik po 
$4.00.
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, spalvotas, 
4u visomis upėmis, ežerais, kalnais, 
mieatais ir miesteliais — puiki prie
monė tėvynės pažinimo mokslui.

Sieninis, suvyniojamas $4.50. 
Sulankstomas, knygelės formos $3.50 

Ar mokintai juo aprūpinti?
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA — 
Iteldykla dar turi keletu pilnų kom
plektų I — VIII tomai. Užsakymai 
priimami. *

LIETUVI U ENCIKUOPF.ni.IOS 
Administracija

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

GF.RMAN BLACK FOREST 
Cl’CKOO CLOCK 

Shlpped direct to you from Eu
ropa. Handcarved black walnut an- 
tlque finish, bird at top. Chain,

A;n vrn lriin dr A Tiičlrna1 wfi>eht and pendulum. Formerly čia yra Kun. ar. a. juskos |7 95 now postpaid and duty free
for ONLY $3.95. Postman collects 
15c dellvery fee which can't be pre- 
paid. No COD's. Mali M. O. to H. 
M. Winans, 212 7 Sherwood Avė., 
Dept. F. Kast Liverpool, Ohio. Ailow 
6—8 wks. for dellvery.

PRANEŠIMAS 
Naujas patarnavimas 
CALUMET SRYCIAI

Dantų plokštelės gaminamos 
ir taisomos.

Įtaisomi plokštelėse nauji 
dantys sulūžusių vieton.
Dantų plokštelių (Platės) tai

symas atliekamas per 1—3 vai.
Atdara kasdien nuo 9 iki C vai. v. 
Pirmad., Ketvirtad. nuo 9 iki 9 v. v. 
šeštad. nuo 9 iki 12 vai. prieš piet.

CAL—CITY DENTAL LAB 
633 Wentworth 
Torrenee 2-2072

Calumet City

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantaa 

1805 Wwt 46 Street
Chicago 9, UI.

Trief: LAfayetto 
Gamina Juostas, takelius, JuoMdeo, 
pagalves vardinių, gimimo Ir kitu 
progų dovi

RHGLV KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

0402 S. Falrfleld Avė., Chkago 20
Tel. HEmlock 4-8037

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

1 dol. 25 et. vai. — privačios 
(>-člaa augštaa, durys po kairei, arti 
CS-čios gatvės Ir California Avė.)

BRUNO snd PAUL KRATOCHVIL
Announee that

THE GOLDEN GOOSF. RESTAURANT 
Formerly licncs Reataianant 

IS NOW OPF.N FOR RU8INF.SS
The PuMIc Is Invlteri To Try Our I'lne
AMERICAN and BOHEMIAN COOKIN'G _______

. .RreakTasts - Lunehes - Dlnners From 6:30 a.m. Unlll 8 p.m 
ISIS Houth Ashland Avenne CAnal

Daily 
A -0SO2

Mes vsloine ir taisome visų rūšių apšildymo įrengimus. Taip pat turi
me pilną pasirinkimą naujų centrinių pečių ir katilų.
Mes turime. Ix*nnox, Brjant ir Hess gazo apšildymo įrengimus. Iškeis- 
kite jūsų seną stokerį, alyvos degintnvą arba gazo degintuvą j naują 
modernišką apšildymo įrengimą. Jokio jtnokėjimo, 5 metai išsimokėti. 
Nemokamiems apskaičiavimams kreipkitės į —

RACINE HEATIDG COMPANY
8040 South Karine Avenue Tel. AB 4-2065 arba SO 8-7446

at tfie.
z n z d

Complete Chicken, Ducks, 
or Turkey dinner .... $1.50

Lunches 85c, coffee included.

ADAM’S RESTAURANT
Our beautiful Dining Room is sėt back 
from the Street to provide an ideal 
setting for an enjoyable meal.

® <^(vee£ crfoLti,
ADAMS RESTAURANT & COFFEE HOUSE

3125 Lincciln Avė. Hours: 8 AM to 8 PM; Mon. & Thurs. to 10 PM

\YINTERIZE — Paruoškite Jūsų automobilį žiemai su PORD'S
GENUINE PERMANENT SPECIAL $2.50 

ANTI-FREEZE Reg. $3.25 už gal.
Telefonuoklte JIM HART—MYDE PAltR 3-2500..Atne- 
šils šį skelbimų Jūsų malina bus patepta nemokamai. 

NEMOKAMAI!! Patikrinsime jūsų mašinos:
• Radiatorių • Fan belt-diržų • Nureguliuosime 

karburatorių
• Jo sujungimų • Vandens pompų • Baterijų

Išvengsite nemalonumų kai pradės snigti.

DON ROBERTS FORD, 7400 Stony Island
Atdara šiokiadieniais 7 v. r. iki 7 v.v. šeštad. iki 2:30 p.p.

K. GASIŪNAS SIUVĖJAS 

MOTERŲ RŪBŲ
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus.
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

6715 SOUTH MARSHFIELD AVENUE
Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpubiic 7 - 6329

<><><><><x><xkxxx><>o<k><xk><><>ooo<x><x>o<xxx>o<x><>o<><x>o<x>oooo<xxh>6

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 471h SI., -Tel. LA 3-9670

ROAD & SHOP SERVICE
FACTORY TRAINED MECHANiCS 0N
• Automatic Transmissions • Clutohes
• Brakes • Complete Motor Rebuilding 

• Ignition • Front Ends • Wash & Grease

LEN WASS SERVICE
Arncld 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

PAGELBEKITE ARTIMIESIEMS UŽ 

GELEŽINES 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. t

UNITED OYERSEAS PARCEL SERVICE 
1263 N. Paulina St., Chicago 22, III. 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 9 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.

-XJ

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, 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 COMPANY 
AMERICAN BONDING COMPANY 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY
DUBUQUE PIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 

FIREMAN'S INDEMNITY COMPANY
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
WESTERN CASUALTY & SURETY COMPANY

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

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

Telefonas CEntral 6-5206

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 Qc COMPANY
4102 Archer Avė. Tel. FRontier 6-6399
Ofisas atdaras; Nuo pirmad. iki šeštad., nuo 9 v. ryto iki 8 v, v.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
MŪSŲ TAUPYTOJAMS

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

t 'c

Visi indėliai iki $10,000.00 apdrausti Federal De- 
posits Insurance Corporation.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road
Chicago 8, Illinois Tol.! Vlrglnla 7 - 6430
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KULTŪRINE KRONIKA i • Prof. J. Otrembskio lietu- 
1 vių kalbos gramatikos trečioji

mokamų Long Island Art Lea- 
gue dėstytojų.

O Leonas Kaulinis, kurio pa
veikslas būv i įdėtas praeito šeš 
tad enio kultūros priede, yra 
Philadelphijos Lietuvių Meno 
ansamblio vedėjas.

J
z

daugiau dėmesio galės b_ti krei, 30 darbo valandų savaitė ir tri- to įrankių. Padidės visokių pra- 
piama į mokslą, meną ir profe-1 jų dienų savaitgalis. Bus dau-'mogų paklausa. Išaugs naujos 
sijas. Padidėjęs patarnavimų tei, giau laiko kelionėms. Reikės pr?m inės sakos, atsiras naujos 
kimus tokiose srityse, kaip me- daugiau viešbučių, daugiau spor! darbo galimybės.
dicina ir švietimas, pareikalaus 
daugiau gydytojų, mokytojų ir 
kitų specialistų, nes kiekvienas 
jų tegali aptarnauti ribotą žmo
nių skaičių.

Suautomatinimą įvedus į tin
kamas vėžes, veikiai priartės

GUZAUSKŲ
BEVERLY HILLS GEL1NYCIA 
leilausioa gėiėu dei veiituvią, banke 
it, IMIdOiUvio ir kitu papuošimą 

Z44» W1.ST B3KL1 STKliET 
l'el PHosp.M't B-Ohita Ir PK 8-08*4

MUSU DEŠIMTMETIS
TŪKSTANČIAI PATENKINTŲ KLIJENTŲ.

KM)-/, AI’IHtAI STA IK G AKA \ T LOTA
Expiess dovanos - siuntinia Į Lietuvą., Latviją, Estiją ir j vIkuh kitus 
l .S.S.lt. kraštus. Vaistai siunčiami oro paštu — užtrunka tik 7 — 8 
dienas. Siunčiame pučių supakuotus siuntinius.

VISI SU VIINIAI Išsu \f lAMI VEK 5—6 DIENAS V
Siuntiniai gaunami per 4— 5 savaites. Visi muitai apmokami iš anksto.

Nėra muito siuntiniams į Vakarinę ir Rytinę Vokietijų, Lenkiją, 
Vengriją, Jugoslaviją ir t. t. Mažas muitas j Čekoslovakiją.

Paprašykite mūsų kainoraštį, DG.

CKAKiERGV SHiPPING COMPAHY
777 I.E.MNGTON AVENUE, NEW V*ORK 21, N. V.

Bus laisvos Irys savaitgalio 
dienos

Dabartiniu metu, ypač JAV- 
se. pramonA kaskart labiau su
mechaninama ir suautomatina
ma.

Šiandien daugelyje pramonės 
įmonių vieno darbiu nko varto
jamieji darbo įarnkiai kaštuoja 
daugiau, negu kadaise kainavo1
kokiai mažai įmonei įkurti visa _
investacija. Taip, pvz. Du Pontire'SS“ 
chemijas fabrikuose vieno vidų- DRAPERIJA...
linio darbininko įrankių kom-j NEMOKAMAI ĮRENGIAME, 
plektas ( tool-kit ) kaštuoja a-j e
pie $25,000, tuo tarpu visas , Pagaminami pagal užsakymą 
kapitalas. įdėtas tai firmai įkur mūsų nuosavioje dirbtuvėje.
ti prieš 150 metų, 
000.

tebuvo $36,

« New \orko lietuvės daly
vaus tarptautinėje rudens paro
doje, kuri daugiau kaip trisde
šimt metų rengiama lapkričio 
mėn. pirmosiomis savaitėmis. pOpjet bus atlikta lietuviška pro 
Lietuvės dalyvaus ketvirtus me_Įgrama. Ji užtruks visą valandą.

Žada pasirodyti “Rūtos” ansam 
blio šokių grupė, Aldonos Šle- 
petytės baleto studijos mokinės

lyvaujančiomis grupėmis, buvo daiįs — Fleksija — išėjo iš spau 
priėmime pas miesto merą. ’ dos spalio 8 d., kaip pranešama' 

Lietuvių diena toje parodoje, radiograma iš Poznanės į NeW| 
bus lapkričio 11-ji, kurios 1 vai. į Yorką. Pr°f- Ctrembskis yra

Es;nt reikalii mažiau turėti 
monių fabrikuose ir ūkiuose,

tus. Paroda vyksta New Yorko 
71s't Regiment Armory .patalpo
se, Park Avė. ir 34th Street.
Kaip ligi šiolei, taip ir šiemet jr į^ 
lietuves atstovauja du moterų 
vienetai — Vincės Jonuškaitės • Prof. Vytauto Bieliausko

studija “Scorer’s Reliability invadovaujamas Pabaltijo Moterų, Quanl|tallve gcorin of Th„ 
Tarytos Lietuvių atstovybes H,T.P Technique.. išspausdinta

užsimojęs keturių dalių lietuvių ORIGINALŪS MAURICE MGORL 
kalbos gramtiką. Pirmoji dalis 
apima fonetiką, antroji — žo- 
džių darybą, trečioji, kaip jau <

1 sakyta, fleksiją ir ketvirtoji — 
sintaksę. Jo veikalus leidžia Poz 
nanės mokslinė leidyklą. Profe
sorius yra baltų katedros vedė
jas Poznanės universitete ir dir 
ba lituanistikos srityje.

PAMINKLAI nuo 1878 metų

klubas ir Paulinos Šimėnienės 
vadovaujama Brooklyno Moterų 
Vienybė. Šimėnierė šiemet bus 
lietuvių kiosko šeimininkė. Pa
rodos rengimo reikalus tvarko 
Vincė Jonuškaitė.

Lietuvių parodą sudarys du 
skyriai: kioskas, kuriame bus

moksliniame žurnale “Journal • Dail. PovilE’3 Puzinas už sa
Of Clinical Psychology” ir taip-į vo aliejaus paveikslą “Laivų 

statyba” laimėjo pirmąją gar
bės premiją Long Island Lea 
gue visuotinėje rudens parodo
je. Tos pat dailinūJ’.ų sąjungos 
pavasarinėje parodoje Puzinas 
yra laimėjęs Windsor-Newton

•gi išleista atskirus atspaudu. 
Čia rašoma apie piešimo panau
dojimą tiriant žmogaus inteli
genciją. Aprašon.i nauji tyri
mai, praveesti su 43 studentais. 
Prof. V. Bieliauskas šiuo metu

.) olnų .1. OLoorc,
sav.

Paminklai 
Mauzolejai 
Akmenys 

iMarkers 
Prieš šv. 

-Supulcliie 
kapines 

* Ofisas 
111 ir Austin 

Avenue
BEverly 8-6132 

Worth, 111.

$|Resi<lenco Tel.
HlUtop 5-6277

Aklųjų akyse atrodė, kad jie įnirę, 
bet jie yra RAMYBĖJE.

KILIMAI...
PAGARSĖJUSIŲ FIRMŲ
Kainos pagal susitarimą. Ne

mokamai apkainuojame jūsų 
namuose. Atvykstame su pa
vyzdžiais dieną ar vakare.
Visų plač. reklamuojamų firmų

BALDAI - LEMPOS
— LOVOS II! MATRACAI.
Pagaminami baldai pagal už

sakymą už fabriko kainas.

ST AN LE Y’S 
FURNITURE

(Lietuvių Krautuvė)
“Kur klientas atsiunčia savo Į 

draugą”.
7026 So. Western Avė. 
Telef. PRospect 6-2254

Savininkas Stanley C. Tranas

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. HELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Vienas bloku nno kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335

L1ODĖS1O VALANDOJ 
jankiu

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

M4S So. West«r* Aro. Air Ooadltloned 
7-8600 — 7-8601 Automobiliams 
karts gy»«n* kitos* missU dslysst

koplyčia ardiaa ]Ost| aamų.

išstatyti liaudies meno dirbiniai i vadovauja vienai šakai Kliniki- Į Award. Tai jau dvi premijos,
nės ir Pritaikomosios Psicholo
gijos institute Richmonde, Va. 
aOam

•»
• New Yorko liet. menininkai

jau pamažu planuoja meninę 
programą Pasaulio lietuvių Ben 
druomenės seimui, kuris įvyks 
1958 m. Menininkų susirinkime, 
kuriame pirmininkavo prof. J.

ir įvairūs suvenyrai, kuriuos pa 
rodos lankytojai galės įsigyti.
Antrame skyriuje bus pavaiz
duota Lietuva. Bus panaudotos 
Vytauto Augustino fotografi
jos. Ta dalis bus pavadinta 
“Lithuania in Pictures”. Be to, 
kaip kiekvieneriais metais, taip 
ir šiemet, lietuvės, tautiniais 
drabužiais pasipuošusios, daly-'Žilevičius, buvo aptarti visi pla-

kurias dailininkas yra laimėjęs 
rytiniuose krantuose. Dailinin
kas į New Y'.rką ątaįkėlė iš Los 
Angeles, kur iš viso yra gavęs 
apie dešimtį pnemijų. Šiuo me
tu, be kitų darbų, Puzinas yra 
vienas iš dviejų geriausiai ap-

J}

vaus TV programoje ir kostiu- 
parade. Lietuvių delegaci ja, k ar 
tu su kitomis toje parodoje da-

MITALOGIJOS
ŠALTINIS

(Atkelta iš 5-to psl.)

I
nai. Šiuo metu jau yra aišku,!! 
kad bus rūpinamasi surengti di- ji 
dživlę dailės parodą, simfoninės ! 

, muzikos koncertą ir dainų šven j 
i tę. Buvo manyta surengti ir ii 
vaidinimą, bet bent šiuo tarpu ’ 
dėl to nepadaryta jokių nutari- J 
mų. Susirinkime numatyti ir 
paskiri menininkai darbuotis

Duona Ir Įvairias skoningas 
bulkutcr kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. LItuanica Avė.

Tel. Gliffaide 4-6376 
Pristatome | visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčia 1 visus artimuosius 

miestus

PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINĖ MEDŽIAGA 
VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. V/ESTERft AVĖ* 1410 S0. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. GSCERO, ILL.
Telefonai — GRovehHI 6-2345 arba

T0wnhail 3-2109

Reguliari $7.50 vertė vilnonė 
eilutėms medžiaga tik

už jardą

PUIKI RINKKINft IMPORTUO
TA VILNONĖ MEDŽIAGA 
EILUTĖMS

SUTAUPYSITE IKI 50% pirk
dami medžiagas užuolaidoms 
ir baldų apdengimui.

VERTINGOS NEMOKAMOS 
DOVANOS UŽ KIEKVIENA 
PIRKINį.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 Souih Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

kt. duomenis, dar trečiaip viso-! atitinkamose srityse, 
kius saviškius, žodynininkus ir įrr 
t.t.

Tuomet gal šen. lietuvių reli
gijos veidas kiek kitaip atrodys,' 
tada gal ir tas nuolat kartoja-j 
mas mūsų religijai meste pri-l 
metamas, praktiškasis arba pre-j 
kybininko santykis su dievybe,' 
paremtas “tu man, tai ir aš 
tau” gali visai skirtingai atsis
kleisti. žmogaus santykis su dic 
vybe aplamai nėra mūsų die
noms būdinga prekybine sam
prata paremtas. Žmogus jau 
taip “praktiškai” dievybės ne
suvokia, jis su ja nesijaučia 
esąs lygus, tai daugiau vaiko 
santykiai su tėvu, todėl ir “do 
ut des” principas yra jai sveti
mas, prekybinis, nors matera- 
listinės religijos sampratos žm o 
nių į religijų istoriją ir įveda-! J, 
mas. Mūsų religijai jį padovano- m 
jo pirmasis, rodos, A. Brueck-! 
neris, kurį dabar ne vienas kar 
tojams.

Baigiant šios didžiai vertin
gos knygos pastabas, tenka pa-J 
žymėti, kad ji aprūpinta labai' 
gera bibliografija, metrikomis!
(sakmėms) ir trumpa motyvų! 
bei jų variantų apžvalga anglis-1 
kai. Angliškosios dalies varian-j 
tų žymenys labai dažnai bus(
“geras faktas” ir lietuviškuo
sius tekstus, čia paskelbtus, su 
kitais palyginti.

f

J. Balys, LIETOVIU MI-’
TOLOGIŠKOS SAKMES, Londo 
nas, Nidos Knygų Klubo leidi
nys, 1956, 191 p. in 12 .

OIZIP’O SELFO SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

AU. PHONES — WALBROOK 5-8202

Sl’Al.IO-OCTOBKR 18, 1», 2(1

BISųUIT TIIREE STAR COGNAC Fifth J4..69
MARTELE or COURVOISIER

THREE STAR COGNAC Fifth $Z|..98

CINZANO VERMOUTH
Sweet or Dry Fifth $1.39

GRAIN ALCOHOL. 190 Proof
•

USP Fifth. $4.-89
KIJAFA WINE Fifth $1-69
MAKUUITA 1MPGRTED PORT WINE Fifth $1.29
ASSORTED GERMAN WINES Fifth $1.59
CHAMPAGNE OR SPARKLING
BURGUNDY New York State Fifth $1.98
FIZIKA DKLLE ALPI COKDIAL $5-29

CAFE L1UUEUR (Coffee Liųueiir)

c-------------; A g „

Fifth

u a ,

$3-79

jardas

VILNONE PALTAMS 
MEDŽIAGA vertės nuo 
$7.95 iki $9.50, dabar

už jardą

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

HELFANDS TEXTILE 
FA B R I C S

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnrae 6-1210 
SEeley 3-8806

Krautuvė yra' atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 
9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta

AND LOAN 
ASS’N

2555 ĮVEST 47th STREET LAfayette 3-1083
B. R. Pietkietviez, pre/..; E. R. Pielkicnicz, sekr. ir advokatas 

Mokame augštua dividendus. Kešiuojamn čekius. Parduodame ir 
išperkamo valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirlad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treė. uždaryta, o šeši. nuo 9 iki vidurdienio.

CRANE SAVINGS

38

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CIflCACOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mes koplyčias ,
▼imas dieną Ir nak- rlsoae Chicagos Ir
tj, Reikale tauklts Roselando dalyse ir
m™- tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNĄ^
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANfANASnOMŪPT
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS p, GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

— ALFREDAS VANCE
177 VVOODSIDE Rd., Riverside, DI. Tel. OLympic 2-5245,

p0VĮL-s j R|U||(Ay

3354 S. HALSTOD STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. M1CHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUOMIN
3319 9. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139 į

VASATtIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, IU. Tel. OLymplo 2-1003,

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI 
1646 W. 46th STREET YArds 7-07811

STEPONAS C. LACKAWICZ 
24T4 W. C9th STREET BEpabUs 7-1113)
2211 JSrd PLACK Vlrgial* 7-Sm(
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Nedelsdami spręskime
SAULIUS RIMKAITIS

Nuolat besikeičiąs kasdieny-f 
bes vaizdas į visuomeninį pasi
reiškimą atneša įvairias naujas 
formas. Viena iš jų, su kuria da 
bar vis dažniau susiduriama, lie 
čia studijas baigusių organizaci
nę struktūrą. Kitaip tariant, vii 
aktualesnis darosi alumnų klau
simas. Tats gyvenimas jau rei
kalauja sprendimo, gi .vyresnie-; 
ji akademikai iki šiol labai ma-i 
žai ką atliko; atsakymų dari 
neturima.

Šis klausimas buvo keltas ne 
vienu atveju. Jau prieš keletą' 
metų Lietuvių Studentų sąjun
gos centro valdyba bandė už-1 
mėgsti pirmuosius organizaci
nius alumnų žingsnius. Tačiau 
tuometinės pastangos mažai vai 
šių nešė, nes tuo metu iš viso 
matai alumnų buvo. Dabar gi 
jau pakankamai didelis skaičius 
jaunuolių yra baigę studijas, iš
ėję į gyvenime, ir sau kuria egzis 
tencinius pagrindus. Klausimas 
atgijo, ir kaikuriose vietose pa
rodyta tikrai gražios iniciaty
vos šiuo reikalu. Pažymėtinos 
Clevelando akademikų pastan
gos bei Chicagos alumnų bandy 
mai. Ypač uoliai tuo klausimu 
rūpinasi buv. Liet. Stud. s-gos 
centro valdybos vice-plrm. B. 
Juodelis, kuriam šis klausimas 
buvo pavestas. Bandoma praves 
ti susirinkimus, išvykas, žodžiu, 
siekiama suburti.tuos. kurie aka 
deminę sritį jau apleido.

Kyla esminis klausimas — ar 
alumnų organizavimas plačioj 
plotmėj iš viso reikalingas? Te
ko girdėti vieną kitą akademi
ką, kuris tvirtino, kad alumnų 
sujungimas paliktinas atski
roms organizacijoms kaip at- 
kai, skautai filisteriai bei profe
sinio pobūdžio organizaciniams 
vienetams. Esą, tokiais atvejais 
narių interesai bus artimesni, 
gausis glaudesnis bendravimas 
ir iš viso bus galima atsiekti 
konkrečių rezultatų. Gi plačiai 
alumnus organizuojant, nebus 
pasiekta tokio efekto, kurio iš 
tokios potencialiai stiprios or
ganizacijos būtų galima tikėtis.

Keltos mintys yra rimtos ir 
turi pagrindo. Tačiau vargu ar 
jos iš viso jau eliminuoja alum
nų būrimo klausimą. Yra pakan 
karnai rimtų uždavinių ir mums 
viisems bendrų siekimų, kurie 
alumnų organizavimą daro pras 
mingu.

Imkime pirmuoju motyvu

jau, deja, šabloniškai skamban
tį siekimą — tikresnį vieningu
mą mūsų jaunimo tarpe. Į atski
ras organizacijas < išsiskirstęs 
jaunimas nebeturės progos suei
ti prie bendro organizacinio sta
lo. Visiems ryšku, kad mūsų 
karta turi bendras, kartais sa
vitas problemas, kurių sprendi
mas, pasiekiamas glaudžiu ben
dravimu. Alumnų grupė, kaip 
organizacinis junginys, čia kaip 
tik galėtų daug pasitarnauti. 
Tarpusavio bendravimui tinka
ma plotmė nebūtų nutraukta.

Eilė medžiaginių motyvų ver
čia taip pat pagalvoti apie alum 
nų organizavimą. Konkretus pa
vyzdys : LITU ANUS žurnalas 
labai sunkiai verčiasi. Alumnai 
jam galėtų suteikti tvirtą finan 
sinį pagrindą. Jeigu visi moks
lus baigę būtų apdungti vienon 
organizacijon, apsidėtų tam tik
ru mokesčiu Lituanus reikalų 
pagerinimui, klausmas būtų leng 
vai' sprendžiamas .Vargu ar bū- 
tų galima tikėtis iš pvz. santa- 
riečių ar profesinės grupės fi
nansinės paramos žurnalo leidi
mui. Natūralus atsakymas bū
tų —, tai studentų sąjungos rei
kalas ir problema. Nenorima tuo 
pasakyti, kad santariečiams ir 
kitų organizacijų nariams Litu
anus darbas nerūpi; tesinori iš
ryškinti, kad daugiau sunkumų 

i būtų sukelti finansų žurnalui, 
jeigu būtų kreipiamasi per at
skiras organizacijas į mokslus 
baigusius negu tiesiogiškai per 
vieną organizaciją, kuri apjung- 

, tų visus mokslo laipsniais pasi- 
i puošusius.

Būtų galima vardinti eilę kitų 
j motyvų, tačiau tai ne šio raši- 
i nio tikslas; čia norėta tik patį 
klausimą iškelti ir jaunimą su- 

| dominti esančia problema. Bū- 
j tų gera, kad alumnai tarp sa
vęs tą klausimą spręstų ir pri
eitų juos visus daugiausiai pa
tenkinančios išvados. Ar galuti
nai būtų nutarta alumnus orga
nizuoti, ar jų nejungti į orga
nizaciją, netiek svarbu, kiek 
svarbu dab’ar šį klausimą spręs
ti idant nebūtų pervėlu. Kiek
vieną problemą tiksliausia spręs 
ti jai kritišku momentu. Gi a- 
lumnų organizavimas tokią stu
diją yra pasiekęs ir reikalauja 
atsakymo. Baigusiems ’ laikas 
tuo susirūpinti ir atsakymą pa
tiekti. Tad nedelsdami spręski
me.

Ruoškime jaunimo kongresą!
T. REMEIKIS, Champaign, III.

Kai mūsų spauda yra užpildy
ta kultūros apibrėžimų ir tvirti
nimų, jog tradicijos sudaro tau
tinio charakterio pagrindą ;• kai 
viena iš pagrindinių akademinio 
jaunimo studijų temų yra lietu
viškos vertybės bei jų įsisąmo
ninimas; kai staigiai buvo su
organizuota Lietuvių Bendruo
menė išimtinai lietuviškos kul
tūros palaikymui, tada galima 
gana drąsiai konstatuoti, kad 
lietuvių kultūros išlaikymas iš
eivijos kartose yra pasidaręs de 
gančia problema.

Lietuviškoji visuomenė turi 
du pagrindinius tikslus: Lietu
vos išlaisvinimą ir lietuvybės iš
laikymą. Antrasis tikslas yra 
išorinės vertės, nes jis gali būti 
ir priemonė pirmajam uždavi
niui atsiekti, šie du paviršuti
niškai vienodos svarbos tikėki 
nebuvo vienodai puoselėjami.

Jeigu paimsime kiekvienam tiks 
lui spaudoje skirtą dėmesį kaip 
matą tikslų svarbos įvertinimui, 
tai pamatysime, jog nuo 1949 
m. iki dabar dėmesys Lietuvos 
laisvinimui mažėjo, o lietuvybės 
išlaikymui didėjo. Šio dėmesio 
kulminacija galima laikyti ne
seniai įvykusį Kultūros kongre
są -ir Dainų šventę bei sekan
čiais metais numatomą tauti
nių šokių festivalį. Tas nereiškia 
Lietuvos laisvinimo bylos aplei
dimą, bet tik rodo tam tikrą 
aplinkos ir istorijos momentų 
išryškėjimą mūsų visuomenės 
gyvenime. Čia norisi tik suges- 
tijonuoti, kad nuo 1949 m. 1956 
m. lietuvių visuomenės galvose
na yra gerokai pasikeitusi.

Deja, šis straipsnis negali dis 
kutuoti tų pasikeitimų reikš
mės ir priežasčių. Be to, auto
riaus nuomone, tokios diskusijos

lietuvių visuomenei būtų skau
džios ir sunkiai pakeliamos. Pasi 
tenkinus tik prielaida, kad l'e- 
tuvybės išlaikymas yra aktua
lus ir naudingas klausimas, o jo 
išsprendimas turi gyvybinės 
reikšmės lietuviškajai visuome
nei, eikime prie konkretaus pa
siūlymo tautinei sąmonei išlaiky 
ti. I

Kiekviena visuomenė, kiekvie 
na grupė karts nuo karto įvai-1 
riomis progomis išreiškia ir pa
tvirtina savo vertybes, įsitikini-j 
mus. Tautinės ir religinės šven
tės, kongresai, demonstracijos 
tarnauja šiam tikslui. Kiekvie-1 
nas aktyvus tokių manifestaci
jų dalyvis sustiprėja savo įsiti
kinimuose ir troškimuose. Va
sario 16 d., Tautos šventė, kul
tūros kongresai ir pan. yra pro
gos, per kurias mes dar kartą 
pareiškiame ištikimybę savo 
kraštui ir savai kultūrai bei at
naujiname pasiryžimą toliau ko
voti dėl savo krašto laisvės ir 
tautinės egzistencijos. Be tokių 
visuomeninių manifestacijų mes 
greitai prarastume entuziazmą 
kovoti už savo vertybes. Todėl 
norisi iškelti mintį suruošti dar 
vieną kultūrinę šventę.

Visai neseniai praėjo Kultūros 
kongresas. Reikia pripažinti, 
kad jis buvo sėkmingas, sukėlė 
visuomenėje susidomėjimą. Kul
tūrinė veikla lyg tai pasidarė gy 
vesnė ir sėkmingesnė. Lietuvių 
visuomenės dėmesys buvo at
kreiptas į svarbesniąsias šių die 
nų problemas. Tad, jei Kultūros 

I kongresas buvo sėkmingas, ko
dėl gi nepabandyti suruošti Jau 
nimo kongresą. Jei visai lietu
vių visuomenei reikia adatos dū 
rio (Kultūros kongreso pavida
le), kad neužmirštų savo parei
gų, tai energingam jaunimui, ku 
ris ypatingai yra jautrus sveti
mos aplinkos įtakai, reikia kuo 
didesnio akstino, kad neužmirš
tų savo lietuviškos esmės ir 
tikslų.

Kokie būtų kongreso tikslai? 
Pirma, tokia šventė, kaip buvo' 
jau minėta, sustiprintų jaunimo 
pasiryžimą kovoti už Lietuvos 
laisvę ir už savo tautinio cha
rakterio išlaikymą. Antra, įvai
rių pažiūrų jaunimas, susitikęs 
toje pačioje salėje, pamatytų, 
jog skirtumai tarp jų yra maži, 
o tikslai tie patys. Tūlo būtų 
padėtas pagrindas vieninges- 
niam veikimui.

Jaunimo šventė neturėtų bū
ti menkesnio pobūdžio kaip Kul 
tūros kongresas. Turi būti su
kurta pakilimo ir iškilmingumo! 
dvasia. Tik tokie parengimai, 

'kol. L. Sabaliūno žodžiais Kul
tūros kongreso metu, jaunimui 
sudarys įspūdį ir duos garbės 
jausmą būti lietuviais. Tai yra, 
beabejo, svarbus aspektas. Čia 
kaip tik be lietuvių visuomenės 
pagalbos nieko nebus galima pa 
daryti. Reikėtų teikti jaunimui 
stipri finansinė ir moralinė pa
rama. Juk, pagaliau, visuomenės 
pareiga yra rūpintis jaunimu, o 
nepalikti jo aplinkos valiai.

Kongresui yra keletas laiko 
ir vietos galimybių, čia sumi- 
nėsim tik dvi. Sekančiais me
tais Chicagoje įvyksta tautinių 
šokių festivalis. Jaunimo kong
resas galėtų būti sujungtas su 
šokių švente. Tai praktiška, nes 
juk daugumas šokėjų yra jau
nimas ir būtų geresnė proga su 
važiuoti j šokių šventę.

Antra galimybė yra vasaros 
stovykla. Kaikurie akademikų 
sluogsniai kelia mintį suruošti 
studentų vasaros stovyklą, šią 
mintį galėtume praplėsti, įtrau
kiant visą lietuvišką jaunimą 
(su Lietuvos Vyčiais). Stovyk
la galėtų įvykti sekančią vasarą 

. Darbo dienos savaitgaly kumors'

Daugelis mokosi, kad pasi
semtų ž’nių, ir tai yra žingei- 
dumon.

Kili jieško moks! ? vien tik 
garbės, ir tai yra išdidumas.

Dar kiti mokslu siekia gar
bingų ir augštų vietų, ir tai 
yra ambicija.

Yra ir tokių, kurie mokosi, 
kad būtų protingesni, ir tai 
yra išmintingumas.

Bet yra dalis žmonių, kurie 
mokosi, kad galėtų nešti švie-Į 
są kitiems, ir tai yra artimo 
meilė . — šv. Bernardas II
Tarp tų, kurie šį pavasarį ga-j 

vo mokslo laipsnius, yra du lie-. 
tuviai jėzuitai studentai: Gedi-j 
minas Kijauskas ir Kęstutis Tri( 
makas. Tai du kuklūs ir darbš
tūs akademikai, kurie ne tik sa
vo mokslą, bet ir visą gyveni-( 
mą, yra pašventę, kad galėtų 
nešti šviesą kitiems. Jų rimtos 
ir intensyvios studijos atnešė 
garbės ne tik jiems patiems, 
bet ir lietuvio studento vardui. 
Su augščiausiais pasižymėjimais 
jie šį pavasarį baigė Weston 
kolegiją, Bostone, Mass. Ši jė
zuitų kolegija priima tik gerai 
atrinktus jaunuolius ir stato 
augštus akadenrnius reikalavi
mus. Sėkmingai apgynę savo te
zes, abu gavo filosofijos magist 
ro laipsnius. Be magistro laips
nio jiems dar buvo suteiktas 
ir filosofijos licenciato laipsnis, 
kurį gauna tijt labiausiai kom- 
petetingi studentai. Tas suteikia 
teisę betkurioje seminarijoje ar 
katalikiškame universitete užim

ti filosofuos profesoriaus; kėdę.
Jų p 'aukimo š okime, taip 

kaip ir akademinei srityje, pa
vyzdingai švmč'a rvžlingas pasi 
aukojimas — asmenybės kilnu
mo pavyzdys. Pasirinkdami pa
šaukimą, kurispareikalauja pen 
kiolikos metų ilgų studijų, jie 
gerai suprato, jog tik augštai 
apsišvietus jų ateities darbas, 
kaip busimųjų jėzuitų kunigų, 
bus labiau prasmingas, nes mok 
sle tikrasis tiesos ir šviesos ke
lias galutinai veda į absoliučią 
gyvenimo Šviesą ir Tiesą.

Ged. Kijauskas pradėjo savo 
studijas Woodstock College,' 
Wernersvi)le, Pa. Persikėlęs į 
Weston College, be savo pagrin
dinių filosofijos studijų dar spe
cializavosi ir Amerikos istorijo
je. Kęst. Trimakas keturis me-[ 
tus studijavęs humanitarinius 
mokslus Millford kolegijoje, Mil 
ford, Ohio, vėliau Weston ko
legijoje dar gilinosi ir į biologi
jos mokslus.

Abu akademikai šiais metais 
yra pakviesti mokytojauti Bos
tono Kolegijos Augštesn. mo
kykloj, kur dėstys anglų bei kla
sines kalbas. Tikrai džiugus fak 
tas, kad du tremtiniai yra pa
kviesti amerikiečiams dėstyti 
anglų kalbą.

Džiaugiamės abiejų kolegų at 
siekimais ir linkime dabar sėk
mės mokytojame, o grįžus tęsti 
tolimesnių studijų, būti ir to
liau tremtinio lietuvio akademi
ko pavyzdžiu. G. S.

c-tTMI lt Vitu

Studentiška ar vežikiška?
Apie bonkas, kortas ir kauliukus 

P. NATAS

Initium Semestri YMCA pa
talpose susirinko apie 13 studen 
čių ir daugiau kaip 20 studen
tų. Grojo patefonas, 26 šoko, 
buvo programėlė, fuksų krikš
tas, buvo kavos ir pyragėlių. 
Svaigalų tose patalpose negali
ma gerti. Bet jų buvo. Užkam
piuos ir išvietėje atsirado “bu
fetėliai”. Žinoma, gėrė ne visi, o 
— “vyrai”. Iš vaiskų jau grįžę. 
Pasaulio matę,, Moką ameriko
niškas dainas lietuvišku stilium 
užrėkt. Aišku, panoro ir vienas 
kitas jauniklis vyru tapt. Pora 
baltom akim šlitinėjo. Kitas ry- 
gos atminimą už stalo paliko... 
Pirmininkui išvalyti. Už ano ge
rą širdį ir atjautimą studentiš
ko reikalo...

Nieko baisaus, neišsigąskit 
mamos ir tėčiai; jūs anais ge
rais laikais ne taip nuo koto nu
varydavo korporacijų mecena
tai! O ir dabar ar ne dažni po
būviai, pobūviukai, išleistuvės, 
sutiktuvės, vestuvės, “šaueriai”, 
penkmečiai, dešimtmečiai ir pen 
kiolika su puse mečiai ? Asmenis 
ki ir visuomeniški... Ir visur su 
alum, su šnapsu. Mūsų kultūri
nis veikimas, mūsų koncertai, 
vakarai, gegužinės negali be 
svaigalų apsieiti.

Todėl tylėkite “tradicijų" pa-

visiems miestams prieinamo
je vietoje. Darbo dienos savait
galis turėtų būti pagrindinis sto 
vykios laikas, nes dalis jaunimo 
negali stovykloje pasilikti visą 
laiką. Stovykla turi pliusų, ka
dangi joje galimas artimesnis 
susigyvenimas tarp įvairių pa
žiūrų jaunimo, tarp naujųjų ir 
senųjų ateivių. Tačiau stovykla, 
galbūt, nesudarytų tokio įspū
džio kaip kongresas.

Tokios jaunimo šventės orga
nizavimo naštą gilėtų imtis 
Liet. Stud. sąjunga arba Lietu
vių Bendruomenė. Liet. Stud. 
sąjunga yra tim darbui kvalifi
kuota, nes ji apima visų pažiū
rų studentus ir yra kontakte su, 
turbūt, visomis jaunimo organi
zacijomis. Žinoma, tą darbą ga
lėtų atlikti ir Liet. Bendruome
nė, tačiau jai, galbūt, sunkiau 
kontaktuoti jaunimą. Geriausia 
išeitis — šių dviejų institucijų 
bendradarbiavimas šventės ruo
šime. Pirmoji parūpintų jauni
mą, antroji — sąlygas.

laikytojai, mirkstą anų gerų die 
nų prisiminimuose, bet mes, jau 
no ji karta, neturime tylėti. Jei
gu mums rūpi mūsų tautos, mū 
sų šviesuomenės ateitis.

Daromės girtuokliaujanti tau
ta. Gal ir iš kitų — iš ienkų ir 
rusų tą ydą pasisavinę. Kad gir 
tavimas yra tautos kapas daug 
įrodinėt netenka. Dėl to gal švie 
sūs protai kaip vysk. M. Valan
čius, Vydūnas, VI. Putvis taip 
smarkiai kovojo prieš girtavi
mą. Perdaug gėrėm nepriklau
somybės laikais, dar daugiau o- 
kupacijų metais. Ir šioj srity 
“monopolio” neturi nei viena 
grupė, nei viena partija. Visi 
turi užtenkamai “raudonnosių”. 
Tiek pabėgėlių stovyklose, tiek 
išeivijoj mūsų žmonės perdaž- 
nai ir besaikiškai geria. Tas 
pats ir Lietuvoje, kad net bol
ševikai sutinka su vyskupo Pal
taroko atsišaukimu į tikinčiuo
sius. O atsišaukimas — raš
tas, tai Valančiaus idėjos tąsa.

Nesakyčiau, kad daug mūsų 
studentų yra girtuokliai. Nesa
kyčiau, kad ir “monopolį” turi 
santariečiai ar skautai, ar atei
tininkai. Taip jų nedaug, tačiau 
iš visų 3-jų grupių pasitaiko, 
nors dauguma stiklelio garbin
tojų dažnai nebeturi nei laiko, 
nei proto, nei jėgų kokiam dar 
ideologiniam, kultūriniam ar vi
suomeniniam darbui. Tačiau ir 
tas nedidelis būrelis temdo mū
sų studentiškojo gyvenimo švie
seles. Ar pasilinksminimuose, ar 
stovyklų metu vis atsiranda ke
letas tvarkos laužytojų, triukš
madarių, ne tik savo elgesiu, 
bet dažnai ir žodžiu niekinančių 
pozityviųjų veiklą ir darbuotę.

Beveik tų visų latrelių kita 
“dorybė” yra kortos. Iš pinigų. 
O kiek lr.iko nustojama! Kai 
knygai paskaityti, žurnalui, laik 
raščiui nėra nei laiko, nei pini
go. Minėtame “Initium semest
ri” dar vienas kultūros žiburėlis 
sftžibėjo — kauliukais mesdami 
pinigą “uždirbo”.

Kas liūdniausia, kad tokie “in 
teligentiškumo” požymiai kai ku 
rių "neutraliųjų” visai toleruo
jami. Taip esą studentiška. 
Man gi atrodo, kad tai vežikiš
ka (atleiskite dorieji vežikai!)

Nesu visiškos abstinencijos ša 
lininkas. Viena kita alaus bon- 
ka, vyno stiklas, pora stiklelių

SĄJUNGOS VEIKLOJE. Metinis suvažiavimas yra numa
tomas Chicagoje lapkričio mėn. 23-24 d.d.... Centro valdyba pa
siryžo išleisti metraštį. Redakciją sudaro I. Čepėnaitė, T. Remei- 
kis ir J. Šoliūnas... Urbanos-Chicagos skyriai buvo suruošę ben
drą Initium Semestri. Panašaus pobūdžio pobūvį surengė ir Wa- 
terburio skyrius... L. Sabaliūnas kalbėjo Bostono studentų susi
rinkime... Urbanos skyriaus valdybą sudaro R. Firantaitė 
(pirm.), D. Oželytė, V. Užgiris, M. Brenciūtė ir V. Kleiza. Re
vizijos komisijon išrinkti V. Germanas, R. Dirvianskis ir A. Mar- 
chertas... Liet. Stud. sąj. skelbtas literatūros konkursas baigia
si šiandien. Tikimės, kad akademikai parodė atitinkamą dėmesį 
šiam įvykiui... Putnamo skyriui vadovauja R. Tonkūnaitė 
(pirm.) ir R. Durickaitė... Detroito skyriaus Initium Semestri 
buvo išleistas humoro laikraštis Giltinė, redaguojamas P. Za- 
rankos, sudainuota kupletai ir krikštyti fuchsai... Los Angeles 
skyrius Initium Semestri suruošė drauge su latviais ir estais. 
Gražus bendradarbiavimo gestas... Bostoniečiai padarė iškylą į 

rudenėjančią gamtą... Chicagos skyrius išsirinko naują valdybą: 
Dirkis K., Kregždys, J. Gelažiūtė, Šakalys ir V. Vidugiris.

SKAUTŲ AKADEMIKŲ PASAULYJE. Korp.! Vyties cen

tro valdybą sudaro R. Viskanta (pirm.), K. Ječius, J. Grina, 

L. Maskaliūnas ir R. Tallat-Kelpša... Putnamo skaičių draugo

vės valdybon įeina R. Tonkūnaitė (pirm.) ir A. Kalvaitytė... 

Skautų vadų suvažiavime New Yorke dalyvavo visa eilė skautų 

akademikų... Urbanos korp! Vyties valdybon išrinkti V. Germa

nas (pirm.), A. Avižienis ir A. Stepaitis. Ten pat skautėms aka- 

demikėms vadovaus G. Stepaitytė (pirm.) ir N. Jasėnaitė... 

Clevelaaido korp! Vyties valdybą sudaro S. Matusevičius ir V. 

Muliolis.

SANTAROS BARUOSE. Trečiosios Santaros metinės kny
gos redakciją sudaro V. Adamkavičius, J. Šmulkštys ir R. Žu
kaitė... Chicagos skyrius išrinko naują valdybą, kurią sudaro R. 
Betkauskaitė, J. Lintakas, L. Narbutis, D. Sakalauskaitė ir R. 
Vaičius... Clevelando, Chicagos ir Detroito vadovaujantieji san
tariečiai buvo susirinkę Clevelande informaciniam pasitarimui, 
kuriame dalyvavo ir Santaros pirmininkas R. Mieželis.

ATEITININKŲ KRYŽKEŲftSiE. Urbanos draugovės valdy

bon išrinkti S. Radvila (pirm.), V. čerškutė ir S. Jameikis... 

Chicagos valdybą sudaro J. Štuopis (pirm.), A. Liulevičius, A. 

Stakytė, A. Katelytė ir P. Katilius. Draugovės veiklą revizuos V., 

šoliūnas, F. Palubinskas ir R. Pemkutė... Korp! Kęstutis su

ruošė savo gyvavimo 30 m. jubilėjinę šventę Chicagoje... Putna

mo draugovei vadovaus D. Giedraitytė (pirm.), L. Tumosaitė 

ir T. Ivaškaitė... K. Skrupskelis, A. Dzikas, E. Povilauskaitė, G. 

Barauskaitė ir Gaubytė šiais metais išrinkti Nevv Yorko valdy

bon... Spaudos ir Informacijos skyriaus vedėju bei Gaudeamus 

pirmininku yra D. Staniškis. Jam padės D. Prikockytė ir V. 

Kasperavičiūtė... Bostono vaidybą sudaro A. Va šaltytė (pirm.), 

S. Leimonas, D. Kuodytė ir E. Marijošiutė.

STUDENTIŠKOS ŠEIMOS. K. Keblys vedė V. Bogutaitę... 
N. Jablonskytė ištekėjo už J. Kauno... B. Žemaitis ir V. Zu jkutė 
sukūrė šeimą... E. Jankus ir D. Racevičiūtė priėmė Moterystės 
sakramentą... H. Virkau ištekėjo už V. Vepšto... R. Viskanta 
vedė B. Barbšytę... V. Bauža ir M. švobaitė sukūrė šeimą... G. 
Vildžius sumainė žiedus su I. Bajalyte. Visiems jaunavedžiams 
linkime gražios šeimyninės laimės.
I Žvilgsnis PRABĖGOMIS. Laisvosios Europos kolegija davė 

10 stipendijų lietuviams studentams Europoje... G, Bulaitytė 

baigė mokytojų seminariją Londone... V. Doniela, vykdamas 

iš Australijos į Europą tęsti studijų, buvo sustojęs JAV... Ann

hurst kolegijos, Putnam, Conn., Dainavos klubo valdybą sudaro 

D. Giedraitytė (pirm.), R. Tonkūnaitė, A. Kalvaitytė ir T. I vai

kaitė. Klubo patarėju yra kun. V. Cukuras, kuris dėsto toje pat 

kolegijoje lietuvių kalbą... A. Pagalytė, studijavusi Chicagos 

Meno institute, išvyko Italijon tęsti meno studijų... De Paul univ. 

lietuvių klubo valdybon išrinkti V. Šoliūnas (pirm.), A. Miški

nytė ir J. Elvikytė. Tenka pažymėti, jog A. Miškinytė yra vieti

nė lietuvaitė. Gražus senųjų ir naujųjų ateivių jaunimo bendra

darbiavimo reiškinys... B. Jameikienė gavo stipendiją siekti ma

gistro laipsnį mene... Dirvos studentų skyriaus redakcijon įėjo 

G. Musteikytė... R. Žukaitės ir V. Virkau darbai buvo išstatyti 

Chicagos Meno instituto metinėje parodoje... Įvykusiame ALRK 

federacijos jubilėjiniame kongrese Bostone dalyvavo gražus 

būrys akademinio jaunimo... Profesorių draugijos iniciatyva yra 

sudarytos sąlygos įsteigti lituanistikos katedrą prie Loyolos 

univ. Chicagoje. Universitetas stato dvi sąlygas: lektorius turi 

būti profesorius arba turėti daktaro laipsnį ir turi susidaryti 

bent 30 klausytojų. Neabejojame, jog šia puikia proga pasinau

dos chicagiečiai akademikai ir reikiamą klausytojų skaičių su

darys. Juk turime apie 150 lietuvių studentų visoje Chicagoje... 

N. Umbrasaitė priklauso Annhurst kolegijos laikraščio redakci

jai. Ta pati kolegė yra kolegijos garbės sąraše ir pernai gavo 

pagyrimą už nepaprastą pasižymėjimą matematikoje. Toje pat 

kolegijoje studijuojanti T. Ivaškaitė yra savo klasės iždininkė 

ir kolegijos garbės sąrašo narė.

(ne viską kartu!...) nesuterš 
žmogaus paveikslo, tačiau mes 
turime kovoti su perdažnu ir be
saikiu gėrimu, turime saugoti 
savo jauniausius kolegas (ku
riems ir valstybės įstatymai ne- 

I leidžia gerti) nuo pratinimosi 
' prie svaigalų. Turime pradėti 
į blaivinimo akciją nu0 savęs, kad 
paskui blaiviu protu galėtume 
tą dorybę nešti ir skiepyti tau
tai.

j Graži buvo jaunimo peticija
VVashingtone mūsų tautos geno
cido klausimu. Rašykime petici- 

j ją patys sau ir vėl taip vienin
gai: visi santariečiai ir skautai 
ir ateitininkai! Nežudykime pa
tys savęs alkoholiu, negriaukim

sveikatos, neužtemdykim savo 
sąmonės. Ir mūsų spaudoj ir 
mūsų susirinkimuose tebūna pa 
nagrinėta ši mūsų silpnybė įvai
riais atžvilgiais.

Nemanau, kad retas vižikiško 
tipo studentas perskaitys šias 
mintis, kiti gal puls kam ati
dengiu viešumai studentiškas 
“plonybes”, treti sakys, kad jau 
labai davatkiška apie studentą 
taip atsiliepti, bet tikiu, kad dar 
yra mūsuose daug studentų, ku 
riems nusigėręs, su kortų kala
de ar taškuotu kauliuku delne 
kolega neatrodo panašus į stu
dentą, bet tvoskia rusišku ve
žiku .


