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Humanizmas Ger+r. Fort raštuos
Rašytojos 80 m. amžiaus proga

DR. A. ŠEŠPI^AUKI S, Ncw York, N. Y.

Nedaug tėra rašytojų, kurie 
savo raštuose taip darniai, su 
tokia au'gšta stiliaus kultūra ir 
su tokiu dvasiniu subtilumu su
gebėtų jungti tautines ir religi
nes problemas, kaip Gertrūda 
von Le Fort šiomis dienomis 
šiai iš prancūzų bei italų protė
vių kilusiai vokiečių rašytojai 
suėjo 80 metų amžiaus. Savo 
gyvenimo bei kūrybos kelią ji 
susirado kaip konvertite: į ka
talikybę ji perėjo 1925 m. Tam 
žygiui ji ruošėsi jau žymiai anks 
čiau ir tai rodo jos Himnai Baž
nyčiai, paskelbti 1924 m.

Kilusi iš Vakarų Vokietijos, 
Westfalijos, rašytoja kurį laiką 
gyveno Genevoj, Romoj, Bava
rijoj, paskutiniojo karo metu — 
Šveicarijoj, dabar gyvena Oberst 
dorfe, Alpių kalnų papėdėse-, kur 
galbūt nevienam iš mūsų teko 
būti. Ligi pat gilaus amžiaus 
rašytpja pasiliko kūrybinga, net 
beveik kiekvienais pastaraisiais 
metais išleisdama po kūrinėlį. 
Pati būdama kilusi iš senos hu
genotų giminės, kuri dėl tikėji
mo persekiojimų bėga iš Pran
cūzijos, Le Port ir savo 1950 
metais išleistose eilėse Bena
miams įrašė šiuos žodžius, tai
komus šių dienų tremtiniams:

Dar didelė me|le gyvena 
seniai paliktuosiuos namuos — 
juos mums Dievas užrašė, 
ir to rašto nieks neištrins.

Rašytojos linkėjimai lietuviams
Mūsų visuomenė Lietuvoj ne

buvo arčiau supažindinta su Le

B. Pūkelevičiūtė

RUDENS LOPŠINE
Labanakčio angelas užpučia žvakę ...
Miegok, mylimoji, miegok.
Vakaras šiltas, vėjas švelnus — kloniai dar kvepia šiandien 

nuskintais obuoliais.
Supasi mėlynas sambrėškio varpas. Sunkus, lyg didžiulė 

širdis. Jo dūžių gaida žema ir vienoda.
Krūpteli tamsiai raudonas vijoklis — variniai jo lapai nu

žvanga žemėn smulkiais pinigais.
Miegok, mylimoji. Rytoj bus šalna.

Staiga nušvinta visas miško takas!
Per čežančius lapus atsirita rugsėjo pilnatis — geltonas der

liaus mėnuo. Ir blykčioja, ir dunda, atsimušdamas į beržus, lyg 
milžiniškas aukso būgnas. Jo briauna palieka provėžą per visą 
mišką----------

Tada ir vėl tamsu.
Tiktai šermukšnio uogos žybčioja pro miglą, lyg žarijos.

*
Mylimoji — miegok:
Šią naktį ateis dar niekad nesapnuotas tavo sapnas ir atneš 

tau žydrą žvaigždę.
Jo žingsniai bus negirdimi. Jo pėdos šiltos, kaip naujagimio.
Pirmą tavo žvaigždę jis neš abiem delnais pridengęs — kad 

nakties vėsa jos neužpūstų.

PRIEŠ AUŠRĄ
A 3 savo mirtį nokinu, lyg vaisius savo branduolį. Ir sirpstu 

su ja drauge.
Mano duona kasdien vis saldesnė ...
Mano delnai sužeidžiami: aš juos atvėriau ašmenims ir bal

zamui.
Žydi didžiuliai lelijų žiedai — žydi ir skamba, kaip balti var

pai prieš šventą apeigą.
Rytais pirmieji spinduliai susminga į mane, lyg jietys. Aš 

nubundu iš skausmo ir vėl pagarbinu saulėtekį-----------
O kai sutemsta. — girdžiu tą patį tolimą dundėjimą. Traška 

kibirkštys ir aš užuodžiu smalkių kvapą. Augštai, tirštam rūke, 
sukasi ir skrieja žvaigždės — raudonai įkaitę kamuoliai. Jų ašys 
dyla, jų takai trumpėja ir aš kasdien arčiau linkstu prie žemės, 
lyg kviečio varpa, kai pjūties mėnuo arti.

Aš nešioju savo mirtį po širdim, kaip kūdikį.
Mintu medum, lepia žuvim ir riešutais. Saugojuosi šiaurės vėjo; 
vaikštau tyliai, tarsi atnašaudama.

Keičiasi jauni mėnuliai — krinta vienas paskui kitą ir žvan
gėdami subyra mano saujoj.

Kol vieną vakarą iš tolo pasigirsta didelis giedojimas. Tai 
mano giminė: tėvai ir motinos, vienturčiai broliai, dvynės mano 
seserys ir jaunikaičiai, kuriems aš pažadėta.

Tada aš užsklendžiu duris, smilkau sakus ir kartų kadugį, 
kad valanda mane aplenktų.

Nes aš dar neįrėžiau geležyje savo vardo: tik vieną skiemenį, 
tik vieną skaitmenį, tik šviesų saulės ženklą.

Moters reikšmė augštesniajam 
• humanizmui

Nepaprastą moters reikšme 
Gertrūda von Le Fort iškėlė 
augštesniajam humanizmui su
prasti. Jos trijų dalių veikalas 
Amžinoji moteris (1934) nagri
nėja moterį ne biologine ar psi
chologine, bet kaip tik augštes 
niąja simbolinė prasme. Meta 
fizinę moters vietą ji randa mo 
tinoj, šventojoj, vienišojoj, ko 
vojančiojoj, kurią Claudel vadi
na “anima”, o Goethe “amžinuo 
ju moteriškumu”, kuris mv' 
traukia, į kurį kaip tik nusilei 
džia dieviškoji malonė. Moteri 
tada tampa ana Viešpaties tar 
naite, kuriai tenka apreiškimas 
tai ana Goethės mergelė, mot' 
na, karalienė. Tai nebe viliojant 
ir gundanti, bet mylinti ir gelb 
tinti moteris.

Dievas visada jieško žmo 
gaus; tik reikia mums būti par 
save, kai Jis ateina, ir tik rei
kia jį pasikviesti, kai jis pasi
beldžia. — Herm. Bahr

Fort raštais, tačiau kas studi
javo literatūrą, žinojo jos raštų 
vertę, jos modernišką, augštos 
kultūros stilių, tų raštų gilų 
dvasingumą, simboliškumą. Jos 
80 metų amžiaus proga pasvei
kinta, rašytoja siunčia geriau
sius savo linkėjimus plačiam 
pasauly pasklidusiems lietu
viams išsilaikyti dvasinėse vir
šūnėse, pajusti gilesnę benamio 
gyvenimo prasmę ir turėti dide
lę viltį, kur ji jau atrodo bebai
gianti blėsti ir gesti, nes au'gš- 
tesnioji “malonė, meilė ir galia 
daro stebuklus, jei tik lavinama 
kantrybė, kuri nugali skilimus”. 
Lietuvių tauta, ja i nebuvusi ar
čiau žinoma, tačiau ji daug gir
dėjusi apie jos žmones, paliku
sius savo kraštą, kai žymi jų da 
lis kaip tik buvo apsigyvenusi 
jos kaimynystėj — Alpių kalnų 
papėdėse.

Rašytoja mano, kad jos raš
tai ir tų raštų idėjos galėtų bū
ti mielai pasisavintos ir lietu
vių, kurie taip artimai sutapę 
su Vakarų kultūra. Tie raštai 
dabar gan gausiai verčiami į 
prancūzų bei anglų kalbas. Kai- 
kurie jų. kaip Paskutinioji prie 
ešafoto, nagrinėjami net Ame
rikos mokyklose.
Nuo himnų iki beletristikos

Kaip teisingai pastebi prof. 
J. Nadleris, Gertrūda von Le 
Fort savo kūrybinį darbą pradė
jo meniniu išpažinimu, o pas
kum ėjo prie išsakymo. Him
nai Bažnyčiai (1924) ir tėvynei 
(1932) kaip tik ir buvo tas iš
pažinimas, nors tame tarpe jau

brendo ir Išsisakymas, beletristi 
nis vaizdavimas. Savo ekspresy
vumu tie himnai primena šv. 
Ambrozijų, Klopstoką, Hoelder- 
liną, Claudelį. čia prabyla am
žinybės simboliai, čia girdime 
psalmės tono alsavimą. Tie sim
boliai kaip “tūkstantmečiai ą- 
žuolai”, ir priešų kerštas tik 
“kaip juokas”. Tautos, dieviš
kai galiai pasidavę, nusiramina 
tampa didžios augštesniąja pras 
me. Net ir rašytojos tėvynės 
himnai nėra nacionalistiniai, bet 
tautą kelia į augštesniąsias dva
sios, dieviškos sąmonės sritis. 
Tik tokia kaimynams neįsipyks- 
ta. ‘ '
Augštesnės vertės humanizmas

Gertrūdos von Le Fort raštų 
humanizmas nėra anas kasdie
ninis, lygstama etika pagristas, 
bet sukilnintas, sudievintas. Jis 
pastatytas ant minėtų himnų 
pagrindo. Jau pirmajame savo 
romane, "Veronikos skaroj 
(1928) rašytoja simboliškai ro
do kelis veikėjų tipus, kur se
nolė atstovauja klasikiniam hu
manizmui, kurio tragiką ta, 
kad žmogiškume žmogus atbai
gimo negali rasti, kad augštes
nioji malonė turi jį pagauti ir 
atvesti prie ramybės poliaus. 
Be abejo, ir šiame romane gali
me įžiūrėti rašytojos autobio
grafinių bruožų, bet jie įgyja 
ir visuotinės reikšmės. Simboliš
kai kalbant, Veronikos skara 
reiškia *at3ispindėjimą sieloj vi
so to. kas kilnesnio, augštesnio, 
nežemiško. Augštesnioji malonė 
kaip tik dažniausiai nušviečia 
silpnybę, mažybę. Tai rodo ant
roji romano dalis, Angelų vai
nikas, parašytas jau 1946, po 
šio karo. Aukodamasi veikėja 
čia bando eiti net iki kraštuti
numo, bet pagaliau tos aukos 
iš jos nebereiks laujama.

Kaip natūralusis humanizmas 
ar net herojizmas gali suklupti 
paskutinę didelio gyvenimiško 
bandymo valandą, rodo Pasku
tinioji prie ešafoto (1931). Jau
na, silpnutė vienuolė karmelite 
tampa tikėiimo heroje, kai to 
niekas nesitikėjo. Bet nepasmer 
kim ir tų, sako rašytoja, kurie, 
tos augštesnės malonės nesu
laukę, sukluptų vien tik dėl žmo 
giškos silpnybės: verčiau dėkim 
visas pastangas anai malonei 
išprašyti. Kitam savo veikale, 
Popiežius iš geto, rašytoja sim
boliškai primena, kad kova ei
na ne tik tarp žemiškos ir dan
giškos galios, bet ir kiekvienoj 
sieloj, ir kad visi priešinamės 
Kristui.

Kiti rašytojos raštai, Magde
burgo vestuvės ir Jūros teis
mas, rodo, kad vien natūraliniu 
humanizmu bei teisingumu daly
kai neišsprendžiami, kad labai 
dažnai dar reikia meilės, kuri 
kaip tik nugali įgimtas ydas 
Tokia, sakysim, yra motiniška 
meilė.

Kultūrine kronika Gertrud von Le Fort

• “Kovos metai dėl savosios 
spaudos”, šio pavadinimo kny
gą leidžia JAV LB Čikagos A- 
pygardos Valdyba, Liet. Knygos 
Klubo talkininkaujama. Tai bus 
dvylikos studijų leidinys, skiria
mas lietuvių spaudos atgavimo 
50 metų sukakčiai paminėti.

Studijas yra parašę šie auto
riai: K. Avižonis “Rusinimo po
litika”, Vaclovas Biržiška — 
apie spaudos draudimą teisiniu 
požiūriu, K. Čeginskas ^Lietu
vių tautos atgimimo piadme- 
nys”, dr. Jon's Matusas “Loty
niško raidynę draudimas”, J. 
Sangaila “Nuo raidžių draudi
mo iki kalbos naikinimo”, Vac
lovas Biržiška “Pastangos spau 
dos draudimui nugalėti”, V. 
Sruogienė — apie knygnešius, 
V. Sirvydas ir dr. J. Prunskis
— apie amerikiečių lietuvių 
spaudos darbus, D. Lipčiūtė-Au- 
gienė — apie spaudos draudimo 
metų grožinę literatūrą, V. Bir
žiška — apie rusiškosios raidės 
talkininkus.

Leidinį sutvarkė redakcinė ko 
misija, kurią sudaro kun. V. Bag 
danavičius, dr. P. Jonikas ir J. 
Švaistas. Įvadą parašė kun. V. 
Bagdanavičius.

Kaip, iš turinio matyti, leidi
nys duoda dalykinę ir net šinte- 
tinę spaudos draudimo laikotar
pio apžvalgą. Tad bus geriausias 
atsakymas mūsų tautos okupan 
tams, kurie rusų nusikaltimus 
dabar stengiasi paversti dory
bėmis. ‘

Norint palengvinti knygos iš
leidimą. yra renkamos jos pre
numeratos (vienos knygos kai
na — $5.00). Prenumeratas siųs 
ti šiuo adresu: Lietuviškos Kny
gos klubas, 2334 So Oakley A v., 
Čhicago 8, III.

Kadangi klubo nariai šią kny
gą ir taip gaus, tad iš jų pre
numeratų rinkti, nereikia.

• Aidų žurnalo redaktoriai
pereitą sekmadienį buvo susi- 
važiavę į Brooklyną savo meti
nio pasitarimo. Iš Washingtono 
buvo atvykęs vyr. redaktorius 
Ant. Vaičiulaitis, iš Baltimorės
— A. Nyka-Niliūnas, iš Bostono
— dr. J. Girnius. Iš vietiniu bu
vo tėvas L. Andriekus, OFM, 
ir prof. J. Brazaitis. Posėdis vy
ko “Darbininko” redakcijos pa
talpose.

• Gen. S. Raštikio atsiminimų 
antras tomas jau spausdinamas; 
pasirodys apie Velykas; turės 
700 pu3l.

Prie motinos kapo Sibire
ftią nuotraukų gavo Cliirngmt lietuviai iš Irkutsko apylinkių; moti
na buvo kilusi nuo Tytuvėnų.

• Lietuviai dailininkai perei
tą sekmadienį surengė Brookly- 
ne parodą, kurios tikslas buvo 
sukelti lėšų dail. P. Kiaulėno 
parodos katalogo išlaidoms ap 
mokėti. Kiauline pomirtinė dar
bų paroda rengiama Paryžiuje. 
Tenai tos p’rodos reikalu netru 
kus išvyksta dail, Kiaulėno žmo 
na. Nevvyorkiečiai dailininkai, 
r orėdami labiau pagerbti Kiau
lėno atminimą, surengdami pa
rodą, parūpino katalogui išleis
ti reik dingą sumą. Kas liks nuo 
kataloge, bus dedama į bendrą 
fondą dailininko monografijai 
išleisti. Parodoje su savo kūri
niais dalyvavo šie dailininkai: 
A. Galdikas, V. K. Jonynas. 
Bielskus-Elskis, M. Paškevičius, 
C. Paškevičienė, Pr. Lapė, R. 
Viesulas, Žoromskis ir Bielopet- 
ravičius. Publikos atsilankė gau
siai.

• Prof, Edv. Volterį prisime
name dvigubos sukakties pro-1 
ga: šiemet sueina 100 metų nuo 
jo gimimo (Rygoje) ir 15 metų 
nuo jo mirties (1941.XII.14, Kau 
ne). Tai buvo latvių kilmės kul-; 
tūrininkas, daug dirbęs dėl Lie-, 
tuvos. Aukštuosius mokslus ėjo 
Leipcige, Dorpate, Charkove. 
Buvo Petrapilio univ. privatdo-, 
centas. Etnografiniais ir arche
ologiniais tikslais apvažinėjo 
Lietuvą. Prieš 70 metų (1886) 
išleido su paaiškinimais “Lietu-! 
vių katekizmą Daukšos 1595 
m.”; 1887 m. pasirodė jo ap
rašymas apie etnografinę kelio
nę po Lietuvą ir Žemaičius; da
vė du tomu lietuviškosios chres 
tomąstijos (1903 ir 1904 m.), 
nerspavsdino postilę, išspausdi
no Suvalkijos apgyventų pietų 
sąrašą. Dar spaudos draudimo 
metu išleido Vaičaičio padarytą 
Puškino “šykščiojo raitelio” ver 
timą. Petrapily bendravo su lie
tuviais studentais. 1920 metais 
persikėlė į Lietuvą1 ir buvo pas
kirtas Kauno Miesto muz£jaus 
direktoriumi, Valstybinės Ar
cheologinės komisijos pirminin
ku, Centrinio Valstybės knygy
no vedėju.

• Aloyzas Baronas parašė 
velykinių novelių rinkinį Valan
dos ir amžiai. Jis susitarė su Lie 
tuviškos Knygos klubu dėl jų iš
leidimo. Rinkinys turi dešimt 
religinių pasakojimų.

* • Dr. V. Jaskevičius, profe
soriaująs Fordhamo universite
te, dalyvavo Pedagogikos moks 
lų atstovų suvažiavime Chica
goje.

• Švietimo reikalai. JAV LB 
Centro Valdyba įvairius švieti
mo reikalus svarstė savo posė
dy. Juos referavo narys švie
timui Ig. Malėnas. Buvo nutar
ta;

a) Programų reikalu. Konsta
tavusi, kad programas turėti 
yra gyvus reikalas, CV pavedė 
nariui švietimo reikalams surink 
ti atskirose apygardose bei apy
linkėse ir mokyklose pasigamin
tas programas, duoti jas per
žiūrėti kompetentingiems asme
nims ir po to skelbti JAV litu
anistinėms mokykloms. Jei to
kias programas tebūtų galima 
skelbti tik laikinųjų programų 
vardu, tai nedelsiant rūpintis 
ir tobulesnių programų ruoši
mu.

b) Vadovėlių reikalu. CV pra 
šo narį švietimui parengti litu
anistinėms mokykloms reikalin
giausių vadovėlių planą, kurį bū 
tų galima vykdyti atskirų pajė
gesnių LS apygardų ir apylin
kių talkos būdu.

c) Mokinių skaitinių reikalu. 
CV prašą narį švietimui pasi
rūpinti sudaryti lietuviškų skai
tinių sąrašus atskirų skyrių ir 
klasių mokiniams.

d) Bendradarbiavimo reikalu. 
Rasdama, Had atskirų LB švie
timo organų ir institucijų ben
dradarbiavimas gali prisidėti 
prie sėkmingesnio švietimo rei
kalų išsprendimo bei tvarkymo, 
CV prašo narį švietimui daryti 
visa, kad toks tarpusavio ben
dradarbiavimas nuolat gyvėtų 
ir intesyvėtų.

• Stasys L. Fabian, lietuvis 
išradėjas, miręs š. m. spalio 22 
d. Sherman Oaks, Calif., apra
šomas “Lietuvių Dienose”. Jis 
buvo gimęs 1894 m. Telšiuose. 
Chemijos ir elektros inžinerijos 
studijas baigęs Peterburge, at
vyko į JAV 1914 m. ir dar gi
lino chemijos studijas De Paul

! universitete Chicagoje. Perėjęs 
į statybos ir investavimo vers
lą jis turėjo 60 tarnautojų. 1932 
metais jis išrado gaminį, vadi
namą Safe-T-Seal, kurio dėka 
elektros srovė galėjo būti taip

.ADVENTAS
Ir tavo Balsas kalbėjo:
Giedokit apyaušrio metą, giedokit- tyliai, tyliai 

į pasaulio tamsiąją ausį.
Giedokit suklupę, giedokit kaip šyduos,

giedokit kaip laukiančios moterys gieda:
Nes tapo trapus, kurs stiprus, tapo mažas tas,

kurs Begalinis, maldaus, kurs Galingasis, nuolankus — 
kurs Kilmingasis, ,

Jam vietos gana kambarėly Mergelės: Jo sostas bus 
ant jos kelių — ir garbė jo lopšinė daina.

Štai, dienos, ekstazės pagautos, keltis 
nenori, ir žemės naktys iš pagarbos 
patamsėjo:

Aš uždegsiu Šviesas, o Siela, aš Džiaugsmą uždegsiu visuose 
tavo žmogystės kampuos:

Tebūnie pasveikinta ta, kuri Viešpatį laiko.
Vertė A. Tyruolis

• Dr, A. Sniešką gruodžio 9 
d. N. Y. Lietuvių Gydytojų 
Draugijos metiniame susirinki
me skaitė įdomią paskaitą apie 
plaučių vėžį. Paskaita sukėlė gy 
vų diskusijų vienu aktualiausių 
klausimų — būtent: kas yra 
Dlaučių vėžio priežastimi. Prele
gentas, nurodęs ligi šiolei nusta 
tytąsias priežastis, jų tarpe y- 
pač pabrėžė degutą, kuris at
siranda iš tabako.

Tame pat susirinkime dr. V. 
Tercijonas padarė pranešimą a- 
pie šiemet mirusius lietuvius 
gydytojus. Jų tarpe yra prof. 
Andrius Akelaitis, dirbęs pirma 
Rochester, o vėliau Cornell uni
versitete, pasižymėjęs smegenų 
tyrinėjime; prof. J. Bagdonas 
ir prof. Pr. Gudavičius. Drau
gijos valdyba ir revizijos komi
sija padarė pereitų metų veik
los pranešimą. Į naująją valdy
bą išrinkti visi buvusieji valdy
bos nariai, išskyrus dr. I. Skei
vį, kuris prašėsi atleidžiamas. 
Todėl naujai išrinktas dr. A. 
Starkus. Pereitus metus darba
vęs! ir ateinančiais metais drau
gijai vadovaus šie gydytojai: V. 
Tercijonas, St. Daugėla, J. Dič- 
pinigaitis, St. Petrauskas ir E. 
Mekienė. Pareigomis bus pasis
kirstyta vėliau. Naujoji valdyba 
pradeda veikti nuo N. Metų. A- 
teinančiais metais nutarta mė
ginti dažniau surengti gydytojų 
pobūvius, nes šiemet vasarą su 
rengtasis buvo pavykęs ir vi
siems labai patiko. Susirinkime 
buvo atvykę narių net ir iš to
limų vietovių; pvz. dr. Slavins
kas buvo net iš Monticello, o 
dr. Kuša — iš Port Jefferson, 
padarydami nuo 70 iki 100 my
lių kelio.

• Jurgio Jankaus paskaita 
Lietuvių bendruomenės suvažia
vime Clevelande paliko gilų įspū 
dį. Jo iškeltos mintys diskutuo
jamos. Rašytojas kalbėjo:

— Branginu politiką, tačiau 
visas mūsij erzelis keliamas tar
si priešrinkiminėmis nuotaiko-

, imis tęsiasi metų metus ir tokia 
nuotaikų linkmė atbaido papras

izoliuota, kad į ją neveikė jokios ' ^us. žmones, todėl jie eina jieš-
koti rimties bei šilimos kitur.

Aš pasigendu politinių proble 
mų studijavimo akademiniu po
žiūriu, kuris neštų naudos rea- 
lizuodamaais studijomis ir vei
kalais, o tokie veikalai svetimo
se bibliotekose atliktų svarbų 
darbą. Bendruomenė turėtų 
sau uždaviniu užsibrėžti — pa
sukti mūsų tremties gyvenim^ 
rimtin ir gilumon. Reikia susto
ti ties žmogum, o ne ties jo po
litiniu biletu.

Iš kitos pusės — lietuvybės 
pagrindas yra šeima. Pinigų at
siranda pas tėvus vaikų pia
nams, čiuožimo .dailės bei kito
kioms pamokoms, bet ne litua
nistinių švietimui.

• Dr. A. Račkus pats nupiešė 
labai originalią sveikinimų kor
telę: pirmame puslapy Laisvės 
varpas su įrašu: “O skambink 
per amžius vaikams Lietuvos, 
tas laisvės nevertas, kas negina 
jos”. Viduje — Krekenavos šv. 
P. Marija, kurią garbina trys

aplinkos įtakos per ilgesnį lai
ką. Tas gaminys dabar plačiai 
naudojamas ir yra patentuotas.'

• Kun. dr. Paulius Ragežins- 
kas, dabar profesoriaująs Toli
mos universitete Kolumbijoje, 
vašo ispanų kalba studiją — Lie 
tuvos renesansas Marijos Peč- 
kausk’itės kūryboje. Autorius 
būtų dėkingas, jeigu kas atsiųs
tų jam kokių žinių, parengtų 
ar rengiamų studijų apie Mari- 
ią Pečkauskaitę. Panaudojęs vis 
ką skubiai sugrąžins. Jo adre
sas: Rev. dr. Paulius Rag'žins- 
kas, Universidad dėl Tolima,
Ap. aereo 613, Ibague, čolom- 
bia, S. A.

1 • Lietuvių Kalbos draugija

Chicagoje parengs šiuo metu 
labiausiai svarbių kalbinių klau 
simų sąrašą ir ji perteiks Liet.
Bendruomenės centro valdybai, 
kuri, tuos klausimus aptarusi 
su kompetetingais asmenimis, 
pasiūlys sprendimą. Liet. kalbos 
draugijos Chicagos skyriaus 
valdybos pirmininku yra A. Dun i angelai, o jų galvas supa Lietu- 
dulia. vos vėliavos spalvos*
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pricšd-'lis nu- liet. kalboj buvo-j • Tarp Klaipėdos ir Karaliau • Vydūno Literatūrinės Pre- 
pa verstis j j^o-, kaip ir žodyje! tiaus — tokiu pavadinimu vei-linijos fondas jau Surinko aukų

MŪSŲ KALBA
DR. P. SKARDŽIUS IR S. BARZDUKAS

100. POLEMIKA IR PASIAIŠKINIMAS
Dr. J. Januškevičius* mumsi Red. prierašas. Su dr. J. Ja- 

rašo: 1 nuškcvičium ginčytis čia ncma-
Dravjgo š. m. liepos 28 d. prie

de- “Mokslas, Menas, Literatū-
nome, tik norime parodyti, kaip 
kartais žmonės nori ginčytis,

ra” rusų žodžiai pavartoti- ne- kaip reikiant neišsiaiškinę pa
tinkama prasme. Prof. P. Skar- ties ginčijamojo dalyko. Visų 
džiu3 priskiria žodį “napast”| pirma be reikalo daktaras šne- 
prie daiktavardžių. Tai klaida.! ka, kad rusų kalboj nėra daik- 
Napast yra veiksmažodžio “na- tavardžio napast’^ tik jam rei- 
padat” įvykio veikslo bendratis/ kėjo pažvelgti į Dalio ar Ušako- 
Tat reiškia “pulti, užpulti”. Nuo vo žodynus, ir jis būtų tuojau 
napadat” sudarytas daiktavar- suradęs napast’ “bėda. negan- 
dis yra “napadenija” “užpuoli- das, nelaimė, ūspuolis, rus. be
rnas, agresija”. Įvykio veikslas da, bedstvije, jiesčastije, napad- 
rusų kalboje neturi esamojo lai- ki sud’by, roką”, pvz.: pridiot 
ko. Todėl straipsnyje minėta ly- napast’, tak budėt propast’: gde 
tis “napadu” yra busimojo laiko l’ubov’, tam i napast’.
ir reiškia “pulsiu”. Pagrindinei . . . , .. , ,. . i Taip pat ir senovinei lenkųto veiksmažodžio lytis yra pa- , , ..u- j.... • d kalboj randame napas’c’ bieda,dat eigos ir past* įvykio veiks-'
las. ' ' į

Jei nuometas rusų kalbos sko
linys, jis nieko bendro neturi su 
prielinksniu nuo, bet gali būti 
sudarytas nuo veiksmažodžio 
“nametat” (apvynioti siūlus). -

nieszczęcie”. Mūsų senovinėj 
raštų kalboj ir dabartinėse tar
mėse pažįstamoji nopastis, -ies 
“priepuolis, nelaimė, negandas” 
yra paskolinta iš gudų ar lenkų
kalbos- atitinkamo daiktavar- pasitarinr i 
džio, ne veiksmažodžio. Čia slav.

ncmetui, kuris irgi yra kilęs iš j kalą ruošia-keli I.Iontrealio ma.’: 
gudų uamet, ne nartetat’; iš! lietuviai. Knyga apims Mažosios 
sic? veiksmažodines lyties mes( Lietuvos istoriją, politinius klau 
turėtum"' nometoti. Nuo seniau simus, kultūrą, ekonomiją, pap- 
mums iš slavų tėra pažįstamas, ročius ir t. t. Šiam leidiniui sa- 
noiretas “galvos apdaųigalas”,Į vo studijas sutiko duoti prof. 
kuris tik vėliau buvo paverstas dr. Z. Ivinskis, doc. dr. A. ša- 
j nu- netas. Taigi daktaras poka, dr. M. Anysas. prof. dr. 
daug ką be reikalo supainiojo. X Puzinas, dr. G. Galva, dr. "V.

P. S. Didzys, dr. V. Sruogienė, M.
------------- • i Brakas, inž. Balsys, A. Puske-

palaitis, J. Reizgys, L. Tarno- 
KRONIKA | šauskas, H. J. Jakužaitis ir kt.

O Rašyt. Prano Penkaičio ■ ■ —
mirties 25 m. sukaktis pripuo
la gruodžio 19 d. (miręs Kau
ne, 1931 m.). Nors mirė paly
ginti jaunas, 54 m. amžiaus, bet • 
paliko tris stambokus tomus 
savo raštų — autobiografinio 
pobūdžio, kelionių aprašymų, 
kritikos dalykų, beletristinių 
vaizdelių, draminių kūrinių ,
Taipgi bendradarbiavo Vilniaus!
Žiniose, Viltyje. Draugijoje ir 
kitoje periodinėje spaudoje.

Pigiausiai plrksite ir gcrijutkių pa-
• Pasaulio Lietuviu archyvo, Uu-nav,n‘* sausite inž. a. scmėno 

. . , ” . _ I įmonėje.ir Knygų Lentynos rėmimu ru-

KALĖDŲ D 0IV ANOS

pinsis Kultūros fondas.
o Prof. Vacį. Biržiškos Alek- 

sandrpną išleisti susirūpino Kul 
tūros fondas. Tuo reikalu veda-

apie $600. Iki 1957 m. gruodžio 
31 d. tikimasi surinkti užsibrėž
toji suma — $1,000.

Ofiso telef l^Afayettc 3-82: o 
tuntu.liepiu, šaukite Klldeio 8

DR. cM’LY V. KSVIKAT
\ DYTOJA IR CHIRUR'

4148 S. Archer Avė
Va Kasdien popiet uuu 

olrrn antr k*fv1r»
• M-M:>< H

CR. J. J. SIMONAITIS
• rvnvToiAS ir chirurgas

Naujas adresas: 4255 W. 63rd si
Ofiso Ui. RKlian.-e 5-4410

Re/iil telef. Gltoveliill <1-0(111 
valandos: 1—8 p. tn. 6—8 p. m

Penktad tik oo piety 
Trečiad Ir šeštad paltai sutarti

ST. JOKN’S PLACE, HOTEL
Offers a vncution witli_ rcasonablc 

rates — Home ■•ooketl nieals. Chapel 
in hotęl. Ncar t'amous bath houscs.

I’lione National 3-5172 or ivrite 
for reservations.

BENEOICTINE SI3TERS
591 W. Grand Avenue 

Hot Springs, Ark.

0R IRERA KURA5
(Gydytoju Ir Chirurgė) 

eniKiv IR vaiki’ i.i«j 
SPECLALIMT 

M South We»terii Avė-
BU1LDINO

. u niad antrad. ketv ir panku 
ouo 11 vai. ryto — 1 v p. p ir nu 
6 v — 8 vai vakare Trečiad nu 
11 vai. ryte — Iv p p. 8»-8tač 
vai ryto iki 8 vai. poi 'et.

Ufive te? HE 7..168 
*t*» >e| WAlbrooi

iijai: importuoti ir vietiniai, 
AM/FM, nešiojami ir kit.

• Fonografai
• Hi-iAdellty
• Įkalbėjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi mašinė

lės, plaukų džiovintuvai, kavos 
virduliai, tosteriai. mixniasteriai, 
automatiškos keptuvės ir kt. na
mų apyvokos reikmenys

• 'Rašomos mašinėlės
• Elekt. laikrodžiai ir įvairūs kito

kie daiktai.

Tel. ofiso HE 1-titivt), rez. PK 6-733S

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 ir C—9 

Šeštadieniai.-, nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir setinad.

tel. ofiso 18 1-6567, te* Rk 1-4M

9R. FRANK C. KWINN
(K VILČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ“
1661 W«t 47U Btr«w

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 ▼. Iki 8:8' 
f'Mam vi«A diena ir d

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 
VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

Reguliari $7.50 vertė vilnonė 
eilutėms medžiaga tik

13.95
už jardą

PUIKI RINKKINE IMPORTUO 
TA VILNONE MEDŽIAGA ' 
EILUTĖMS

P&J.JOKUBKA
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Paijlavlnias ir Taisymas 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-861į

'Mv
Vestuvių nuotraukos ir 

augštos rūšies fotografijos 
mūsų specialybė

Prccin Photo' Studio
(tecorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav. 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

ib-Dfl i na
HTCLEVISIOn
tsales- servicė);

Sav. Inž. A. SEMKNAS 
i 3321 S. Halsted — CLiffsltle 4-5665
> Atdara: Kasdien 9-9, sekm. 10-5.

$4 .95 jardas

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

SUTAUPYSITE IKI 50% pirk

dami medžiagas užuolaidoms 

ir baidų apdengimui.

$4 .95 už jardą

/

VERTINGOS NEMOKAMOS 
DOVANOS UŽ KIEKVIENA 

PIRKINI.

MOŠŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELĖS AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVĖ PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFAND’S TEXTILE 
FABRICS

1210 Ss. Union Avė. Telefonai: MOnree 6-1210 
SEeley 3-8806

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

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Atbumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apit 
Lietuvą visiems raprantanta kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokis 
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 
816 WiRoughby Avė.
BROOKt.Y'N 21. N. Y

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Weskr.i Avenue
| vai.: kasdien 10-12 -.ai. ir 7-9 vai. 
j vak. šeštadieniais III-.r vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Res telef. \VAJbrook 5-5070

! DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. Ir 
šeštad. ,

Res. tel. GRoveiiill 6-5603

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 \hl. vak 

šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso UAfayette 3-0048 
Rez.: \VAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez.1 H E.4-2324

DR. PETER Ti BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.ir i ešt. pagal sutarties

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestern Avenue 
Chicago 20, III

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpiiidic 7-4900

Rczidcncia: GRoveiiill 0-8161

i '

h

Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje — BRIGHTON SAYINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,(XX),00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
AeAtad. t vai. ryto iki 4:16 p.p.

Trečiad. * ryto Iki 13 vsU.. 
Kotvlrtad. I vai. Iki I vaL vak.

Tel. ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. CHIRURGIJOS LIGOH 
5700 S. Wood Street

Priėmimo vai. pirmad ir penktad nuo 
2—4 ir 6—8; antrad., ketvirt., šešt. 
2—4; treč. ir sek/nad. uždaryta.

vMIsu tel. GLiffakle 4-2800 
Rezldeneijos: LAfajette 3-1 n

DR. P. STRIMAITli
ŪDYTOJAS .R CHIRI'RD 

1724 We«t 17th Stree.
, Kampus 47 tb ir Herinilatp

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. va. 
<»štad nuo 2 (ki 6 va) Išskyr ar

OR. FL 1 ALLAT-KFLPsi
Ofisai: 20 North Waeker Drive 

(Clvle Opera House, kam b 858
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntraI 6-2204 
5002 West ltith Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—8 
Tel. TOtvnlioll 3-0050 

Kitu laiku ir trečiad? susitarus 
Kezki tel. IILinloek 4-7080

OR. VYT. TAUPA* 
TUPČIAUSKAS

OYDYTOJAS IR CHIRURGAI* 
BENDRA PRAKTIKA EB 

■PIX3. MDTLRU LIGOS 
Ofisas Ir rezld.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-6577 
Ofiso vai Pirm. 8-10 v. v. Antra, 

Trečtad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. O 
AeAtadlenials 2-4 va.l roijlet 

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

DR, JULIJA MONSTAVICIUS! OR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

8255 South VVestern Avraac
GYDYTOJA IR CHJRURG1 

Office: 10748 Sonth Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly milą 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki * v. v„ 
Išsklrus trečiad. Šeštadieniais nuo ) 
Iki 4 vai. popiet.

r Tel.: Ofiso — PUllMl 6-6768 
Buto — BEverly 8-3046

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—* vak 
Trečiadieniais, šeštadieniais Ir

sekmadieniais uždaryta

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VIrginia 7-0030. 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Tel. ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-6867

DR. BR, GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė.

VAI..: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius

Ofiso HEmloek 4-5815 
Rez, HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IB VIDAUS IJGO6 

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

Priima pagal Busitarima

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

1253 S. Wliipple Str6«»
(Arti Archer Avė.)

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

LAfayctte 3-JUllt 
Namu _ CEdarcrest 3-7 786

Tel. Ofico PA 5-1717
Rez. PA 5-1718

DR. J. J. POKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6318 W. Irving Pk. Road
VA L.: Pirmad., antrad., ketv., penkt. 
2-5 ir 7-8:30. šešt. 2-4 p. p.

CF(: ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUHSKIS
1YDYTOJA1 IR CHIRURGAI 

3259 Sonth Halsted St.
Kasdien 3—7 vai. vak. šeštai ouo

1—6 vai. vak
l'reiiad ir kitu laiku pagal sutarimą 
Jfiflo tel VIctorj 2-1484. Resld 248': 
IV 62nd St tel Republie 7-8818

>***>< telefoną* — Blshop 7-SSS.

0R. AL. RAČIUS
YTlYTOJAS IR CHIRURGĄ.

4342 Archer Avenue
.Kampas Kedzie ir Archer>
Vai kasdiei) nuo 2 Iki 9 vai

Crečiad ir sekmad tik euottaru.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJA. 

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

šeštadieniais 1—4 v p p

'ei. ofiac Plkapect 6-04041
Rezid. PKospcct 6-644K

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtfi)

GYDYTOJA IR CHIRURGS 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-8 p.p. ir nuo 6-8 va 
vak. Šeštad. 1-4 p. p. Trečladiaaiae
• r kitu laiku tik susitarus

r ei ofiso Vlctory 2-4581
Rez. Vlctory s-*t«

DR. V. VILEIŠIS
-DYTOJAS ir cihrup- 

802 West 31st Street
Kam p. Halsted ir 81-mos gatvių

•Jr,ėmimo valandos kasdien: ’ 4 p. 
ir nuo 6-8 v,v. šeštad 1-4 v»t/___
Tel. ofiso PR. 6-6446, rez HE. 4-316'

DR. F. C. WINSKUNAS
gydytojas ir chirurgas

2420 West Marųuette Rd.
VAL nuo 2 iki 4 p p. 6 iki 8 va> 

Trečiad ar šeštad pagal sutarti

lel ofiso CA n-O257. re*. PK «-•«

DR. P, Z. ZALATORI<
1821 So. Halsted Street

TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR C-6«s 
Rezid 6800 8. Artesioo Avt

VAL. II v. r. iki 8 D p 6- #

KAUGŲ SENELIS 
DUODA PATARIMAI 

DAR MERA VĖLU 
ĮSTOTI 

I
KALĖDŲ KLUBĄ 

(Chrisfmas Club) 
DABAR

Tai yra nuoširdus Kalėdų ^Senelio pabarimas, kaip pasirūpinti pi

nigų Kalė’dų dovanoms. Jo Las patarimas - receptas yra visiems, 
kad ateinančių metų Kalėdos būtų linksmos.

įdedant kiek v. 
savaitę per 50 

savaičių
50 et.

$ 1.00 
$ 2.00 
$ 5.00 
$10.00

Gausite pradž. 
gruodž. mėn. 

1958 metų
$ 25.00 
$ 50.00 
$100.00 
$250.00 
$500.00

METROPOLITAN 

STATE BANK 
220! West Cerr>ak Rd 

CHICAGO 8, ILL. 
Telei. VIrginia 7-6430

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

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

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

O Tiso telef. YArds 7—
. Rezidencijos — STeuart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

756 West 35th Street
(kampas Halsted ir 35-tiK gatvS) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

OR. ZIGMAS RUDAITIS
SI’EC. CHIRi KC.INftS IR 

ORTOPEJHNĖS IiKiOS 
2745 West 69tb Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Tel. REpublie 7-2200

▼AL.: Pinu., antr.. Ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:oO—8:00. 
fifešt. nuo 2:00 — 4:05. Trečiad Ir 
kitu laiku susitarus telefonu

DR. G. SERNEh
• El’U VIS AKIU GYDYTOJA- 

Virš ta metų patyrlute
Tel. YArds 7-182S 

K ''rltaiko akinta. 
«u-etvaa aid* 

ištahr.
Oflsa.s ir akiniu dirbto,.
7.56 West 35th Street

▼ai. nuo 1C iki 2, nuo 6 iki 8, tra- 
čiad. nuo 10-12, penatadtnnj ♦ » o

'Imtais 19-2 vai ponia*

M0VIMC

15 TOLI IR ARTI
NAUJI OIDEU TBOlfAI- NAUJAUSI KMUSTMO (MNK/A!

tisų Merų MrKNIAIAS-PINUS INSĄtiNtN&AS AnAANAYNfM

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 3G, ILL. Te). V/AILmok 5-9*09

C R A N E SAVINGS
2S55 WEST «tb STREET LAf.jrtte S-1083

B. B. Pietkieivicz, prez.; E. R. Pictkienicz, »ekr. ir mUnkaU, 
Mokame aug&tua dividendus. Keaiuojame čekius. Parduodame ir 
ifiperkame valstybės bonus. .Taupytojoms patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA AlANDIKN.—Apdrausta Iki $10.000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vpkaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o fieAt. nuo 9 iki vidurdienio.

Tel. VVAlbrook 5-2670 • I
Res. HHltop 5-1560

Dr. Alezander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąvlette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad, ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

V \L. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas <*IRovohlll *-lhš5

DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALIST*

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

susitarimu išskyrus trečiadienius
2422 Weat Marųnette Rd

Tel. REliance 5 1811

DR. WALTER J. KIRSTUM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:39 -ai
Trečiad. pagal sutarti

l«k uflM, Ir buto Oj.ymplo 2-416*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ- 
4938 W. 15th SU Cicero 

Kasdien 1—8 v. ir 6—8 v. vakar*. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 So. 40th Avė. 
•ettad i eolais 13 iki 4 pople*

Or. Antanas Rudokas* 0. D.
Tikrina akis; pritaiko aklnitu, 

keič.a stiklu* Ir rėmus.
4456 So. California Avė., Chicagc

šaukite YArds 7-7.181 
Priima: vakarais 6 iki 9; t»Aiad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. Ir n.Imtd.
tik susitarus

Tel. ofiso YA 7-4787, res. PU 6-IMu

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1946 B. Ashland Avė. (kamh. 811,
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., še* 
tad. ir sekmad tik pagal sutartj. 

Je.gu neatsilieps vlršinlnėtl tel-<fjca
Raukite, Mldwar 8-1)001

DH. S. VAITUSH, UH,
Palengvinu aklų JVmplin^, Kuru 

/ra priežastis galvos skaudėjimo be) 
<va..giniu h skaudančių akių karščio 
Atitaisau trumparegystę tr tollregys 
tę. Prtrenku teisingai akinius Visi 
rgzatiiluavimal daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos valkus.

4712 South Ashl&nd Avenue 
Tel. YArds 7-137*

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. fteštad. 10:8* 
Iki 6 vai 8"km tr treč nidar*

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - I'rotezlstaa 

1Wr Aparatai-Protezat, Med. banI (lažai. Hpce. pagalbu kojon, 
(Arch SupiMirts) tr 8.L

Vai.: 9-4 tr 6-8. (Šeštadieniais 9-1. 
•HTHOPfc3»IJO8 TECHNIKOS LAB 

8850 W. «3rd SU Chicago 2», IU,
Tel. l’Kospect 6-6084. (Lemkite dien. Draugą!

2331 S.

DRAUGAS
TITE LITIIUAN1AN D A II V FRIENT)

Onklcy Avė., Chtcngo 8, III. Tel. VIrginia 7-6611; 7-6612

Entereil aa Sccond-t'lass Matter Mairh 31, 1916. at Chicago, Illinois 
Uiuler Uie Act of March 3, 1879.

Mentber of tho Cathollc Press Ass’n 
Published dnlly, cxcpt Sundays, 

by tlie
Lithuanian Cathollc Tiesa Sudėty 
TRENCMKRATAt Metams
ClileagoJ ir Cicero) $9.00
Kitur JAV Ir Kanadoj 68.00
Užsienyje $11.00

SCBSCRIPTION RATES 
$8.00 per year outnide of Chicago 
$9.00 per year in Chicago &. Cicero 
$8.00 per year In Canada 
Foreign $11.00 per year.
Vi metų 

5.00 
$4.50 
$5.50

3 mėn. 
$2.75 
$2.50 
$3.00

1 mėn. 
$1.25 
$1.00 
$1.85

Redakcija straipsnius taiso savo nuožmia. Nesunaudolų straipsnių ne
saugo, juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų Luiiuj 
nc.iiuu.ko. Skelbimų kalbos pi ndunėiunioa ga\us pi apynių.
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AR JI MIRUS, AR GYVA?
Viena 50 metų sukaktis

M. VAITKUS, Ieace Dale, R. J.

aikėlė į Kauną. Tuoj atidaryta tai buvo populurioj ir nedidelės 
įstatų projektas ir įteikta rusų knygelės, kadangi draugijos pir 
vyresnybei įregistruoti. Įstatai miaushs siekis buvo skleisti ge-

Didelį darbą Draugija atliko, 
leisdama eilę.laikraščių: Drau
giją, Nedėldienio Skaitymą, Vie-

KRONIKA

liko įregistruoti 1906 metų spa-, rus raštus kuo plačiausiai. Bet nybę, Ateitį, Garnį, Ganytoją,, ga”
lio 3(16) dieną, lygiai prieš 50 leista ir didelių veikalų, kaip žvaigždę, Lietuviu Mokyklą,
metų.

Prieš 16 metų, kai jai buvo 
34 m. amžiaus, raudonas slibi
nas pabandė ją praryti, bet 
kaip reikiant neįstengė: vis dar 
iš jo nasrų tebekyšo didelė dalis 
jos kūno, o ir dvasia tebėra gy
va — tad dar galima švęsti jos 
50 m. sukaktį.

Kas per viena toji įrodytoji, 
bet neprarytoji būtybė? Tai — 
kauniškė šv. Kazimiero draugi
ja, daugeliui lietuvių dar gerai 
pažįstama, o beveik visų girdė
ta. Bet ar ji yra nusipelniusi, 
kad- dar jos sukaktį minėtume?
Taip. Bet ar turiu pagrindą to
kiam teigimui? Turiu — ir sub
jektyvų, ir objektyvų.

Subjektyvų: jau 1910 m. įsto
jau į metinius jos narius; 1913 
m. likau amžinuoju, o ir buvau 
išrinktas į valdybos narius;
1918 m. likau aktyviu Draugi
jos tarnautoju; 1923 m. jos sek-; 
retoriumi; 1927 m. — dar ir 
reikalų vedėju, o nuo 1938 m. 
lig galo — buvau pirmininku: 
vadinas, turėjau progos su ja ap 
sipažinti ir nūn turiu teisę apie 
ją informuoti.

O objektyvusis pagrindas, dėl 
ko ji verta minėti, yra tai jos 
nuveiktieji darbai. Jų yra daug, 
ir sukaktuviniame dienraštinia- 
me straipsny neįmanoma plačiau 
apie juos papasakoti. Kas tuo 
dalyku domis, ras apie jį puikios 
medžagos prel. Dambrausko su- 
darytoj knygoj 25 metams nuo 
Draugijos įkūrimo sukakus 
(1931). O neseniai kun. J. Vaiš
nora apie ją parašė platoką 
straipsnį “Ateity” 1955 kovo 
mėn. Tad čia neapsunkinsiu g. 
skaitytojo sausomis apie tą drau 
giją žiniomis, o pažersiu žiups
nį tokių dalykų, apie kuriuos 
ne visus tebuvo dar iš viso ra
šyta.

Slaptasis są jūdis Kaune
Šv. Kazimiero draugija — tai — 

katalikų organizacija geriems į rz 
raštams leisti ir platinti. Jos 
idėjinė užuomazga buvo jau su- 
s'dariusi paskutinia jame 19 am
žiaus dešimtmetį Žemaičių vys
kupijos seminarijoj Kaune, kai 
ten studiiavo tokie busimieji ku 
nigai, kaip Skvireckas, Tumas, 
Janrševičius. Vizbaras. Draugi
jėlė buvo. žinoma, konspiracinė, 
nes reikėjo slapstytis ne vien 
nuo rusų, bet ir nuo artimesnių
jų priešų — lenkų.

Atgavus spaudos laisvę, ir 
tiems pat kunigams, ir iš viso 
dvasininkijai buvo visai aišku, 
jog būtinai reikia įkurti katali
kams gerų knygų bei laikraščių 
leidyklą. Tad jau 1905 metais, 
būreliui kunigų sudėjus tam tik- j 
rą didesnę sumą pinigų, ryžtasi 
pradėti kurti tam tikrą draugi
ją, kuri buvo pavadinta anuo 
Šv. Kazimiero draugijos vardu. 
Labiausiai tą reikalą pastūmėjo 
kun. Vincentas Jerulaitis (Plun 
gės klebonas, Rietžftm dekanas. 
Kymantaitės-Čiurlionienės dė
dė), sušelpęs draugiją bene 
1800 aukso rublių. Žinoma, 
kaip čia tas reikalas apseis 
be kun. Povilo Januševičiaus, 
kuris, turbūt, prie visų kat. 
tuometinių organizacijų kūri
mo yra ir savo pirštą prikišęs. 
Taip užsimezgė Šv. Kazimiero 
draugija: turėjo jau narių, pa
grindinio kapitalo, tikslą, aps
kritus veikimo apybraižu3.

Jakštą atsitraukia iš akad-jos 
Dabar reikėjo susirasti tin

kamą būsimąjį draugijos vadą.
Savaime pasišovė mintis kvies
tis Dvas. akademijos profesorių 
kun. Aleksandrą Dambrauską- 
Jakštą juk jis ir mokytas buvo, 
ir gražiai lietuviškai mokėjo, ir 
aiškų rašytojo talentą turėjo,

Perduoda Kaganovičiaus 
giminei...

! Šv. Raštas ir k. p. Ypač pradė
ta kelti leidžiamųjų knygų lyg
menį. kai nepriklausomoje Lie-

Vadinas, Draugija formaliai tU gretos, 
veikė nuo 1906.x*.16 iki bolševi
kams pirmąkart įsiveržiant į 
Lietuvą ir draugiją paimant į Draugija spausdino daugelio 
savo rankas 1940.VII.6, kada autorių veikalus. Visus čia su

Prof. A. Jakštas-Dambrauskas

kultūros reikalų komisaras at
vyko pas mane su buvusiuoju

• Tėviškėlės takais, nauja 
knyga jaunimui, išeina prieš Ka . 

Jurgio Savickio "Žemė de- ledas. Autorė Kalė Vaivorylė 
— antrojo Pasaulinio karo, yra jaunimo Lteratūros laurea- 

nžrašų antrasis) tė. laimėjusi 1952 m. Rašytojų 
dr-jes premiją už beletristinę 

knyga, i knygą Viltrakių vaikai. Taip 
Antra- į pat jos scenos veikalėlis "Naš- 

nuotaikos laitė” buvo Chicagoj? su pasi-

atsiminin,ų 
tomas Išėjo iš spaudos. Tai vėlKosmą (kaikurie vėliau perėjo

į kitas rankas). stambi, apie 416 psl.,
Suėmus į krūvą — draugija įrišta į kietus viršelius

tuvoje priaugo plačios inteligen per yavo veikimo tarpą yra pa-|me tome įvykiai ir
leidus į pasaulį milionus katuli- liečiamos 1941-1946 m. i sekimu vaidintas 1951-1952 me-

• Anglų-lietuvių kalbų žody-| keletą kartų. Naujoji kny- 
ną išleido čikagiškė knygų lei-1 Tėviškėlės takais yra iliust- 
dykla Terra. Žodynas turi apie Storiniais paveikslais. Iš-
20,000 žodžių, su ištarimu, geo- ? Sido knygų leidykla — Sūduva, 
grafinių pavadinimų ir vardų ® Lietuvių knygos mėnesiai 
sąrašais, daro rimtą įspūdį. Žo-!bus organizuojami ir ateityje.

Tuo rūpinais Kultūros fondas.

leistos knygos ir laikraščiai

minėti būtų sunku. Betgi verta 
paminėti vyskupai Vąlančius, Ba

kiškų spaudinių egzempliorių. 
(Bus daugiau)

Turėki vaiko širdį link Dievo, 
motinos širdį link artimo ir tei-

draugijos tarnautoju, optikos ranauskas, Skvireckas, Slaugai 8ėjo širdį link paties savęs.
skyriaus vedėju, žydu Kleinu tis, Paltarokas. Iš kitų suminė-Į — J. stadler dyną redagavo V. Baravykas,
(kauniškio daktaro Kagano gi- sim bent šiuos: Maironį, Jakštą,! ............ ............... --------- ----- -------
mine ir maskviškio Kaganovi- Vaižgantą, Gerutį-Balvočių, Lazi^
čiaus tolimesniu gimine) ir man 
pareiškė mane atstatą iš pirmi- 
ninkystės ir Kleinui pavedą būti 
perimamosios įstaigos direkto
rium.

Per tuos 34 metus Draugija 
buvo paplitus ne vien po visą 
Lietuvą, bet ir po visą Ameri
ką, ypač po Jungtines Valsty
bes bei Kanadą; turėdavo tar-

dynų Pelėdą, Kaz. Inčiūrą, J. 
Marcinkevičių, M. Vaitkų, K. 
Būgą, A. Alekną. A. Maliauskį, 
A. Maceiną ir d. k.

ir labai doras kunigas buvo, ir 
jau plačiai buvo žinomas visuo
menėje. Tad kreiptasi į jį, kad pais po keliolika tūkstančių na- 
mestų profesūrą ir vyktų į Kau rių, išleido apie 800 įvairių kny- 
ną darbuotis kuriamoje Šv. Ka- gų iš įvairiausių sričių, kaip 
zimiero draugijoje. Dambraus- va: religijos, filosofijos, istori
kas sutiko ir, pasibaigus akade- jos, lingvistikos, poezijos, dra- 
mijoj 1906 mokslo metams, per- mos, beletristikos. Daugiausia

NAUJAS ŽODYNAS
virš 20,000 žodžių

ANGLŲ-LIETUVIŲ kalbos žodynas, tokio žodyno Amerikoje 
dar nebuvo, kaina tik $4-.

Greit pasirodys ir LIET.-ANGL. žodynas. Užsisakykite iš anks
to, nes prieš šventes bus daugybė užsakymų.
Dovanoms gauta iš Europos RADIO aparatai su kuriais girdi
ma VILNIUS ir kiti miestai.
RAŠOMOS MAŠINĖLES su lietuvių ir kitų kalbų raidynais kai
nos nuo $55.
LAIKRODŽIAI šveicarų ir kitų firmų reto gražumo ir gerumo. 
FOTO aparatų nuo pigiausiu iki brangiausio.
GINTARO KRISTALO įvairiausių dirbinių didelis, didelis pa- 
sirinkmas.
Devynios galybės LIETUVIŠKŲ plokštelių, KNYGŲ, ALBUMŲ 
ir kitokių prekių dovanoms, viską išvardinti neįmanoma, reik 
pamatyti. Katalogus ir prekes siunčiame į visas pasaulio ša
lis. O kalėdinių sveikinimų marios.
J. Karvelis, 3322 S. Halsted St., Chicago, III., tel. YArds 7-0677. 
P. S. Vaikams vežimėlių iš Europos įvairių rūšių kaina nuo $30.

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiin
tkJeąmuuv,

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų ap&ildymt 
dstemoN Įvedimas, perdirbi 

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigu* 

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

Atstovas
4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960
iiiiiiiiitmiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHi'i’*'''*

ISIITISKI1E KRISTŲ KALĖDOMS 
i SAVO NAMUS.

THE CLARETIAN 
INFORMATION CENTER

4541 S. Ashland Avė., Tel. LA 3-5855 

SIOLO JUMS

ĮVAIRIŲ RELIGINIŲ KALĖDINIŲ DOVANŲ
Žemiausiomis kainomis visame mieste

Aplankykite geriausį katalikų centrą 
pietinėje miesto dalyje.

Mes turime įvairių KATALIKIŠKŲ KNYGŲ ir 
RELIGINIŲ DAIKTŲ

S/

Were Having Our Christmas Clearance...

Yes. that's rigbt! We are the largent and most aggresnlve whole«ale merchandisers in the middle 
west! We mušt rely on big, big volume due to our short profits—so merchandlse turnover does it 
That's why we're rupning thts Christmas clearance sale oi up-to-date. top ąuality 1956 and 1957 
merchandlse. NOW—when you're in the markei and need lot Christmas savingsl

They 
really go

for’ '

Nauji Lietuviški Rekordai
PO $1.50 VIENAS

Tyliąją Naktį ir Sveikas Jėzau. Kalėdų giesmės. Solo Izabele 
Motekaitienė

Gul šiandieną ir Liksmą Giesmę. Kalėdų Giesmės. Solo Izabelė 
Motekaitienė.

Palvas Arklys ir Kikilis. Švedo Ansamblis.
Žemaitiška Liaudies daina ir Subatos Vakarėlį, švedo Ansamblis 
Alutis ir šauksmas. Budriūno Vyrų kvartetas.
Klumpės ir Vežė Mane iš Namų. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Į Kovą ir Gyvenimo Aidų ir Subatos Vakarėlį. Budriūno V. Kvart. 
Valsas ir Žvakė ir Plaštakė. Budriūno Vyrų Kvartetas. 
Tėvynei ir Subatos Vakaj^lį. Budriūno Vyrų Kvartetas. 
Barkarolė ir Sutemo. Duetas, Motekaitienė ir Kalvaitytė, 

žvaigždelės ir Temsta Dienelė. Duetai. Motekaitienė ir 
Kalvaitytė.

Čigonės ir Nokturnas. Duetai. Motekaitienė ir Kalvaitytė.
Aviža Prašė ir Nudavė Dukrelę. Solo Marijošius.
Laimutė ir Mano Paivis.

PO $1.00 VIENAS:

N0W!
OTHER STORES RUN CHRISTMAS CLEARANCE SALES 

WHEN YOU DON'T NEED THE MERCHANDISE. WE DO IT NOW!
So Look for Greater Savings and Values Alvvays from CLEARING WHOLESALE

NOW00

S 0 p H 11 9 A 0 0 o T 

RUHTO PROGRAMA
IS WOES stotina — Banga 1390 

PIItMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
NUO PIRMA D. IKI PENKTAD

8:45 Iki 9:80 vai. ryte 
ftEfiTAD, 8:3()ikl 9:30 ryte

ŠI RMAI) «:3« --»:3O v. r. IS stoties
1VOPA — 1490 kll.

7159 RO MAPLEWOOD AVĖ. 
CMcngo 29. III. HEmlock 4-2418

Ramu Čia Gyventi ir Šlama Šilko Vėjas. Radio Moterų Kvar 
tetas “Rūta”.

Pakirsiu Berželį ir Žygis į Vilnių. Vyrų Oktetas “Aidai”.
Kur 'Bėga Šešupė ir Draugai į Kovą. Choras.
Karvelėlis ir Jūra. Choras.
Liksmų Laikų,Polka ir Koja, Koja. Orkestras.
Paskutinis Sekmadienis - Tango ir Vyrai Užkim - Fokstrotas.

Solo šabaniauskas.
Nutilk, Širdie - Tango ir Kanarkų Fokstrotas. Solo Šabaniauskas. 
Visur Tyla ir Tykiai Nemunėlis Teka. Solo Babravičius. 
Našlaitės Kapas ir Griovėsių Gėlelė. Duetas: Pupų Dėdė ir

Dėdienė.
Tu, Lietuva ir Drulia. Ppuų Dėdė ir Dėdienė.
Kai Aš Turėjau ir Kam šeri Žirgelį? Duetas. Vanagaitis ir

Olšauskai. Z
Marcinkonių Polka ir Virginijos Polka. Orkestras.
Jonelio Polka ir Dariau Lyseles. Solo šaukevičius.
Vainikas I ir II dalis. Lietuviškų melodijų rinkinys.
Geismai ir Svajonės ir Oželis. Kvartetas su Orkestru.
Gyvenk, Juokis ir Mylėk ir Dzinguliukai. Duetas su Orkestru.

Rekordus siunčiame ir.paštu į kitus Amerikos miestus ir į 
kitas pasaulio valstybes. Amerikoje pašto ir supakavimo iš
laidoms siuskite ekstra $1.50, Kanadon — $2.50. I kitas pasaulio 
valstybes proporcingai daugiau. Siųsdami rekordų užsakymus, 
siųskite ir Money orderį kartu. COD rekordu nesiunčiame.

Naujos Lietuviškos Kalėdinės atvirutės po 10c. viena. 
$1.00 gausite 12 Kalėdinių atviručių su prisiuntimu.

Už

Viena kultūringiausių ir gra
žiausių dovanų V. Jonuškaitės 
plokštelių albumas, kuriame tel
pa 15 įvairių (hinų. Reikalaukite 
visuose knygynuose ir pas J. Kar
velį, 3322 S. Halsted St., Chicago 
8, III. Telef YA 7-0677.

JOS. F. BUDRIK FURN1TURE, INC.
3241 So. Halsted Str. Chicago 8, Illinois

Iki Kalėdų krautuvė atdara kiekvieną dieną 
nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. p. p.

VALUE
Famous Kame, BeautHul AD Rubber

$16.50 BRIDE DOLL
Rooted Hair, Washable 
Large De Luxe

DOLLS OF ALL NATIONS
In Gitt Cartoo

PAINT — B Y NUMBER 
$ 2.98 Pre-Sketched Drawings

Complete

Children'e

HI-FI JUNIOR PHONO.
Largo—LUe-LIke

LASSIEDOG
Beautlful Large Slse

$ 5.98 NŪN DOLLS
Wbite ar Black Habit

$ 2.98 Handy-Andy Tool Sėt
In Metai Bes

$ 9.95 IR. FOOTBALL OUTFIT
Includee Of Ilčiai Type Helmet. Extra S trosą 
Shoulder Pads, Two-Tone Jersey, Built-ln 
Hip Pade, OHicial Type Pante 
Motor Povrered neita Queen

$ 4.50 SPEED BOATS
Btnrdy—Built to Scale 
MSee Procter Ad)uitable

$ 4.98 IRONING BOARD
Bturdy AU-Metat 
Beautlful Rhlnestone

$10.00 WOMEN'S JEWELRY SĖT
Earrlnge, Mecklace and Bracelet

$24.95 ELECTRIC TRAIN
Tracks, Transformer, Engine. Bes 
Complete

$ 3.98 CHILDREN'S DISH SĖT
33-Plece—Vnbreakable Plaitte

$ 2.98 BINGO GAME

NOW VALUE
• 98 $ 5.00 Genuine Leather Wallets $jB

Į9* Airplane Lnggage »

$69.95 3-Piece LUGGAGE SĖT
5-Year Guarantee

1

»9' NOMA OUTDOOR
CHRISTMAS DISPLAYS $ sReindeers, Walking Santos, Sleigks, Three 
Carrollers, Etc. 8

Weelinghonee Light Bulbs and Also 
Tree ' - -Zmas Accessories and Decorations

Famous Make AH—

RUBBER HA] DOLLS

95

98
OFF WHOLESALE

$ 6.98
Eay Stanley'! Famous ___
"HEINZ 57" KITCHEN
Complete srlth Canned Food, Kltchen 

Chei's Outtil and Cook Beek

$■19

$249
$|49
$Q98

$198
$098
$^95
$«95
$139

89*
98

BALLERINA DOLLS
LifeSiie

Al Thii ~aive-Awcry" Frio« . . . TouTl Say 
We're Nuttier Than a

$ 5.00 FRUIT CAKE
Mum rtarored, Nut and Frult FUIed, Paclted 
In Colorful Gili Tin 

IFs Fun to Bare . . .

Walking Penny Bank 

$39.95 MEAT SLICER
Statnless Steel

Egulpped
$29.95 WESTINGHOUSE 

DEEP FBYER
Kame Rrand 7-lnch

$79.50 ELECTRIC SAW 

$29.95 Dormeyer Electric Skillets
Plui a WarehouM Full of Toys, Gifti. 
Appllances, Pertumei, Jewelry, Watche«, 
BicydoSs Dolli and Buggios, Footballi, 
Basketballs, Bedding

$19.95 BEACON BLANKETS
Large Slse. 10-Year Guarantee

BURP ACK-ACK GUNS

NEW HOIIRS—For Your Early Bird Christmas Shopping

$

^95

99c
75c
1495
$•7197 

*3330
$095

$ZJ98

$^98

9:00 A.M. — 7:30 P.M. DAILY 
OPEN EVERY SUNDAY AFTER 

CHURCH SERVICES AT 9:00 A.M.

I

SPECIAL CLERKS AVAILABLE FOR OVERSEAS EQUIPMENT

CLEARING WHOLESALE
6314 SOUTH HARLEM AVENUE



LIETUVIŠKOJI
OKYKLA

AMERIKOS LIETUVIU MOKYTOJU S-GOS SKYRIUS

v

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

SVEIKINAME
A. L. Mokytojų S-gos Centro 

Valdyba Kalėjų švenčių proga

tojus, Sibiro speigo vergo pan-Redaguoja — J e r. Ignatonis, 1(630 S. Paulina St., Chicago ,, £įaįs surakintus ir Pavergtoje 
tel FR 6-6897. Red. pavaduotojai: J. 'Kreivėnas ir A. P. Bagdonai Tėvynėje hekovojančius su žmo-

______________ ________________ į ' — gaus nužmoginimu. Linki vi-
# į siems dvasios stiprybės su-Olčtrp: Lietuvos vadovėliai i

Į kų, kai Žiugžda rašė drauge su 
■ Ambraška. Sakiniai parinkti per 
dėm komunistiniai iš P. Cvir- 

. _ i kos, A. Venclovos, A. Gudaiči-o,
sveik: n sąjungos narius visame Guzevičiaus ir kt. Šen. autorių 
laisvajame pasaulyje benamio sakinių nedaug. Patys stipriau- 
dalią nešančius lietuvius moky si sakiniai prieš “imperalistinę 

Ameriką” ir kt. priklauso vis- 
tik A. Venclovai. Abu vadovėliai 
skiriami V-VII kl., t. y. mūsų 
įprastinėms — I-III kl.

Mokytojai dar naudojasi Gas-
' - c , lėtų savoje žemėje ugdyti, jau- i P^raviciąus) Grigo ir kt. Lietu

Šiuo kartu norių pateikti tik dėjusi lituanistines studijas dar ną&.Lietuvos kartą žmonių ge- 
vadovėlių sąrašą, kiekvieno at- 1938. rovei ir Dievo garbei,
skirai nevertindamas, tačiau ir Rusų kalbai pr. mokyklose tu A.L.M. s-gos centro v-ba
vienos kitos pastabos užteks iš- rime verstinius šiuos vadovė--------— ----------

liūs:

vių k. rašybos žodynu (išsibai 
gusiu) ir kt. Turėjo pasirodyti 
šiems mokslo metams N. Grigo

Šeštadienis, gruodžio 15, 1956

J. čenienės ir V. Eklukaičlo (kai girdėtų tik apie rusų auto- 
paruošti Skaitiniai pirmosioms rių nagrinėjimus, o liet. litera-, . -
trims kl. būdingi tendencijomis tūra tik būtų paskaitoma, bet (buv. Lietuvos Žinių red.) ir 
ir pvz. pamokymais, kad reikia tnenagiinejama (be spec. vado-j a. Sprindžio apie Lietuvių lite- 
sugalvoti tarybinės tautosakos, vėlio mokytojas negali nagrinė-
Vyr. klasėms Lietuvių literatū- ti, nes kaip gali jis pataikyti 
ros vadovėlių nėra. Nekartą nu-, pagal nuolat besikeičiančią lini- 
siskundžiama ir net Tiesoje. Ir ją, o likti kokiu atžagareiviu, 
šie vadovėliai, jau ir parašyti,
nepraleidžiami. Tai sąmoninga 
priemonė, kSd mokyklose vai-

liaudies kenkėju, tai niekas ne
nori). Seniai žadėtų J. Būtėno

ratūrą straipsnių vis dar nėra, 
nors, rodos, senai renkami. 

(Nukelta į 7 psl.)

NUO UŽSIŠENEJŲSIŲ 
■ SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ
IR ATVIRU ODOS LIGŲ -

Tie, kurią kenčia nuo SENŲ

ryškinti mūsų mokyklos rusini
mui.

Pradžios mokyklose, kur taip 
padalintos į klases, bet neturi 
senojo įprastinio skyriaus 
žodžio vartojami šie vadovėliai:

1. J. Ambraška, Lietuvių kal
bos gramatika I ir II kl.‘(sky
riui), kur neiŠ3kęsta prikamšio- 
ti sakinių prieš religija ir Ame
riką, na ir paveiksliuKai bolše
vikiniai.

2
kas
dis. Atskiros knygos II, III ir 
IV kl, arba skyriams. II dalyje 
skaitome tokius poskyrius: Di
džioji Spalio revoliucija, Tary
binė armija, Gegužės pirmoji ir 
kt. O kiek ten visokių niekų pri
pasakota apie kolchozus, pirmū
nus arba stachanovininkus ir 
“buržuazijos”, atseit Nepr. Lie-

MARQUETTE
RADIO & TV SERVICE

2419 West 67th Street\ . .
Kasdien ir sekmad. nuo 9 iki 9 valandos vakaro

JUOZAS RAKŠTYS Tel. PRospect 6-5216

I ir A Liberio Lietuviu k rašT atvirų "iiY skaudžių žaibu _ A-'1Derl° lietuvių K. rasy- nagrali ramiai sėdėti Ir naktimis
i U.— .-._j-------- z •, ... miegoti nes jų užsisenčjusios žaiždos

niežėjimų ir skaifflčjiinų senų atvi-
bos žodynas (vid. mokykloms),

uo. metiką I, II, III ir IV dalis, t. y lbet vis dar nepraeina per Mask-
V. Čistiakov, Rusų k. elemen-! j jį įjį jr jy skyriui ' vos išminčių kontrole Abu šie,__ 1 __ X_-J_ -!_  ▼▼ -- ’ ’ Z skyriui.

N. Vitkovič, Geografija,torių, kurį vartoja jau II sky
riuje. Taigi, rusų kalba Lietuvo- 
je privaloma jau nuo antro sky
riaus pard. mokykloje. Be so
vietinio pasigyrimo čia sukrau
ta ir sovietinė metodika (moky
tojams).J . - A - ---- AJlCLUViųE. Prošajeva, A. V.ktorovs- matika j d (fonetika įr morfo. 
kaja ir J. Jovaišieae Rusų k. iOgija) įr jį d (sintaksė). Va- 
vadovėlis III kl. (skyriui), o IV doVėlio suskirstymas mums pa- 

. P. Gailiūnas, A. Chlebins- sk. vartojamas K. Peterson ir žjstamjs dar iš ankstesnių lai
, E. Orvydienė, Gimtasis Žo- T. Šuravin vadovėlis. T. Šura-į —-----------------------

viną mes ne vienas galime pri
siminti ir iš N. laikų. Be versti
nių vadovėlių negalima išsivers
ti ir aritmetikai, geografijai, 
gamtai. Jie atvežti iš Maskvos 
ir priversti išsiversti, kad bū
tų mokinamasi pagal vieną kur
palį ir išnaikintos tautinės as
piracijos, primenant mokiniams,

tuvos “skurdą ir priespaudą”.' kad net ir pradžios mokyklai 
Pagaliau dar kt. dalyse negailė-! vadovėlį tegali parašyti rusas, 
ta prirašyti apie sovietinius did-' Net ir daugybos lentelė su pa- 
vyrius, “mokslininkus ir išradę-1 vyzdžiais turi būti sovietinė ir 
jus”, kuriems priskirta kitų j rusiška.
kraštų išradimai. Vienas iš va-į Štai tie pavyzdiniai vadovė- 
dovėlių ruošėjų, P. Gailiūnas, ne! Hai:
vienam skaitytojui bus pažįsta- A- Pčiolko ir G. Poli ak, Arit- 
mas; jis Nepr. Lietuvoje buvo 1 1
daug žinantis lituanistikai žmo
gus, dabar į propagandistus nu
kištas.

2. T. Dėjus, Lietuvių kalbos 
gramatika II sk. Autorius ga 
na jaunas, pradėjęs lituanistines 
studijas 1941. Išmetus propa- 
ganc\S ius sakinius, vadovėlis 
pakenčiamas.

3. T. Bėjus, ir S. Maceikienė.
Lietuvių kalbos gramatika IV 
kl. arba skyriui. Šiame, pagal 
įsakymą, prikamšiota daugiau 
propagandinių sakinių prieš a- 
merikictiškus imperalistus, grei
čiausia jau pačios leidyklos “pri 
taikintų”.
• S. Maceikienė (Šataitė) ne
vienam taip pat pažįstama, pra-

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

iiiiiiiiiiniiiiiiiununimiiiiiiiiiiiisniiiih

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

IV

Vidurinei mokyklai šie 
vadovėliai

A. Lietuvių kalbai 
J. Žiugžda. Lietuvių k. jora

CARR MOODY 
LUMBER CO-

8TASY8 LITW lSaS, tPrea
3039 So. Halsted Si

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ii Prekių Pristaty 

ma Teikiame Nemokamai
Raštini atidara kasdien nuo 

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

IHII llllllll 1111 lllllllll 111II1111 III HAI III I III III

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo $28.00 
pas

Roosevelt Fumiture 
Company

(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Road 

Tel. SEeley 3-4711 
Nellie Bertulis ir, FcUx Raudonis, 

savininkai
Krautuve atidaryta kasdien tki 6 
vai. vak. Ptrmad. ir Ketvlrjad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

■Jr

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

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

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ......................... $8.25Murcery 49-51 ................... $8.95
Chev. Ali 1937-53 ......... 8.25Olds, 6 eyl. 41-50 ............ 8.20
Chevrolet 54-55 . j......... 9.95 Plymouth 42-56 ................. 9.95
Chrysler 6. 42-52 ........... 9.91 Pontiac 37-54 ...................... 8.95
Dodge 6, 42-56 ________ 9.95Buick 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. CESAS
1934 West 59th Street TeJ. GR 6-9136

ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Ointnient Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak- 

studijų dienų arba Lietuviu k ū Vartokite jų tapgi nuo skau- 
- - ’ 'džių nudegimų. Ji taipgi pašalina

niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
S1S. Taipgi pašalinaąperšėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų j 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo ’ 
džiflstančios suskilsios odos dedir- 
vinlų, odos išbėrimų ir t t taipgi

hnr nilziStoo r -j i, • įtinkama vartoti vaikučiams. kada!stas Valst. Leidykloje pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ilgų. Le
gulo Olntment , ra 
parduodama po T 6 
et., $1.26, tr 31.60 
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj Ir apylinkėse— 
tfllwaukee, Wisc..Ge 
ry. I nd.lr Detrolt, M1 
-hlgan arba rašyki 
te Ir atsIųskHe Mo 
oey ordar t

išminčių kontrolę. Abu šie 
autoriai daugeliui pažįstami iš

žodyno redakcijos, nepaprasti 
prof. J. Balčikonio globotiniai 
(kaimynas ir giminė). Turėjo pa 
sirodyti ir A. Ronkaus Diktan
tai (I ir III kl., šen.), kuris da

korektoriumi, seniau dirbęs Lie 
tuvos vietovardžių archyve ii' 
Lituanistikos institute.

Greičiausias Pristatymas
DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, 

LATVIJĄ, ESTIJĄ IR UKRAINIJĄ

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

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

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

pasiunčiame tą pačią dieną.
Siųskite jūsų pakėlus per patikimą firmą, kuri yra pa

sižymėjusi ^eru patarnavimu per 25 metus.
Siųskite jūsų paketus čia ir per Parcel Department.

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

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

HfcKKKAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų įr 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, UX ,

Telefonas — FRontter 6-1882 
iiiiiilMiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMii(ii.ii«iiiiiiiiiiiiii"iiii

J?

FEDEROL
5AVING5

/
Cliartcred Snpwrlac<l 
by the I). H. (Mnernmeiit

AND LOAN ASS»

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

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunų naują didelį sunkvežimį 

Ir apdraudaa
«313 W. »lst St. Chicago, Dl. 

Tel. PRescott 9-2781

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075 arb> 
PRospect 8-9842

ALUMINUM
STORM WINDOWS 

$15.95
Combination Aluminum

STORM DOORS 
.$39.95

Instalation Extra
NO MONEY DOWN

KRIDE COMPANY
2719 W. 71st St.,HE 4-91P

OPEN SUNDAY 
Lietuviai Savininkai

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicrgoje 1905 metais.
•4-

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

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per
sto jimo.

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

• Pinigams padėti nereikia važinėti
z

Juos galite pasiųsta paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PBADfiKlTE TAUPYTI ŠIANDIEN i

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

JOHN J. KAZANAUSKAB, pr«a

Ohartored tr SapervlMd by the United Statei Oorammeat
Į| Ibtaigoe VALANDOS: Kasdiea nno 9-to« ryto iki B vai. po pietų. Ketvirtadieaiaia ano 9-toe valandoa 

ryto iki 8 vai. vakaro. Šežtadiemaia noo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai aeatidaroma ■ e

NARIAI UETUVIUIAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santauprt Apdraustos Iki $10.000.66
I R

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

7 CHICAGO SAVINGS & LOARASsi 
S234 S Westeno Avė. Chicago 36, III

GRANE SAVINGS & LOAM ASSM
2555 W 47th St Chicago 32.11)

~0l$TRJCT SAVINGS ft LOANASsi
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

_ ST. ANTKONY SAVIHGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct„ Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINAS » IOM ASSN,
!8fiP S. Halsted St Chicago 8, UI

TELEVIZIJA - RADIJAS
FH-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldy perkraustymas as

menų turinčiu ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Heyne Ase., Telet. Vlrginia 7-7097

J 0 N A S G R A DIN S K A S
J. G. TELEV1SION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

TV APARATAI: paprunti ir spiilvoti. automatiški, valdomi nuo tolo. m - 
ftiojaini. jungiami prie automobilio. PATKKONA I: vietiniai ir užaieniniai, 
papiaati, nešiojami, automatiški, HI-FI, baterijiniai. RADIJAI: vietiniai 
ir vokiški. AM, FM, trumpoa bango*, keligarsiakalliiai, staliniai, kabine
tiniai, nešiojami, tranzistoriniai, kišeniniai — viskas

ŠVENČIŲ DOVANOMS

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERtVICE

Elektriški prietaisai, dovanoms prekės, plokštelės, fonografai, 
sveikinimų kortelės, foto aparatai, filmos, TV ir radio lempos. 

Auto radio ir elektriškų prietaisų taisymas.
Atdara: Kandim 9—6, pirm. Ir ketvlrt 9—9, aekm, 9—2

2646 Wect 7lst Street Tel. PRospect 8-5374
Chicago 29, Illinois Sav. B. & J. Brazdžionis

N
VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.

k
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu Ir pelninga.

Unlversal Savtngg and Loan Assoclation užtikrina Baugu
mą Ir gražų pelną.

Saugumą nžtvlrtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra 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 kreipkitės:

!H>

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnots ;
- ------- -------------------------------,---------------- -J1
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APIE IŠIJO LIGĄ
DR. MED. M. VAITfcNAS

Aprašant žodį “išijas”. L. E. Sakinys: ^‘Nuo ilgo susirgimo 
X tome, 132 psl. yra pasitaikę klubinis nervas susitraukia (ma 

netikslumų, žodis ‘‘išijas’’ reiš- no pabraukta), ir ligos pradžio- 
1 ia ne klubinio, bet sėdynės nėr
vo uždegimą.

Ilgėja amžius Degantieji metalai

je atsiradęs refleksinis nugar
kaulio iškrypimas tampa nuo- 

Žmogaus dubenį sudaro 2 si-. latiniu” ne medikui yra sunkiai 
metri&ki bevardžiai kaulai, loty- suprantamas, o medikui jo min- . . on .
niškai — ossa. coxae, kurių kiek; tis yra neteisinga, nes ligos ei-{ tU Paaug° net 
vienas sudarytas iš 3 kaulų: vir-j goję nervas nesusitraukia, o su
šutink), vad. klubikauliu, lot. os nyksta to nervo aprūpinti rau

menys, taip, kad koja pasidaro 
plonesne. Tai yra vienas iš pa

ilium; apatinio priekinio, vad. 
gėdikauliu, lot. os pubis ir apa
tinio užpakalinio, vad. sėdikau-Į grindinių vadinamo periferinio 
liu, lot. os ischiūm. f nams, čiuožimo, dailės bei kito-

Sėdikaulis turi 2 šakas so, žymių.

Radioaktyvus vaistai
Mokslininkai pagamino ner-j 

vus raminančius vaistus — re-' 
serpiną — radioaktyvioj formoj. į 
Šis vaistas gaunamas iš augalo, ' 
vadinamo rauvvofia. Šį augalą 
šiltadaržy auginai.! atmosfero
je, turinčioje radioaktyvių an- 
gliarūkštį, į augalą įauga radio
aktyvi medžiaga, kurios turi ir

pro
kurių tarpą iš dubens išeina sė
dynės nervas, lot. nervus ischia- 
dicus. Pastarasis prasideda, lum- 
bosakraliniame nervų rezginy
je, lot. plexus lumbosacralis. o 
ne plexus ischiadicus, kaip yra 
aprašyta.

Toliau, sakinys; “Jo (atseit, 
nervo) uždegimas yra dažniau
siai pasitaikantis neuritas” yra 
bereikšmis, atsiminus, kad neu- 
ritis, lietuvinant, neuritas reiš
kia nervo uždegimą. Į padarytas iš to augalo vaistas.

Taip pat, sakinio dalis: “...art-'Specialiais aparatais tada gali- 
ritinis klubo sąnario uždegi-' ma tokį vaistą sekti — kaip 
mas,...” yra tik žodžių kratinys,' jisai keliauna organizme. Moks- 
nes arthritis, lietuvinant artri- lininkžfi numato, kad tie stebėji 
tas reiškia sąnario uždegimą. mai duos gausiai naujų žinių.

VARPIUTAS
ACCORDION SCHOOL

73 Ecst 103rd Sf, Tel. CO 4-1115
Nauji akordeonai, 120 Bass, rcg. $400.oo.

Speciali kaina .................. ............... . .$150.00
~K/// Dideliai. nuolaidos nuo visų instrumentų. Mes 

' perkame ir parduodame niuafkoa instrumentus.
••NEMOKAMAI pasinaudosite akordeonu jūsų namuose!
• Visos pamokos privačiai • $2 už pamoką (10 savaičių)
• Užbaigę kursus galite išsinuomuoti akordeoną.

Mes taipgi perkame vartuotus pianinus ir visokius muzikos 
instrumentus — bet kokiame stovy.

MAKTEL-COUVOISIER COGNAC

. ’ S«3vings anpl Loan 
Asjociation

: gTTsuREo] 
jaSy,......

RE R 40 M£TU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BE NDROVŽ

Metropolitan Gyvybės Ap-' Metalurgijos laboratorijose 
draudimo bendrovės apskaičiavi atrasta, kad ir metalai gaH deg 
mais baltaveidis amerikietis nau ti, pvz. cirkonijus, hafnijus, ti- 
jagimis vidutiniškai išgyvena tanijus — augštoje temperatū- 
69.6 metus, mergaitė — 73.6 roję užsidega. Juk ir geležies 
metus. Per paskutinį dešimtine-1 dulkės dega puošniomis kibirkš-
t.;- žmogaus amžiaus vidurkis timis fejerverkuose. Magnezijus 
paugo 4.4 metais, o nuo 1902 užsidega gana žemoje tempera

tūroje.
............■■ ...................... ■ ■

TIKTAI MŪSŲ FIRMA ŠVEDIJOJE GALI TAIP PIGIAI 
PASiŲSTI PAKIBTUS. PALYGINKITE TIK 

KELETĄ SIUNTINIŲ:
Siuntiniai garantuotai pasieks adresatus Lietuvoje per 5—6 savaites

Nr. 1. 20 svarų taukų ............................. . .................. '.................... $23.00
Nr. 2. 20 ” ryžių ................................................................... $17.50
Nr. 3. 20 ” eukraus ................................................................. $13.00
Nr. 5 10 svarų cukraus

10 “ taukų
Nr. G 5 svar. cukraus 

“ taukų 
“ ryžių 
“ jautienos

.$20.50

$23.00
MES TAIP PAT SIUNČIAME JŪSŲ PARUOŠTUS SIUNTINIUS 

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

ATLANTIC GIFT SERVICE CO.
1824 WEST CHICAGO AVĖ., CHICAGO 22, ILL. 

Telef. EVerglade 4-5230

STEPHENS LIQUORS

Choro vedSJas 
R. Steponavičius,

savininkas

4134-36 Archer Avenue
(Kampas Francisco gatvės)

Pirkite pas savo tautietį, kur 

rasite didžiausį pasirinkimą už

sieninių vynų, konjakų 

ir likėrių.

ITALIŠKAS KONJAKAS (10 m. senumo . ,5th $2-88

5th $5-09
Portugališkas BRANDA' (10 m. senumo . 5th. $3.88 

DEMOUNIE. COGNAC (Prancūziškas) 5th $3.88

NAPOEEON BIl.ANDY (Prancūziškas) 5th $3.88

Lietuviu Prekybos Namai

PIRKITE DABAR, MOKĖKITE SEKANČIAIS METAIS ! 

Prekes be brokų, kainos be užprašymų, išmokėjimai trims (3)

metams - be Finansų Kompanijų.

5 dalių valgomojo baldai, ąžuolo, riešuto ar Mahagony spalvos, pas mus tik . 599
7 dalių valgomojo setas su nedegamu Formica viršum, garsiausių Amerikos

fabrikų, tik ................................................................................................. $ | ^9-00

8 dalių valgomojo setas, 57 metų stiliaus, ypatingai puošnus 16 asmenų, tiktai $299°°
9 dalių valgomojo setas 16 asmenų, riešuto, ąžuolo, Brazilijos raudonmedžio,

parduodamas virš $500, pas mus be įmokėjimo šiais metais, pristatome tuo- 
jaus tik už ...................................................................... . ......................... $395

Aą

4038 Archer Avenue
AUGUST SA L DŪKAS

Te!. LA3-671V
Prezldertfs
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URAIN AI.COHOI. 190 Prool

ZUBROVVKA (su importuota žole)
KALĖDOMS geriausia dovana 

Įvairiausi modeliai nuo $69.95 iki 
$139.95. Kam rašyt. ranka? Ji rašo 
greičiau, gražiau it 10 egz. iš kart! 
Pigu. nes tarnauja visam gyvenimui. 

Mokėkite tik po $5.00 menesiui. Pri
statoma į bet kuri pasaulio kampų, 
su pilniausiom garantijom!

Katalogus ir smulkiausias infor
macijas gausite pranešę adresų :

L. GIEDRAITIS, 1632 Broad Sreet, Hartford 6, Conn. 
— kuris “Draugui*' žinomas k3ip sąžininga* asmuo.

5th $4.85

KRUPNIKAS (pagal lietuvišką repectą) 51 h" . $3.48

5th $3-79

J.

SKAIDRIOJI 5th $3-29
MIDUOLIS................ ...............................5th $3-79

Inipc-tuotaJP — MUNCHNER HOFBRAU —
alus. Dėžė 24 b............................ . ,5th
(paprastai parduodama už $8.39).

$6-79

FREE PARKIHG LOT FOR CIITOMERS

Chlcago S8vlngs and Loan Association naujai 

statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti į 
mūsų naujojo riamo šaunų atidarymą (Grand 

Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Suugiaus.a Ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben

drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap

draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 

valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 

vienodai reikalaujami) sumų atsargas, bet dau

gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovė* yra patognanės taupytojai, visada timofeCJa Ir Išmoka aakitamhu dividendui 
Ir teikia peiningesnius ,r naudingesnius patarimus.

ą •
Chlcago Saviugs nuo pat. savo įsikūrimo 1924 ra. per daugiau, negu 32 metas, visada Išmokėdavo taupytojom* visas taupy

mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Ka« liečia pelningus patarnavimus — tai Chlcago Savlngs yra vienatį nedidelio akai- 

ėiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškdėiant čekius, apmokant šeimų sąskaita* ir atliekant kito 
kfas pinigines operacijas.

Chlcago Savlngs b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet- tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000 

Kviečiame virius pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškai* — atsiklauskite.

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

rUKKF-NTLY — AUOCiAUSlAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PA1D UP INVESTšrtNTŲ SKYRIAUS.

8 dalių svečių kambario baldai, naujausio stiliaus, Nylon ar vilnos viršumi,
parduodami už $400, pas mus šiais metais tik .......................................... $249" 1

Kilimai įvairiausių dydžių, geriausių Amerikos fabrikų, 9X12, tik ................ $59
Televizijos aparatai — Zenith, Dumont, RCA, Motorola, Westinghousc, Syl-

vania, Admiral ir kiti, nuo ......................  ......................................... $99 iki $250
Šaldytuvai 57 metų modelio, 8 kub. pėdų, 5—6 asmenų šeimai, garantuoti 5

metams, Wcstinghouse, Admiral, General Electric ir kitų, tiktai ........ $175-00

Dulkių siurbliai, parduodami virš $100, prieš šventes tiktai nuo .... $-39-00 iki $69-00
5 dalių virtuvėms stalai su Formica viršais, visų spalvų, tiktąi .............................. ?39✓
Linoleum 9X12, gražiausių spalvų, tik ........................... *................................... $6°°

Stiklinėm durim knygų spintos, tik.............. . .......... .................... ................... $29 00
Prosinimo, skalbimo mašinos, vaikams žaislai ir visa kita jūsų namams.

Už šiais metais pirktas prekes nereikia nieko įmokėti. Pinigus pasilaikykite 
šventėms. Pradėkite mokėti sekančiais metais be procentų.

Mums būtinai reikia vietos dėl kitų prekių — pagelbėkite mums; visas 
prekes pristatome prieš Kalėdas be'jokio pinigo.

FURNITURE CENTER, Ine.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctoty 2-4226

Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPOMIS Sekretorius E. RUDAITIS

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die
nom nuo B iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.

Nuo gruodžio mėnesio 10-tos dienos krautuvė atidaryta kas vakaras iki 9:30.
1957 metų kalendorius siunčiamas dovanai visiems *— pašaukus telefonu.

4
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VENGRIJOS TRAGEDIJA IR VAKARŲ 
EUROPOS KAIRIEJI RAŠYTOJAI

DR. JONAS GRINIUS, Vokietija

(Tęsinys)
Plačios iniciatyvos ėmėsi vie

nas žymiuių prancūzų egzisten
cialistu. "Sizifo mito”, "Maro”, 
“Caligulos", "žmogaus-maiiti- 
ninko” autorius, Albert Camus. 
kuris pirmuoiu buvo paminėtas 
vengrų rašytojų šauksme. Jis 
išsiuntinėjo pagal sąrašą ki
tiems žymesniems rašytojams 
laišką, kviesdamas kreiptis j 
Jungtines Tautas. Savo laiško 
pradžioje A. Camus rašė:

‘‘Vengrijoj mūsų broliai, mir
ties tvirtovės atskirti, tikriausia 
nežino begalinės bangos pasipik 
tinimo, dėl kurio prancūzų rašy 
tojai vieningai sutaria. Bet jie 
turi pagrindo galvoti, kad žo
džių nebeužtenka ir kad yra juo 
kinga dejuoti apie nukryžiuotą 
Vengriją. Tiesa yra ta, kad vi
sa tarptautinė visuomenė, kuri 
po pavėluotų metų staiga gavo 
jėgos įsikišti Viduriniuose Ry
tuose, atbulai, leidžia nužudyti 
Vengriją”. Į savo laišką pabaigą 
A. Camus rašė: “Užuot davus 
valią maišto, begalinio liūdesio 
ir gėdos jausmams, kurie mus 
smaugia brolių vengrų beviltiš
ko šauksmo akyvaizdoje, aš ma
nau, bus naudingiau kviesti vi
sus tuos, kurie buvo suminėti 
lapkričio 7 d. šauksme, su po
zityviu demaršu j Jungtines Tau 
tas”. Pridėdamas prie laiško ben 
dro rašto projektą, A. Camus 
reikalauja tuojau atitraukti iš 
Vengrijos sovietinę kariuomenę, 
įvesti Jungtinių Tautų tarptau
tinę kontrolę, paleisti visus su
imtuosius, sugrąžinti prievarta 
išvežtuosius ir leisti vengrų tau
tai pasisakyti per laisvus rin
kimus. Tačiau, jeigu Jungtinės 
Tautos negalėtų įvykdyti šitos 
pareigos, “pasirašiusieji įsipa
reigoja ne tik boikotuoti Jung
tinių Tautų organizaciją bei jos 
kultūrinius organus, bet dar 
kiekviena proga skelbti pasau
liui jos neveiklumą ir apsileidi- 
mą .

Ir Sartre prieš komunistų 
agresiją

Gal dar kiečiau prieš Sovietų 
Sąjungos represijas Vengrijoj 
reagavo prancūzų egzistencialis 
tų vadas Jean-Paul Sartre. Šis 
senas komunistų simpatikas ir 
bendradarbis savo protestą pa
reiškė dviem atvėjais. Pirmą 
kartą jis suorganizavo savo žur 
nalo “Temps Modemes” ben
dradarbių bendrą raštą, kurį 
taip pat pasirašė keli kiti pran
cūzų rašytojai ir keturi komu
nistų rašytojai. Antrą kartą

savo pasipiktinimą J. P. Sartre 
išliejo straipsniu per keturius 
“Express” savaitraščio pusla
pius.

Atmesdamas komunistų me
lus. skelbiančius, kad venerų 
sukilimas buvęs sukurstytas Va 
karų kapitalistu, J. P. Sartre 
rašė: “Aš smerkiu ištisai ir be 
jokių rezervų sovietinę agresi
ją. Nesuversdamas už tai atsa
komybės visai rusų tautai, aš 
kartoju, kad dabartinė jos vy 
riausybė padarė didelį nusikal
timą ir kad rungtynės tarp f rak 
cijų jos vadovuose valdžią ati
davė (kariškių “kietųjų”, buvu
sių stalinistų?) grupei, kuri šian 
dien pralenkia stalinizmą, tik 
neseniai pasmerktą”. Toliau J. 
P. Sartre pareiškė nutraukiąs 
santykius su sovietiniais rašyto
jais, es neprotestuoja ar negali 
protestuoti dėl skerdynių Ven
grijoj, ir dar pridūrė: “Negali 
būti draugystės su sovietinės 
biurokratijos vadovaujančia 
frakcija: lieka tik pasibjaurėji
mas”. J. P. Sartre taip pat pa
sisako nutraukiąs santykius su 
prancūzų komunistų partija, 
nes su dabartiniais jos vado
vais “nėra galima ir niekada 
nebus galima santykių atnau
jinti”.
“Fašistai tie, kurie šaudo į liau

dį”, sako Surrealistai
Prieš Sovietų Sąjungos agre-

siją Vengrijoj griežtai pasisakė 
ir kita prancūzų kairiųjų rašy
tojų srovė, vadinamieji surrea
listai. Atmetę komunistų šmeiž
tus apie vengrų sukilimo taria
mą fašistinį pobūdi, surrealistai 
bendrame proteste pareiškia: 
“Fašistai yra tie, kurie šaudo į 
liaudį. Prieš šitą begėdystę ne
atsilaiko jokia ideologija”.

Nekalbant apie italų įžymy
bes, kaip Ignazio Silone ir Al
berto Moravia, pravartu nuro
dyti, kaip kairiųjų rašytojų šir
dies ir sąžinės sukilimą Vaka
rų Europoj įvertino vokiečių 
dienraštis “Muenchener Mer- 
kur”. Savo vedamajame lapkri
čio 13 d. jis rašė: "šitų protes 
tų tikroji reikšmė nepasibaigs 
tik solidarumu su vengrų kan
čiomis. Vakarų veiksmams ji 
duos kitokį poskridį ir naują to
ną... šauksmais už vengrus li
teratūrinis bolševizmas pats sau 
užkūrė mirties laužą, iš kurio 
jis gali prisikelti, kaip draugys
tė žmonėms, kaip širdžių skais
tykla, kurios mums visiems taip 
labai reikia”.
Atsimetė komunistų rašytojas

Vienas žymiausių prancūzų 
komunistų rašytojas C. de Ville- 
fosse, nesitenkindamas savo pa
rašu po J. P. Sartre suorgani
zuota rezoliucija, su vienu drau
gu dar parašė laišką Prancūzi
jos komunistų partijai. Štai vie
na antra to atviro laiško vie

telė: “Didysis komunistinis dar
bininkų sąjūdis savo pirmykštį 
idąalą yra išdavęs”, rašo Ville- 
fosse. “Yra atėjęs laikas pado
riai rašyti ir kalbėti... Raudono
ji armija su savo tankais riedė
jo per vengrų darbininkų mases 
ir kovojo prieš visos liaudies 
išlaisvinimą. Nusivylimas mūsų 
širdyse virsta galingu pykčiu”. 
Ir toliau jis rašo: “Padoriam 
žmogui bendradarbiavimas su 
komunizmu pasidarė neįmano
mas. Sovietinių šarvuočių siau
tėjimas ne tik užgniaužė vengrų 
tautos pasipriešinimą, bet pir
miausia nužudė Rusijos morali
nį autoritetą ir tą pasitikėjimą,
kurį milionai žmonių jai turėjo”.

--------- ’

Prancūzų komunistų vadus Vil- 
lefos3e charakterizuoja “išsigi
mėliškų dorovinių ir dvasinių 
nuotaikų aukomis, žmonėmis be 
jausmo geram ir piktam, tiesai 
ir melui, žmoniškumui ir nežmo
niškumui, žmonėmis, kurie la- 
voniška paklusnybe yra prisi
rišę prie linijos, ištikimi iki kri- 

' minalo, skerdynių šlovintojai, 
I suokalbininkai duoto žodžio lau
žyme... Toliau nebegaliu su jais 
eiti. Ir aš nesu vienintelis”.

(Pabaiga)

knygryšyklą, neužilgo pasirodys i • J. Feučyla dirba kaip iliust 
rinkoje. Leidžia Lietuviškos ratorius viename iš vadovaujan- 
Knygos klubas. čių žurnalų Kolumbijoje.

A. ‘"A

JUČUS SISTERS RESTAURANT , 
(Naujai) dabar atidarytas i

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

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

KRONIKA
• Eugenijaus Gruodžio poe

zijos knyga “Aguonos ir smėlis” 
jau atspausdinta ir atiduota į

LEVVIE & JANS 
ITALIAN GAKDENS 
Piza ir Itališki Valgiai

Vai. Nuo vidurienlo iki 1 v. r. kas
dien. Įskaitant šeštad. ir sekmad. 
Pristatome nuo 5 v. v. iki 1 v. r.

Atdara 7 dienas savaitėje 
Pasitarkite su mumis ruošiant pobū
vius ir banketus.
4945 S. Halsted AT 5-9837

IMPORTUOTI VOKIŠKI RADIO 
APARATAI

(AM-FM Visos bangos Hi-Fi) 
Niekas negali prilygti HI Fidelity

muzikai, sudarant ypatingą nuotai
ką, labiausiai tinkančią žmogaus po
ilsiui. KodSl gi neateiti pas mus ne
trukus ir apžiūrėti mūsų prekių mo
derniose patalpose. Mes būsime lai
mingi aptarti su Jumis BLAUPUNKT 
RADIO aparatų geras ypatybes.

Malonus balsas, gražūs cabinetal 
ftių HI Fi radio aparatų yra tikrai 
verti Jūsų atėjimo ir apžiūrėjimo.

PETER P. RINKES, INC.
I rmo prekyba 
Atdara viLsems

2601 W. 63 St. VVAJbrook 5-2330-1

Chicagos ^variausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILLOW WEST INN AND

PICNIC i GROYE
8Srd and Wiliow Springs Road

Willow Springs, Illinois

DftMESIO AUTOMOBILIŲ SAVI
NINKAI IR AUTOMOBILIŲ PRE

KYBININKAI
RICH’S AETO RADIATOR 

REPAIRS
Taisome ir valome radiatorius. Dar
bas garantuotas.

1338 Dugdale, \Vaukegan III.
ON. 2-6860

ARTHIUTIS & RHEUMATISM
Nauji vaistai skaudantlcms raume

nims, sustyruslems sąnariams. Sku
biai palengvina paraudusių, sustyru- 
slų bei sutinusių nugaros, kelių, ko
jų ,kojų pirštų arba sprando rau
menų ir sąnarių skaudėjimą. Varto
kite naujus AMERPOL vaistus. Tab
letės $1.50, mostis 7»c. Viskas tik už 
*2.20, pns jūsų vaistininką.

PAGELBEKITE ARTIMIESIEMS UŽ 

GELEŽINES UŽDANGOS

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

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

UNITED OVERSEAS PARCEL SERVICE 
1263 N. Paulina 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
te nj kostiumams ir kitokiems rūbams. Taippat yra didelis pasirinki-, 
mas įvairių medžiagų liekanų, kurios tinka ir pasiuntimui j užsienį 
ir savam naudojimui namuose.

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

-T

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

6402 S. Fairfleld Avė., Chicago 20
Tel. HEmlock 4-8037

Vertimai — Pilietybė — Laiškai 
duoda pamokas. Prie# karą. baigęs 
Čikagos universitetą.

1 dol. 25 et. vai. — privačios. 
(1-člas augAtas, durys po kairei, art 
<S-£los gatvės ir Callfotnia Are.)

CHICAGO RAVIOLI C0.
INC.

2380 S. Blue Island Avė. 
Vlrginia 7-6450

For real Italian made Ravioli 
and Meat Sauce.

Specialios Vaišės Šventėms — 
Ravioli Pietūs!

CHICAGO RAVIOLI BRAND
"MAMA MADE"

DABAR JAU METAS 
PAGALVOTI APIE

JUSI!
SANTAUPŲ
SAUGUMĄ

INSURED

Žemiau išvardintieji dalykai padaro STANDARD 
FEDERAL stipriausia ir labiausiai pasižymėjusia 

Chicagos taupymo bendrove:

1.

2.
AUDYKLA JUOSTA

Sav. Kazys Prišmantaa 
1805 West 46 Street

Chicago 9, UI.
Teleft LAfagette l-SOM

Gamina juostas, takelius, juosteles, 
pagalves vardinių, gimimo Ir kitų 
progų dovanoms.

.1, RODY & FENDF.R SHOP 
4500 S. PulAMki IU1.

I±A 3-5845 BI 7-0826
Specialistai Body & Fenrter Patai

symams. Visas darbas garantuoja
mas. Visą laiką dirba ekspertai mo- 
ohajiikat. Atliekame mechaniškus 
darbus visų modelių automobiliams. 
Atvykite pas mus “tune-up" arba 
kitiems sutvarkymams Jūsų automo
bilio. Mūsų kainos prieinamos.

Virš 44 milijonai dolerių investuota į Government Bonds ir 
veteranų morgičius, dalimi garantuotus U. S. valdžios įstaigos.

Turtas virš .............. ............................................... $58,000,000.00
Atsargos Fondas virš .............................................  $ 5,000,000.00

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

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

Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir 
pristatymas garantuojamas 

REIKALAUKITE KATALOGŲ 
Taip pat siunčiame daiktus užsakomus Anglijoje. 

Siuntiniai pristatomi gavėjui 5—6 savaičių bėgyje.

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

%------- —------------------------------------------------------------------------- -----------

Gearing Building Material & Coal Company
/TOT* ALYVA IR ANGLYSyPirkite pirmiau negu užsnigs! Pristatome 

A W •J • ■ visame mieste ir priemiesčiuose..
5627 W. 65th St Skambinkite bet kuriuo 
laiku: POrtsmonth 7-6740; OLobe 8-4400.

3. Nuo 1909 metų visada išmokėjome pagal pareikalavimą.

4 Federal Savings and Loan Insurance Corporation bei 
* Federal Home Ixian Bank sistemos narys.

5 Sumažink rūpesčius. Taupyk saugiai. Visuose skyriuose 
’ mes mokame vienodą dividendą. •

Darbo valandos: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 p.p., įskaitant šeštadienius.
Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 valandoj vakaro.
Trečiadieniais visai neatidaroma.» '

CHARTERED AND SCPERVISED BY THE UNITED STATES GOVT.

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

(Archer Avė. at Sacramento) 
PHONE: Vlrginia 7-1141

Ar jieškote saugios vietos dėl savo sunkiai 
- sutaupytų pinigų?

... ta vieta yra St. Anthony Bendrove!
Ar jieškote daugiau uždarbio?

... ta vieta yra St. Anthony Bendrove!

DYKAI DOVANOS SU SĄSKAITOMS 
KAKLO PAPUOŠALAI

su auskarais su $1,000.00 depositu

Sąskaitos Federaliniai apdraustos iki $10,000.00 
Pradėkite sąskaitą šiandien pas mus.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 South 49th Court, Cicero 50, Illinois
Telefonai: TOvvnhall 3-8181 ir BIshop 2-1397

Atidarą kasdien iki 5:00 vai.; pirmadieniais iki 8:00 vai. vak. 
JUOZAS GRIBAUSKAS, Sekretorius

SS

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

tinkamą aprangą. Pasinaudokite mūsų lietuvišku, sąžiningu ir pigiu 
patarnavimu, užsakydami maistą, vaistus, avalynę ir angliškas medžia
gas, ir pasiųsdami savo supakuotus siuntinius iki 19 svarų neto. Išsi
rinkite patinkamus siuntinius, kartu su adresais ir money orderiu pa
siųskite mums, ir Jūsiškiai su dėkingumu minės Jus. (Į Azijos Sibirą 
$1.40 daugiau). Garantuojame 100%.
No. 8 ................. $13.34
20 sv. cukraus
No. 9 . .............. $23.00
20 sv. k. taukų
No. 22 .............. $26.61
2 sv. gT. pupelių kavos
1 sv. 2 ozs. šokolado
2 sv. sviesto
4 sv. 7 ozs. ryžių 
2 sv. 3 ozs. bec. lašinių 
4 sv. 7 ozs. K. taukų 
1 sv. kumpio 
1 sv. arbatos 
1 sv. 2 ozs. Sk. muilo

No. 30 ............ J14.66
20 sv. pirmos rūšies

kvietinių miltų.

No. $1 ............ $18.11
5 sv. kvietinių miltų
6 sv. cukraus 
R sv. ryžių
4 sv. 7 uncijos k. taukų
No. 36 ......... $31.95
2 sv. kumpio 
2 sv. Salami dešros 
2 sv. bec. lašinių 
2 sv. 3 ozs. K. taukų 
1 sv. Pupelių kavos

2 sv. sviesto 
l sv. Cukraus 
1 sv. pieno miltelių 
1 sv. šokolado
14 ozs. koka vos
15 ozs. razinkų 
200 cigarečių

Chesterfield
No. 38  .......... $18.17
20 sv. ryžių

No. 40 ............... $26.00
15 sv. bec. lašinių 
5 sv. Salami dešros

PATRIA GIFT PARCEL COMPANY Tel. CR 7-2126 
3741 W 26th St., Chicago 23, III. Dirbame kasdien nuo 

9 iki 6 vai.

OOOOOOOOOOOOOOOOO .00000000<X><XX>0<X><KKXXX>000<XXXXKX>0<X3
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K. GASICNAS SIUVĖJAS
MOTERŲ RŪBŲ

Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus. 
Iš {vairių kailių užsakyt] paltai duodami Išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSHFIELD AVENUE

Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329

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 p«r mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šių kompanijų:

AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDINO COMPANT
AMERICAN INDEMNITJ COMPANT

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANT 
FIREMAN’S INDEMNITT COMPANT

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANT 
MASSACHU8ETTS FIRE A MARINE INSURANCE CO 
Pacific National fire Insurance compant
PEARL ASSURANCE COMPANT 

RELIANCE INSURANCE COMPANT 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANT 
WE8TERN CASUALTT A 8URETT COMPANT

“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underurriters"

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

Telefonas CEntral 6-6206
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PAS BUDRIKĄ
ATVAŽIUOKITE

Jūsų laukia graži dovanelė

Dykai

Okup. Lietuvos 

vadovėliai

kl.), S. Čefranovo TSSR geo- 
■ grafija (šen. III kl.), I. Mama- 
1 jevo Užsienio šalių ekonominė 
geografija (šen. IV kl.), kur nu

Rusų k. vartojami taip pat r0£Į0, jog vįsose šalyse labai
T. Šuravino ir kt. vadovėliai. bloga, o “auksinis gyvenimas
B. Matematikai visi verstiniai tik SSSR’’. Kaip pastebime visai 

A. Kisieliov Aritmetika (mū- nėra Lietuvos geografijos, ji ei- 
sų I-II kl.) ir Ponomariov su narna tik tiek, kiek duoda TSSR

Chnstmas
N. Syrnev Aritmetikos uždavi- 

1 nyr,s (I ir II kl.).
To paties A. Kisieliovo Algeb

ra I ir II d. (II-VII kl., baigia
ma progresijomis ir antr. laips-

geografijoje.

G. Istorijai nėra lietuvio 
vadovėlio

Šen. I ir II kl. einama S. Ka-
nio nelygybėmis) ir P. Laričevo\voliovo Senovės istorija, susi- 
Algebros uždavinynas I ir II d. dedanti iš įvairių sukilimų. Šen. 

i toms pat kl. Geometrijai varto- II-III kl. einama E. Kosminskij 
jamas to paties A. Kisieliovo Vidurinių amžių istorija, labai 
Geometrija (II-VII kl.) ir N.1 panaši savo metodu šen. isto- 
Rybkino Geometrijos uždaviny- rijai, o šen. IV kl. A. Jefinovo 
nas I ir II d. Trigonometrijai

kaip “istorikė” sovietuose ir Va 
karuose pažįstama. Jau prieš ku 
rį laiką išpažinusi “klaidas” ir 
pasiryžusi atitaisyti “part’jos” 
garbę, kurią buvo suteršusi be- 
šlovindama didžiausią pasaulio 
“genijų” drg. Staliną. Jos va
dovėliuos panslavizmo arba dar 
aiškiau sovietiškai rusiškojo im 
peralizmo tendencijos visuotinės 

j ir nežinančios jokio saiko, ypač 
i paliečiant Didž. Lietuvos kuni- 
jgaikštiją (jos išmintimi dažnai 
j naudojasi ir dabartiniai Didž. 
Gudijos laisvintojai). Kai Pan- 
.kratova atsiredaguoja į Rusijos

revoliuciją, Lietuvos ir kt. tau
tų, ypač Pribaltiskij kraj istori
jas ir “išvadavimą”, Did. Tėvy
nės karą (1941-44), taip palei
džia visas savo rašymo apy<a- 
ras, jog dažnai atrodo, jog vi
sai nežino ką berašo.'

i Lietuvos istorija dabartinėje 
okup. Lietuvos mokykloje įtrau
kta tik į programas, bet neįma
noma. Jai neturima vadovėliu.
Yra tik šiokie tokie konspektė- 
liai, kuriais naudojasi mokyto
jai, kai reikia papildyti šis tas 
prie Pankratovos TSSR istori
jos. — J. D.

GU*ri JSKŲ
BEVEKLV HiLLS GftLUNlC'k. 
Ųerlaaaioa gėlfta dei vestuvių, omus . 
ų, laidotuvių ir kilų papuutluių 

į Z-*-*S WUST 03KU alKfcPl 

S ei. VKtMpevt 0-UH33 ir l'K S-0S3-

Dėmesio, AVaukegano skaitytojai
Užsisakykite anglis dabar v 

When Coaletl — You'rc Hariu!
Cavalier Stoker 

Rluo Boy Pocahontas
Augščiausios rūšies anglys tvarkingai 

priruošiamos ir pristatomos. 
1IAAKK COAL CO. .MA 3-1133.

D no u* Ir fvalrias ukonliųcas 
bulkutrt kepa

BRUNO'S KEPYKLA
8339-41 S. IJtuanlca A v*.

TeL Oliffsido 4-6870 
Pristatome 1 visas krautuve* 
ir reatoranua, taip pat 1A- 
olunėta 1 visus artimuosius 

miestus.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

M1SS AMERICA
17 Jewelt, 

onbreakabl* 
aulnsprlnc, 

psnslon brac*l*L
$3575

desiP^

L
PRESIDENT

17 jewels, 
'uobreakahie malnsprtm, 

•bock reststaab 
$4950

(rišo availabte wtl 
charcocl dlal)

AMERICAN GIRI
Bracelet and waicJ» 

combined in ona 
ajamoft-s ensemblK 

17 jewels,
uotuvakable mainsCrtų.

$4950

PA Y AS e i 
UTTLB *1 lswa

Geriausia vieta pirkti Kalėdų dova
nai.. Pas Budrikų. Deimantai. Brili- 
jantai, Žiedai, Auksinės Plunksnos, 
manieuro Setai, Sidabro Kryželiai, 
Kankinės Perlai, lavalierai, Attks- 
karai, Gintaro iSdirbystės, Armoni
kos, Rašomos mašinėlės, Blanketai, 
Kaldros Servyzai, Toasteriai, Radios 
F. M., A. M., lJi-FI, Automatiški 
Patefonui, gražus mažutis Radio už 
619.93.

— N. Rybkino' vadovėlis^ ir 
atsk. uždavinynas, skirti šen. 
mūsų VI ir VII kl. Braižybai var 
tojami šen. III-V kl. Abrikosovo 
vadovėliai.

I
C. Fizikai — verstiniai

A. Pioryškino. G. Faliejevo 
ir V. Krauklio Fizika I (šen. II 
kl.) ir II d. (šen. III kl.), o A. 
Pyrioškino ir to paties V. Kriau 
klio (šis išvertė lietuviškai ru
siškus tekstus) Fizikos kursas 
I d. (šen. IV kl.) ir II ir III d. 

i tik viebo N. Pioryškin (šen. 
i V-VII kl.), o priedu dar P. Zna- 
, menskij, S. Moškov, M. Pio- 
trovskij, J. Švaičenko ir I. Rim- 
kevič Fizikos uždavinynas (šen. 
IV-V kl.). Taip dar V. Voronov 
-Veljaminov Astranomija (šen. 
VII kl.).

D. Chemijos vadovėliai tokiu 
“lietuvių”

D. Kiriuškino (sdn. III kl.), 
C. Chodakovo, J. Cvetkovo, S.

, Šapolerjko ir D. Epšteino (šen. 
i IV kl. taip pat ir V kl.), prie- 
! du dar J. Goldfarb ir L. Smar- 
’gonskij Chemijos uždavinynų.

E. Botanikai ir kt. gamtos
mokslams

V. Tetiuriovo Botanika (šen. 
į I-II kl.), V. Šalavjevo ir N. Ry- 
kovo Zoologija (šen. II-III kl.),
A. Kabanovo Žmogaus anato
mija ir fiziologija (šen. IV kl.) 
ir M. Melninkov, A. Šibanov ir
B. Korsrnsja Darvinizmo pa
grindai (šen. V. kl.), parašyti 
tiek “moksliškai”, jog daugelis

i vietų šiame krašte tiktų laik
raščiams vietoj juokų. Nežinia 
kodėl neleidžia Jurgučio tais j 
klausimais parašyto vadovėlio. 
Matyt tas trefnas, nes ilgai bu
vo asistentu dar Nepr. Lietu- j 
voje Medicinos fak. anatomijos Į 
skyriuje.

Naujųjų a. istorijos I d., kur 
pvz. iškelta “Anglijos buržuazi 
nės revoliucijos” ir kt., šen. V. 
kl. einama I. Galkino, L. Zubko- 
vo, F. Notovičo ir V. Chvostovo 
Nauj. a. istorijos II d., apimanti 
iki 1918 ni. visokias revoliucijas.

Tarp pagrindinių istorinių mo 
kyklos vadovėlių šiuo metu Lie
tuvoje yra A. Pankratovos red. 
TSSR istorija I-III d., einama 
šen. IV-VI kl. A. Pankratovo

Krautuvėje “MARGINIAI” 
adresu: 2511 W. 69th Str., Chi- 
eago 9, III., galima gauti gra
žiausi liaudies meno išdirbi
niai, knygos, žurnalai, taip pat 
galanterija.

HOMER MARTIN 
GONE MAD!

Mokėsiu $35 už kiekvieną au
tomobilį atvežtą ar atstumtą 
—turi turėti bateriją, genera
torių ir starterį.

H. MARTIN AUTO PARTS
RET.21 LIBERTYVILLE, ILL. 

Tel. LIb. 2-3143

OELZE BROS.
Service Station and Garage

Greasing - Wa#di- 
ing - Batteries 
lires - Accessories 

TOWING
An y tvhere-Anytim e 

Telephor.e 
GLobe 8-0420

7322 Archer Avenue, Summit

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

__
STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50
Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas "Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta’’, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ................................................. 98c.

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

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

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

viei.u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.V
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
. .“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, ShanŲing, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
, IgOG SOUTH UNIOM-AVEHUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., V/2 bloko į pietus nuo 
Boosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
TeL MOnroe 6-8152.

i

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. HELSOK,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West Ulth Street

Vienas blokai nuo kalinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste 1

Telef CEdarcrest 3-6335

LIŪDĖSIO VALANDOJ 
šriiikBi

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditloned koplyčia 
REpublio 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vieta 

Tiems, kurie gyvena kitos* miesto dalyse; gaustos* 
koplyčią arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
r LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

* 6812 S0 WESTERN AVĖ. 1410 S0. 501h AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.*

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhalI 3-2109

SKAUDA GALVĄ?

Gružus Automatiškas Patefonus ir 
Radio vertės 69.00, už ............. 49.00.

F. Geografijai
J. Zaslavskii, T. Gcrasimova 

Fizinė geografija (šen. I kl.), 
G. Ivanovo ir A. Dobrovo Pa
saulio dalių geografija (šen. II

18 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

•unkvr žirnis su pilna ap- 
draiKla. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4540 8. Wood St., Chicago •
Illinois, tel. VI 7-2972

atūsiza

L/5t/2£ at tfie.
enza

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

Luncl|cs 85c, coffee included.

ADAM S RESTAURANT
Our bcautiful Dining Room is setback 
from the Street to provide an ideal 
setting for an enjoyable meal. J-

<Ux£i/i £/-t£l [^adlĮ ® •

ADAMS RESTAURANT & COFFEE HOUSE
3125 LinccJn Avė. Hours: 8 AM to 8 PM; Mon. & Thurs. to 10 PM

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

Ciru/.UH I'oi lubli? \ izij.'t ■— S9.00
ii uugši'iau. Zcirith, l’fHlCO. Gitiiral 
Electric, Adintnil, lt. C. A. Vlctor, 
Truvlir, Itudrik I«tpi 1 T.V.
Pirkėjui T' kvizijų gaus dykai luik-| 
rodėlf l>ėl Televizijų l’atalHvmo pu- I 
telefonuokito CAIumet 5-7237.

Nauji l.uikrodėliai 17 akmenų ver
tės $38.00, už »14.f>0.

BUDRIKS
3241 So. Halsted St.

Iki Kalėdų kiuulu.ė utiiuru kiel,\ie
nų dienų nuo 3 v. r. iki 9;30 v 
sekmadieniais nuo 10 vul. ryto 
5 vai. po pietų. * Itlldl-ikO 
Valanda iš Stoties W.H.I,'.C. 1450 
Ketvirtadieniais nuo 6 iki 7 vul 
kare. Su gyvais Talentais ir dideliu 
nauju Ur k esti u.

v. 
iki 

Radio 
I 450 
va-

SIUNTINIAI! LIETUVĄ
106 W. 7th Avė.,. Gary, Indiana, Tel. TU 5-9435

įstaiga utduru kasdien nuo 11:00 Iki 7:00 p.' m.

2130 W. Cermak Rd., Chicago 8, IU. FR 6-0433
Ištaigu atdura kasdiin nuo 9:30 iki 5:30. Pirmadieniais ir 

kctvirtudiuuiaia iki 8:30 p. ui.

Foreign Parcel Service T. Jedizejak & Company
Hunėiaine dėvėtas ir naujas drabužius, medžiagas, vaistus ir

maisto produktus. Senus ir naujus daiktus priimame ofise.
Visf Biuntiniiii sianėiiuni su jau apmokėtu muilu ir pristatymas 

garaiituojamiis. REIKAI-AUKITE KATALOGŲ.
Kiekvienas sinmiainuH Raketas yra pilnai apdraustas. Svoris riboja

mos iki 22 svarų paprastu paštu arba Oro paštu. Pristatymo laikas oro 
paštu - - '2-3 savaitės. Paprastuipt(

Jūsų giminės Lietuvoje gaus siuntinius absoliutiškai iie jokių 
primokėjiinų. GALIMA SIŲSTI IR PASTIJ.
>( r< ikia tartis dėl atvykimo. SI KM.MULMAIS t ZflAIU TA

Chiropraktika suteikia efektivų paleng
vinimą įvairiausių rūšių gilvos skaudėji
mams — įskaitant ir migrenos agoniją.

Kreites į jūsų vietinį chiropraktą ir 
rašykite šiandien dėl pilnesnių infųrma- 
cijų apie galvos skaudėjimus, jų priežas
tis ir kaip nuo jų apsi-Jugoti bei gauti 

^pagalbą. Taip pat prašykite nemokamos 
literatūros apie kitas ligas.

Spcars Chiropractic Hospital
Dept. K-106 Dcnver 20, Colorado

JOHN F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
<605 07 South Hermitage Avenu*

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenu*

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

-DIDELES NAUJIENOS 
TERROJE!

NAUJAUSI TERROS LEIDINIAI
Anglų-lietuvių kalbų žodynas, apie 20,000 žodžių, su iš

tarimu, nurodytais sutrumpinimais, kokį vartojami JAV ir 
Anglijoje, geografiniais vardais ir vardų sąrašais, rūpes
tingai paruoštas, patogiame formate, tvirtais viršeliais, 
kaina — tik 4.00 «lol.

Jurgio Savickio Žemė dega, antrojo pasaulinio karo atsi
minimų ir užrašų antrasis tomas, kritikų pripažinimu, ge
riausia ir įdomiausia šių metųKknyga, apie 416 psl., tvirtais 
viršeliais, kaina — 4.50 dol.

Šitos knygos platinimui atiduodamos prieš pat Kalėdas. 
Visi Temos Knygos Klubo nariai ir visi ?rof. J. Balčikonio 
Lietuvių kalbos žodyno prenumeratoriai šį žodyną gauna ux 
3.00 dol., o abu Žemė dega tomus už 6.00 dol. vietoj kata
loginės 9.00 dol. kainis. Persiuntimui išlaidos tik 12 centų 
už knygą. Užsisakantys knygas didesniais kiekiais taip pat 
gauna žymią nuolaidą.

Terros knygyne gaunamos visos lietuviškos knygos, visa 
lietuviškoji spauda, o parduotuvėje didelis pasirinkimas 
kristalo, keratmikos, tautodailės, gintaro dirbinių, chinos 
(porcelano), odė j dirbinių, patefonams plokštelių, lietuviški/ 
ir klasikinės muzikos, Hummel figūrų ir d. kt. Dovaninių 
prekių kainos labai prieinamos.

Užeikit ar rašykite:
T F lt K A

3533 S. Ilalsteil St., Ciiicago 8, I'.l

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCLLOIJOS

' Ambulansų patama- Mes turime koplyčias ,
* vimas dieną t ir nak- visose Chicagos ir
I tį, Reikale šaukite Roselando dalyse ir
(mus. tuojau patarnaujame

PETKAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
659 IVest IStli STREEET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. IIALSTED STREET Tel. Y Ards 7-1911

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1146 S. 50th AVĖ., CICERO, Iii. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46tb STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ ’
2424 IV. 69tli STREET REpublie 7-1213
2814 IV. 23rd IT.ACE Ylrginia 7-6672

I -

/
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Vengrija šiandien skęsta krau svarstomas JAV kongrese 
juose. Vyrai, moterys, vaikai, kreiptis j jo atstovus, net į pa
eina į nelygią kovą prieš sovie- tį Prezidentą, prašydami mums 
tų tankus. Stojimas į šitą nely- palankesnio klausimo išsprendi- 
gią kovą — tai desperatiškas ir mo. Nesakau, kad tai jau viską
paskutinis jų šauksmas laisva
jam pasauliui, kad jie jau dau
giau nebegali kentėt. Bet mes 
turim neužmiršti, kad ir Lietu-

ir nulems, bet jeigu šitame dar
be dalyvausime visi ir vieningai, 
tai gali tas turėti nemažai įta
kos. Kodėl mes, pavyzdžiui, ne-

voje ir kituose pavergtuose kraš galėtumėm kiekvieną viešoj spau 
tuose yra tūkstančiai, milionai doj pasitaikančią klaidingą ži

nutę apie Lietuvą atitaisyti? — 
savo atsiliepimu paneigti rusų 
klastingą propagandą, arba, pro

žmonių, kurie tyliai kenčia. Jų 
kančios nė kiek nemažesnės, bet 
tylios, nes jie yra priešo per
daug surakinti. Šis vengrų gar-,gai pasitaikius, pasielgti kaip 
šiai ištartas protesto šauksmas,' kad ukrainiečiai studentai, kurie 
pareikalavęs tūkstančius aukų; tylėdami, bet su plakatais per- 
jį turėjo girdėt visas laisvas pa-'sekiojo rusų delegaciją, atvy- 
saulis ir jis simbolizuoja visų kusią stebėti Amerikos rinkim! 
pavergtųjų šauksmą. Bet ar mes nes procedūros? Tai yra nesun- 
jj tikrai išgirdom?

tie iš mūsų studentų, kurie turi 
gabumus rašymui arba ir vy
resnieji, turėtų padėti pastan
gas amerikietiškoje spaudoje- 
žumaluose išspausdinti trumpas 
apysakaites ar noveles, apsakan 
čias, kad ir netiesiogiškai, mūsų 
dabartinę padėtį, problemas ar 
praeitį. Tai viena dirva, kuri, be 
rods, dar visai nepaliesta. Ne
turiu čia mintyje tokio pobūdžio 
straipsnių, kuriuos mes skai
tom “Lituanus”. Mano minėti, 
greičiau jau priklausytų groži
nės literatūros sričiai.

Daug galima būtų konkrečių 
pasiūlymų dar padaryti, liečian
čių mūsų bendrą Lietuvos repre 
zentacijos darbą, tačiau ne šio 
rašinio tikslas buvo juos visus

ku ir tai yra studentų darbas.
Daug buvo jau mūsų spaudo

je rašyta apie tremtinių studen
tų ambasadoriavimo pareigą, jų 
tinkamumą tam darbui ir t.t.

Kaip žinome, Vengrijos suki
limas buvo didele dalimi studen
tų darbas. Tai liudija apie jų su
sipratimą. atsakomybės pajuti
mą prieš savo pavergtą tautą f0<jėl nekartosiu tų minčių. No- 
ir jų hero jiškumą. Panašūs įvy
kiai vyksta ir Lenkijos studen
tų tarpe.

Akivaizdoje šių įvykių tenka 
mums studentams laisvajame pa 
šaulyje susimąstyti ir paklausti 
savęs ar mes atliekame savo 
pareigą, ištardami protesto žodį 
už tuos, kurie negali jo ištarti, 
pareigą, kuri mums yra savai
me uždedama
čiančių Tėvynėje

nu prie šios progos padaryti 
dar vieną konkretų pasiūlymą:

šiais metais L et. Stud. sąj. Jei bent 75'/ Są jungos narių įsi 
centro valdyba yra nutarusi iš- gys metrašti išlaid s bus anmo- 
leisti seniai laukiamą nietr štį. kėtus. Tad ’alutbr'. finansinės 
Jo redakciją sudaro L Čepėnai- problemos išu.pr; nd’mas plikiau 
tė, T. R?meikis„ J. Šapkus ir so nuo studentijos ir visuome- 
J. Šoliūnas, Čia spausdiname nės susidomėjime - nuo išpirk- 
pasikallaėjimą su studentų met* i tų egzempliorių skaičiaus, 
raščio redakcija. ' .. . -
- Kokie motvvai palenk, tan- ~ h*‘- ^aM> ">?«-

tia mcMaifio leidimo? I "»««»*•» K apaudoa? ,

- Mintis išleisti studentu met! . ~ f“ .^dradarbiai laiku at
rašų yra sena. Jau treti metai 8"'! “‘"■pantu., galvotame, jog

metraštis gali pasirodyti ateikaip diskutuojamos galimybės, 
sudarytos redakcinės komisijos 
ir įdėta daug pastangų šios min 
ties įgyvendinimui. Tačiau dar
bas neįgavo tinkamos formos.
Anksčiau planuotas metraštis 
turėjo būti gana platus, apiman 
tis lietuvių studentų gyvenimą 
ir veiklą Nepriklausomoje Lie
tuvoje, tremties sąlyjjgse bei 
Amerikoje ir kituose kraštuose.
Deja šie visi planai atsimušė į 
finansinių trūkumų sieną.

Kadangi mintis tokį metraštį 
išleisti yra sena ir gyva stnden- Neseniai buv<)
tų-oje. centro valdyba apžvel- rod visa eilė strai i kPnrie 

galimybes, non konkrečiai apia Mtuania[ikos kureų
k"-1 ’ 'įteigimą prie De Paul univer-

Redakdjos nuomone, metrai- siteto chieagoje. Paskutinėmis 
ėio leidimą patetsina jo turinys žlniomis lietuviai akadcmikai 
Medžiaga surmkta tokiame met ėdos dar5 nea užgir(W.

nančio pavasario pabaigoje.
— Ko pageidautumėte iš stu

dentijos, ryšium su metraščio 

leidimu?

— Mūsų pageidavimai laba: 
paprasti. Prašome, kad tie kole
gos, į kuriuos kreipsimės, ne
atsisakytų padėti, ir kad kiekvie 
nas studentas įsigytų metraštį, 
kai jis pasirodys.

raštyje, istoriškai bus vertinga

AKTUALIJOS

ravo tikrai gražus skaičius.bei įdomi tiek mūsų visuome
nei, tiek patiems studentams. Šią savaitę toje pačioje Chi- 

.. j- a- a r. as. Metraštį išleisti paskatino iricagoje Lietuviškų Studijų insti-
1 va^ y1 L la uvo nore a, vie- g-ajg metais švenčiama Sąjun- tūtas pradėjo paskaitų ciklą 

gos 5 metų gyvavimo sukaktis. Moderniškų kultūrų apraiškų 
Vistiek daug kas per šiuos pen-, vertinimas”. Tema įdomi, aktu- 
kerius metus studentijos nuveik ak. Paskaitos vyks penktadienio 
ta ir daugelis akademikų, baigę vakarais. Studentai turėtų ir čia 
studijas, įsiliejo plačiojon lietu- uoliai dalyvauti. Tai bus papildy 
viško gyvenimo srovėn. Įdomu, j nias universitete gaunamų žinių, 
pagaliau, ir patiems pažvelgti į Ypatingai vertėtų į šias paskai- 
studentijos veiklą, praleistą 5 tas atkreipti dėmesį tiems kole-

nu kitu pavyzdžiu, paskatinti 
mūsų studentiją pakeist ginčus 
ir skaldančią veiklą į visus mus 
vienijantį ir prasmingą darbą. 
Tikėkimės, kad dabar vykstą 
įvykiai suvienys mus ir padės 
mum rimčiau ir teisingiau su
prasti mūsų pareigas. .

BENT PO 10
S. RADVILA, Urbana, Illinois

Šiais metais Lietuvių Studen-, juos sąmoningai ignoruoja. Ka- 
mūsų broliu ken-I tų sąjungos JAV kalendoriuje da yra nusiunčiami aukų lapai 
?ie. Su klaikumu! bpkričio ir gruodžio mėnesiai! tai jie guli ant lentynų ligi su-hpkričio

širdyje tenka pastebėti, kad di- yra skirti
gruodžio 
Lietuvių Studentų' pūva.

iitvinm

BENDROJOJ SĄJUNGOJ. Chieagoje įvykęs suvažiavimas 
praėjo gražioje akademinėje nuotaikoje. Gaila, kad daugelis chi- 
cagiečių kolegų nematė reikalo dalyvauti posėdžiuose. Kaikurie 
dalyviai atvyko net iš New Yorko ar Los Angeles. Prisimena 
lietuviška patarlė: “Arti bažnyčios, toli nuo Dievo”... Dabar 
vyksta Stud. šalpos fondo vajus. Ar jau atlikai savo pareigą, 
mielas kolega?... New Yorko skyrius suruošė priešadventinį 
pasilinksminimą. Prieš tai įvykusiame susirinkime pašnekesį 
pravedė kol. Nargelavičius... Rochesterio skyriaus valdybon iš
rinkti A. Kurkulis (pirm.), A. Naujokas ir A. Grigolaitis... Cle- 
velando skyriui priklauso 49 nariai. Paskutiniame susirinkime 
nutarta paremti Studentų Gairių leidimą ir sušelpti koL E. šikš- 
niūtę... PhiladeĮphijos studentai dalyvavo kovojančios Vengri
jos reikalams rinkliavoje... Illinois univ. Urbanoje įvyko tarp
tautinė paroda, kurioje lietuviai turėjo savo parodėlę ir pasi
rodė meninėje programoje. Savaitę prieš tai tautinių šokių gru
pė buvo pakviesta pasirodyti tuo metu universitete vykstančia
me JAV universitetų profesūros suvažiavime. Tautinių šokių 
grupė jau užsiregistravo dalyvauti šokių šventėje Chieagoje... 
Naujas Lituanus adresas: 916 Willoughby Avė., Broo>klyn 21, 
N. Y.... St. Louis skyriaus narys Rimantas Petrikas tragiškai 
(žuvo Padėkos Dienos išvakarėse. AP redakcija ir visa lietuviško
ji studentija tėveliams ir sesutei reiškia gilią užuojautą.

PAS SANTARIEČIUS. Padėkos Dieną Chieagoje įvyko San
taros susibūrimas — bendra vakarienė... Urbanoje Santaros sky
riui vadovauja A. Kerelis (pirm.), A. Venclovaite ir E. Zaba- 
irauskaitė... Chieagoje lietuvių respublikonų laimėjimo baliuje 
dalyvavo keletas santariečių... Detroite buvo susirinkę santarie- 
čiai veikėjai pasitarimui... Korp! Neo Lithuania ir Tautinių Kor
poracijų Sambūrio šventėje matėsi visa eilė santariečių.

goms, kurie skundžiasi, kad jų 
specialybė apima siauresnę sri
tį ir jie neturį progos susipažin
ti su kitomis sritimis. Štai, čia 

_ , a. i . viena proga, kurių tikrai retai
Pasijo Tikime, jog is Chiea- 
goję esančių daugiau kaip 200

metus Dėdės Šamo žemėje.

— Teko patirti, jog anksčiau 
planuojamas metraštis turėjo 
būti gana plačios apimties tiek

Įdomu, kaip plačiai šis metraš
tis apžvelgs mūsų akademinio 
jaunimo gyvenimą?

guu ant lentynų ugi su- , ii,
Ar tol nėra visuomenės - Me^aštm sudarys maždaug

dėlė daliam,’sų studentijos anie šalpos fondo papildymui, kad| ‘P8“«Wimožymė? Ojeigu.nuei- rtudSko7 vdS nūrtSS 
tai jau užmiršo. Apart mažos nepasiturinti musų akademinio na aukų rinkėjas, tada asmenys , moVroSA; f , „...i
ooitioUo eturiont,, buria atranda šimtus nriežisčm ko- : *a metraščio, iormatas

kolegų, kursuose dalyvaus bent 
trečdalis.

ŽVILGSNIS Į SKAUTUS. Iš spaudos išėjo pirmas numeris 
anglų kalba biuletenio “Lithuanian Scout Activities”...’ G. Kur
pia patvirtintas Bostono skautų tuntininko pavaduotoju... Ten 
pat įkurtas skautų akademikų būrelis... V. Pileika, A. Kudirka 
ir P. Bernotas davė korp! Vyties įžodį Hartforde... A. Dundzila 
paskirtas vadovauti Dariaus ir Girėno draugovei Los Angeles... 
J. Ulėnas išrinktas New Yorko korp! Vyties pirmininku... Skau
tės akademikės D. Oželytė, D. Miecevičiūtė ir R. Firantaitė pa
keltos tikrosiomis narėmis Urbanoje... Chicagos korp! Vyties 
valdybą sudaro A. Mickevičius (pirm.), R. Korzonas, Z. Viskan
ta, R. Vėžys ir A. Jakubauskas... V. Černius yra Chicagos oro 
skautų draugovės globėju... Padėkos dieną Chieagoje įvyko skau
tų akademikų pasilinksminimas.

ATEITININKŲ VEIKLOJE. Vakarinių draugovių valdybų 
suvažiavimas buvo Chieagoje Padėkos dieną... Detroito draugo
vės valdybon įeina N. Cdrys (pirm.), A. Ruseckas, P. Zaranka,

Vienas mažas pageidavimas J Polikaitis ir K. Stankus. Revizijos komisijon išrinkti D. Mi- 
Instituto vadovybei: jei įmano-1 kaitė, V. Pa jaujytė ir J. švereekis... New Yorko stud. at-kai ben- 
ma, vertėtų paskaitas multipli- •drai dalyvavo “Inherit the WInd” vaidinime, po kurio įvyko su-

saujelės studentų, kurie tikrai 
ir giliai supranta savo pareigą 
ir visomis jėgomis ją vykdo, 
dauguma mūsų esame užliūliuo
ti Amerikos malonumų, bei pa
togumų, t?pome pasyvūs, egois
tai ir betkoks žygis, pareika- 
lauiąs mažiausio nepatogumo ar 
atsižadėjimo, yra mums nepri-

jaummo dalis galėtų tęsti stu
dijas. Šalpos fondo vajų dabar
tinėse sąlygose įmanoma pra
vesti tik per aukų rinkimą. Dau
gumas iš mūsų nesame linkę au
koti, o kai pamatome bet ko
kius aukų lapus, bėgame nuo jų. 
Kodėl mes jų bijome turbūt nei 
patys nežinome, nes aukoti nie-

imtinas. Pasidarėm lepūs, tin- Į kas jėga mūsų neprivers. Auka
gūs, praradom visą idealizmą. 
Ir kaip mes tada g3lim reika
lauti ir tikėtis supratimo ir ko
vojimo dėl mūsų laisvės iš tų, 
kurie savo,gyvenime nėra paty
rę komunistinio teroro, jeigu

atranda šimtus priežasčių, ko 
dėl šiuo metu neįstengia numes
ti kelių doleriukų studentijai. 
Karts nuo karto pasitaiko ir ne 
malonesnių įvykių. Kas ligi šiol 
buvo suaukota, įvykdyta kelių 
susipratusių asmenų, kurie au
koja kas metai. Mes lenkiame 
jiems savo galvas.

Kad visuomenė nepilnai su-

bus 7x11”. Taikant metraščio 
apimtį prie finansinių išteklių, 
teko keisti ir metraščio turinį. 
Buvo nutarta apsiriboti tik Lie
tuvių Studentų sąjungos gyva
vimo laikotarpiu JAV-se.

— Kokia medžiaga sudarys 
metraščio turinį?

— Metraštis susidės iš trijų 
pranta studentijos reikalus, mes pagrindinių dalių: bendrinės, is- 
ją daugiau ar mažiau galime pa torinės ir statistinės. Bendrinę

— tai mūsų pačių moralinė pa
reiga. Aišku, turime daugybę 
aukų rinkėjų, kurie renka viso
kiems tikslams. Vieni iš jų dau
giau svarbūs, kiti mažiau. Kiek
vienam aukojame pagal savo

mes patys, netolimoje praeityje i nuožiūrą ir išgales, 
tą viską išgyvenę, .taip greitai Į Daugumai mūsų žinoma, jog 
leidom sau atbukti ir pasinerti j lietuviškoji studentija yra žen- 
pasyvume? į gusi milžinišką žingsnį lietuviš-

Daug mūsų brangaus laiko y-1 kosios kultūros išlaikyme ir Lie- 
ra praleidžiama tarpusavio gin- j tuvos išlaisvinimo bylos kėlime, 
čams, nesutikimams. Mes esam : Akademikų iniciatyva buvo su- 
susiskaldę, leidžiam asmeninėm I organizuota jaunimo peticija, jie 
ambicijom dominuoti mūsų veik-1 reiškiasi spaudoje, organizacijų 
lą. Ir kažin, ar mes bepajėgtu-1 rėmuose bei Bendruomenės veik 
me skubiam ir svarbiam reika-1 loję. Savo suvažiavimuose ir re'?4? Šiuo metu Sąjungoje pn
lui esant vieningai veikti? Mes studijų dienose jie studijuoja skaitoma daugiau kaip 800 stu-
turbūt nesutiktumėm ir kas y- lietuviškosios kultūros išlaikymd dentų, o greičiausia jų skaičių*,
ra “svarbu”! į galimybes dabartinėse sąlygose. siekia arti 1000. Jeigu kiekvie-

O ar nebūtų prasmingiau, jei-! Ju leidžiamas žurnalas LITUA-. nas mūsų surinktų bent po 
gu mes visą savo energiją, ku-jNUS informuoja amerikiečius 10 dolerių, tai Šalpos fondas bė

kuoti rotatoriumi. Nevisi turės 
galimybės kursuose dalyvauti, 
ypatingai tie, kurie Chieagoje 
negyvena. Gi paskaitos naudin
gos, tad būtų tikrai malonu to
mis žiniomis visiems pasinaudo
ti. Neabejojame, jog į šį pageida 
vimą jungsis ir kti kolegos.

Viena kolegė atsiuntė redak
cijai laišką, kuriame, tarp kit
ko, rašoma: “...būtų pravartu

teisinti, bet kai patys studentai dalį sudarys straipsniai, žvelgią paraginti studentus pirkti ir 
tuo nesirūpina* tada jau blogės- įg akademinio taško į" įvairias siųsti tik lietuviškus kalėdinius 
nis ženklas. vGi čia pastebimas mūsų visuomenei bei studentijai pasveikinimus, tuo paremiant 
gan didelis apsnūdimas. Akade- aktualias problemas. Čia atsis- i lietuviškas organizacijas, vietoj 
mikams tas reikalas turi būti pindės akademiko galvojimas kišant pinigus amerikiečiams 
aktualiausias, tačiau tik veik- kaikuriais visuomenei rūpimais biznieriams. Juk jtra nemažai 
lesnieji iš jų dirba, kad šis va- klausimais. Kad šis metraštis net ir jaunimo ar akademinių 
jus atsiektų užsibrėžtų tikslų, nesijaustų kaip pasimetęs naš- • organizacijų, kurios išleido ka- 
Praslinko mėnuo su puse nuo laitis lietuvių studentijos isfcori- lėdines atvirutes. Tas turėtų bū- 
vajaus paskelbimo, bet ar dau- joje, numatytas straipsnis, jun- ti daroma iš principo, neatsižvel 

giant į mažus nepatogumus ar 
pastangas joms įsigyti. Kam ati 
duoti pinigus svetimiems, jeigu, 
to pačio tikslo siekiant, galima 
paremti ir palaikyti savuosius? 
Tuo žygiu būtų atsiekiamas dar 
ir subtilesnis tikslas: įnešama 
lietuviškos, o ne amerikietiškos

gelis iš mūsų kolegų gali rimtai giąs metraštį su visa lietuviško 
pasakyti, kad jisai surinko Šal- akademinio jaunimo praeitimi, 
pos I ondui kelis žaliukus ir tuo Straipsniuose bus žvelgiama į 
būdu atliko savo studentišką pa lietuviškumo problemą, mūsų po 

* x « litines laisvinimo pastangas, kul
tūrinį-visuomeriinį gyvenimą, kū 
rybą ir mūsų, kaip individų, pro
blemą.

apie Lietuvą. Aiškiai pastebime, | dU neturv-tų, nts kasmet jame 
kad studentai yra vieni iš akty-! atsirastų arti 10 000 e derlų.

x. , . viausių lietuviškosios visuome- Ateina Kalė’or Visi švenčia-
mą parodėlių, ruošimą paskai-| nes narių, kūne tikrai sielojasi me ta di,? Kristaus Gimimo 
tų apie Lietuvą, šokimą tautinių, lietuvybės reikalais. Turime tai- ŠVent A kadPmik v. imkimės 
šokių? Neišgirstumėm tada to- pogi atsiminti, jog dabartinė stu' daugiau inic:atvvO8 ir raginki. 
kių posakiu: “Aš maniau, kad, dengia yra ateinančioji lietuvis me mfi visuomenę iteikti stu. 
lietuviai kalba rusiškai! , arba kosios inteligentijos karta. Tik dentijai kuklią be( turinim

ji duos Lietuvai plačios erudici- dovanėię aukos’formoje. Ar tai 
jos mokslininkus bei patyrusius nebūtų gražug mūyų viBUOmeng, 
specialistus. Kaip pastebime, mū, m03taB studentijos atžvilgiu? 
sų akademikai yra tikrai nusi- Šiuo būdu padėsime išlaikyti lie- 
pelnę savos visuomenės para- tuviškąją atldentiją lietuviška.

rią praleidžiam ginčams, sudė- 
tumėm į organizavimą lietuviš
kų klubų universitetuose, rengi-

“Niekad nemaniau, kad jūs tu
rit tokius gražius tautinius rū
bas”. P?mažu, atkakliai, prie 
kiekvienos progos mes galim 
rengt mums palankią viešą opi
niją.

Arba — vietoj perdaug betiks 
liai politikavus tarp savęs, ar 
nebūlų prasmingiau, kad ne tik 
tie, kurie studijuoja politinius 
mokslus ar istoriją, bet kiekvie
nas iš mūsų atidžiai sektų pa
saulio įvykius ir gyvai reaguo
tų žodžiu ar darbu? Atminkim, 
kad kiekvienas iš mūsų turi tei-

savos visuomenės para
mos.

Kaip visuomenė reaguoja į au 
kų telkimą Studentų šalpos Fon 
dfui? Nepravedus statistikos, 
sunku pasakyt
daryti išvadas iš surinktų aukų, 
tada turime atsakytu neigiamai. 
Kolkas vajus pozityvių pasek
mių dar nėra atsiekęs. Atrodo, 
didžioji visuomenės dalis nesu-

0, Viešpatie, juk Tu esi daug 
didesnis Menininkas; juk ir ma- 

Jeigu įmanoma! no menas tai tik Tavo dov?na.
Iš manęs, ydingo ir aistringo 
žmogaus, padaryki naują žmo-

sę betkokiu klausimu, kuris yra vokia studentijos

Antrosios dalies turinys bus dvasios į draugų ir pažįstamų 
daugiau istorinio-kronikinio po- namus, prakalbama lietuviškai
būdžio, Čia žvelgsime konkrečių 
faktų šviesoje į studentų veik
lą tame laikotarpyje. Bus palies
ta Sąjungos istorija (jos įsikū
rimas, organizacinė struktūra, 
veikimo keliai , pavienių Sąjun
gos skyrių darbai bei akademi
nės organizacijos, kurioms pri
klauso studentij-.

Trečias, statistinis skyrius 
vaizdini Ir trumpai perduos 
pagrindinius duomenis apie stu 
dentiją paskutinių penkių metų 
bėgyje.

— Kaip planuojate išspręsti 
finansinę problemą?

— Liet. Stud. sąj. centro, vai 
Jyba yra paskyrusi pinigų 3U 
mą, kurios užteks maždaug pu
sei metraščio išlaidų. Ši suma 
įgalins pradėti technišką met-

širdžiai mielais žodžiais...
Galima būtų net ir amerikie

čiams draugams siųsti lietuviš
kus pasveikinimus, prirašant 
angliškai arba išverčiant lietuviš 

l ką tekstą, tuo parodant, kad 
i mes turim ir savo atviručių, ir 
atskleidžiant jiems nors mažy
tę dalelytę lietuviško meno dva
sios”.

Tikrai graži mintis. Ar dau
gelis iš mūsų esame tai ligi šie 
darę? O vistik vertėtų tą dary 
ti, ypatingai, kad šventės jau 
čia. Be to, dabartiniai pasaulio 
įvykiai beveik mus verčia pa
našaus pobūdžio darbus dirbti.O. *>

Kiek žinome, šiais metais 
skautai ir ateitininkai yra išlei
dę kalėdinius sveikinimus. Ogų, kad žmęnės galėtų pasaky

ti: "Jis yra tas pats ir drauge! raščio leidimo darbą. Centre i juk yra ir šiaip daug puikių 
kitas; štai ką Dievas iš šio žmo-| valdybos sumą ir likusį deficitą' gražių lietuviškų sveikinimų. Pa 

reiklių arba! gaus padarė!” —• Michelaagelo turėtų apmokėti pats metraštis, sinaudokime proga.

sirinkimas su diskusijomis apie matytą, veikalą... Paryžiaus at- 
kų valdybon įeina akademikai R. Bačkis ir L. Pabedinskas... 
V. Skrupskelytė atstovavo at-kus Pax Romanos suvažiavime 
Ottavvoje, Kanadoje... J. Končius (pirm.), F. Palubinskas ir V. 
Dudėnas sudaro Chicagos korp! Kęstutis valdybą... P. Povilai
tis yra Naujųjų Metų sutikimo ruošimo komisijos pirmininkas 
Chieagoje... A. Dzikas dalyvavo prof. S. Šalkauskio minėjimo 
programoje New Yorke, o G. Gaubytė rūpinosi salės papuoši
mu... Chicagos stud. at-kai suruošė susikaupimo dieną pas Tė
vus Saleziečius.

DARBAI IR VARDAI. A. Andriušaitytė ir E. Likanderis 
sukūrė šeimą. V. Vaitkevičius vedė V. Simanavičiūtę. Jaunie
siems linkime giedrios šeimyninės laimės... A. Brazdžionis pra
dėjo dėstyti Bostono lituanistikos mokykloje... A. Banelis, Z. La
pinas, K. Manglicas, V. Paulius ir B. Vaškelis kandidatavo į Ka
nados LB Krašto Tarybą... A. Landsbergis ir R. Šilbajoris daly
vavo Demokratinės Darbo Talkos ruoštoje literatūros vakaro 
programoje... V. Valaitis gavo diplomą ir piniginę premiją fina
linėse visos Amerikos fotografijos varžybose, kuriose dalyvavo 
95 laikraščiai... D. Lapinskas dirigavo N. Anglijos konservato
rijos chorui, kuris tarp kitų kūrinių išpildė ir vieną Dariaus 
kompoziciją... B. K. Šulskis 'gavo chemijos magistro laipsnį 
Creighton univ. Omahoje... V. Valaitienė laimėjo pirmą vietą 
Ohio univ. stalo teniso pirmenybėse moterų grupėje... A. Kasiu- 
laitis sekretoriavo Clevelando rajono LB suvažiavime...

V. Vardys per Milwaukee televizijos stotį pravedė pasikal
bėjimą su vengrų profesoriumi apie dabartinius Vengrijos įvy
kius... L Narbutis išrinktas į Ralfo Roaelando skyriaus revizi
jos komisiją Chieagoje... V. Vygantas ir E. šulaitis priklauso 
tautinių šokių šventės propagandos komisijai... J. Variakojis 
įeina į Am. Liet. Inž. ir Architektų Chicagos skyriaus valdybą... 
R. šomkaitė pradėjo dirbti didelėje vaistų gaminimo bendrovė- 
ie kaip associate scientist naujų vaistų išvystymo skyriuje... P. 
Zarankš, „dalyvavo Ralfo seimo meninėje programoje Detroite... 
Annhurst kolegijos lietuvaitės studentės tarėjo J. Biliūno semi
narą. Referentėmis buvo R. Tonkūnaitė, D. Giedraitytė ir A. 
Kalvaitytė. Toje pačio,|e kolegijoje į akademinius rūbas buvo 
įvilktos ir 4 lietuvaitės: Ž. Bernotaitė, R. Durickaitė, D. Parei- 
gytė ir L Tumosaltė... E. Orentas gavo bakalauro laipsnį buhal
terijos srityje Chieagoje.

ALUMNAI VEIKIA. Chicagos alumnų susirinkime kalbėjo 
B. Mačiulis apie “Lietuvos ir Latvijos ūkinio pažangumo paly
ginimą”... L. Valiuko iniciatyva įvyko steigiamasis Los Angeles 
alumnų susirinkimas... New Yorko alumnų valdybą sudaro R. 
Pūkštys (pirm.), G. Mačiūnaitė ir V. Steponavičius.

STUDENTAI POLITIKOJE. L. Betkauskaitė, M. Grigalavi
čiūtė, G. Laužikaitė, D. Modestavičiūtė, D. Rutkaitė, D. Saba
liauskaitė ir R Vėžys talkino IlHnois lietuvių respublikonų ruoš
tam lietuvių susirinkimui... V. Adamkavičius ir R. Mieželis įeina 
į Illinoiis lietuvių respublikonų organizacinį komitetą... L. Va
liukas aktyviai darbuojasi Kalifornijos lietuvių respublikonų ko
mitete... New Yorko studentų skyrius pasiuntė rezoliucijas Prez. 
Eisenhoveriui ir laisvosios Vengrijos komitetui.


