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ATSIMINIMŲ KALĖDOS
PETRAS BABICKAS, Chicago, III.

Kai jau prabėgo pusė amžiaus 
šioj ašarų pakalnėj, žmogus, y- 
pač atsidūręs toli nuo tėvynės, 
imi gyventi atsiminimais.

"Nieko nėra graudesnio, kaip 
minėti laimingas dienas nelai
mėje”, — pasakė, berods, Euri- 
pidas prieš du su puse tūkstan
čių metų, o šių eilučių autorius 
drįsta sakyti, kad ypač verta 
minėti Kalėdas, nes jos lietuvio 
širdyje visada buvo ne tik di
džioji visų susiartinimo šventė 
— ties Kūdikėliu, pradėjusiu 
naują gyvenimą žmonijai, — 
bet taip pat visuotinio sąžinės 
perkratymo, nesusipratimų ir 
barnių išlyginimo, didžiosios pa
garbos žmogui iš gerojo pavasa
rio — laimės lūkesčių šventė.

Atsimenu pirmas Kalėdas, 
grynai lietuviškas... Tokių nie
kad nebesulaukiau savo klajūno 
gyvenime. Tada gimtoj troboj 
susėdo už stalo, pirmai žvaigž
dei pasirodžius, šeimyna: saviš
kiai ir samdiniai. Tėvas, nely
ginant patriarchas, iškilmingai 
laužė šventą plotkelę, linkėda
mas visiems sėkmės. Paslaptin
gas baltas pyragas man atro
dė, kaip iš pasakų pasaulio at
siųstos vaišės, turinčios stebuk
lingos galios visus šiandien pa
versti tokiais geručiais ir mei
liais. Net bernas, stambus, ne
kalbus vyras, šį vakarą šypso
josi vaikiškai, ir jo akys buvo 
padrėkusios. Motina nešė į šven 
tą stalą neįprastus retus val
gius, rūpestingai prižiūrėdąma, 
kad vaikai nedrumstų iškilmin
gos ir maldingos vakaro rimties, 
ypač traukiant iš po sniego bal
tumo staltiesės šieno stagarė- 
lius, pasakančius amžiaus ilgu
mą... Už lango poškėjo nuo šal
čio tvoros, žėrėjo žvaigždės taip 
arti, jog man rodės jos prašosi 
priimamos j vidų, kur žibalinės 
lempos jaukumoje visa buvo 
puošnu ir gražu, kaiD bažnyčioj.

Atsimenu kitas Kalėdas sve
timame krašte, pirmojo Pasau
linio karo metu, tolimame Petro
grade. Žvangėjo vežėjų skambu 
čiai. Tūkstančiai praeivių sku
bėjo namo. Tačiau, nors ir šilta 
buvo mūsų kambarėly, kuriame 
mes, keli tremtiniai, laužėme 
plotkelę, bet nebuvo jau nei tė
velių, nė žvaigždžių, nė šilumos, 
nė jaukumo... Tik ilgesys ir ne
rimas.

Po poros metų praleidau Ka
lėdas Šiaurės Kaukaze draugiš
koj kazoko šeimoj. Visur buvo 
revoliucijos, kraujas, badas. Ir 
nors tuose namuose nieko nesti
go, bet nebuvo plotkelių, o be 
jų — negalėjau įsivaizduoti Ka
lėdų, nors kazoko šeima buvo 
m«ili ir gera.

Atsimenu Kalėdas nepriklau
somoj Lietuvoj. Buvo ypatingai 
kuklios. Sėdėjome prie stalo tik 
keli. Vieno šeimos nario trūko. 
Jis fronte, gynė tėvynės laisvę, 
kitas dar buvo atskirtas Rusi
joj...

Negaliu užmiršti Kalėdų ant
rojo Pasaulinio karo metu, ku
rias sutikau bomboms krintant 
pafrontėj. Nebesvajojau apie 
plotkelę, apie laimės linkėjimus, 
apie ilgą amžių. Kiekvieną aki
mirką galėjau būti šaltas, kaip 
daugumas šios nelaimingos ge
ležinkelio stoties keleivių...

Nepažįstamas vokietis "karei
vis, pripuolamai atsidūręs po 
sudaužytu prekiniu vagonu, kur 
ir aš gūžėjau, slėpdamasis nuo 
bombų, kiek aprimus šaudymui, 
pavaišino mane kieta ir žemėta 
duonos riekele. Nieko su juo ne
kalbėjome, nes mūsų ausis rėžė 
sužeistų vaikų ir moterų deja
vimai. Tik pasišalindamas jis ta
rė: “Gloria in excelsis Deo” ir 
jo suvargusiame, išmintingame 
veide aš pamačiau žvilgančias 
ašaras. Jis greit nusisuko ir din 
go, nebaigęs to kilnaus obalsio, 
kurį štai antrą tūkstantį metų 
žmonija nuolat niekina.

Taip slenka mano atminty' 
Kalėdos: šventos, geros, rūsčios, 
baisios ir paprastos... Ar jos pra 
leistos Romoj ar Brazilijoj, Pa
ragvajuj, Argentinoj bei Bolivi
joj — mano mintys vis grįžta 
į Lietuvą, į pirmą sąmoningų 
Kalėdų šventą vakarą, kada vi- 

i si buvo tokie geručiai, linkėjo
me vienas kitam laimės, ir ko 
sulaukėm?.. Kas šiandien palin
ki laisvės, taikos, laimės ir ra
mybės mūsų broliams-seserims, 
tėvams ir bičiuliams tolimame 
Sibire ar po pasaulį išblašky
tiems Lietuvos vaikams? Gloria 
— Jam ir TAIKA — žmonėms... 
Viešpatie, kaip toli esame nuo 
tų kilnių žodžių savo darbais!..

Ir vis mintys grįžta į tėvynę, 
į gimtą trobą, kuri man šian
dien, pusei amžiaus praslinkus, 
atrodo mažytė, bet skaisti ir gra 
ži kaip Čiurlionio Karalių pa
sakoj... Šimtus tūkstančių jų nio 

! koja svetimieji, kurie ne tik ne
supranta, kas yra Kalėdų šven
tė, bet ir iš viso nežino, kas yra 
mums šventa.

Ir norisi paklausti: ar ilgai 
dar tie baisūs bandymai, tos pa
tyčios? Sujaukęs žemę, naujos 
rūšies “homo sapiens” jau skver 
biasi išniekinti dangaus rimtį... 
O Kūdikėlis šypsosi Pasaulio 
stainelėj, ir jo šypsena yra žūs
tančios žmonijos vienintelė ir 
paskutinė viltis.

VISO PASAULIO ŠVENTĖ
FEDRO CALMON, Brazilija

Šį straipsnį parašė Rio de
Janeiro dienraščio “O Globo” 
numeriui Brazilijos universi
teto rektorius, buv. Švietimo 
ministeris, Pedro Calmon. Au
torius, vienas iš žymiausių 
Brazilijos intelektualų, yra la
bai popularus savo tėvynėj. 
Vertė Petras Babickas. Red.

Nuostabiausia Kalėdų šventė
je yra tai, kad kiekviena tauta 
ją interpretuoja labai žemiškai, 
paprastai ir džiugiai.

Nesistengia savo apeigomis 
atvaizduoti tai kas įvyko Ju
dėjos stainelėj vieną žvaigždėtą 
naktį, kaip šv. Luko aprašyta. 
Pasiremdamos Šv. Rašto žo
džiais, tautos tą įvykį naciona
lizavo. Kalėdų šventes minint, 
joms mažiausia rūpi istorinis 
faktas, eruditų smulkmenomis 
apipintas. Joms Kūdikėlio gimi
mas stainelėj, tarp baubiančių 
karvių ir švelnių piemenų žvilgs
nių, tėra- PnSada", Stebuklas

Kadangi įvyko pranašystė ir pa
saulio šviesa sužvilgo ant pap
rastų kūtės šiaudų, niekas nesi
rūpino ir nenorėjo suprasti, kad 
tai būtų įvykis, iš anksto pažy
mėtas romėnų kalendoriuose, at 
sitikęs nykiame Palestinos gam
tovaizdy, netoli nuo Šv. Rašto 
minimų upių ir patriarchų ka
pų, kur nuvargusi nuo Ezodo 
buvo sustojusi pranašų tauta su 
Dešimties Dievo įsakymų lento
mis.

Kūdikėlis galėjo gimti čia, 
ten kitur — visuose kraštuose, 
kur Jį garbina ir visuose namuo 
se, kuriuose Jo gimimą švenčia. 
Šiaurėje Jis gimsta snaigėms 
krintant iš dangaus: šviesiaplau 
kis ir gražiaveidis, nes tenykš
tė žiema turi būti perpinta sau
lėtomis šviesiomis legendomis. 
Tamsiaplaukis ir linksmutis Jis 
šypsosi tarp molinių figūrų Vi
duržemio jūros plotuose, kur ci
vilizacijos motiniški ir lyriški po
jūčiai '•kleidžin stiprų realizmu

nuo eklogo (graikų postoralinės 
poemos) ligi Advento. Visai pa
našiai gimsta daugumas kaimie
čių kūdikėlių užmirštuose kai
muose, kur švenčių apeigos į- 
spaudė gyventojų sielon visą re
ligijos poeziją, tik Be puošmenų 
ir simbolių: Jis visiškai taip, 
kaip žmogaus vaikas, gimsta... 
gyventi.

Ši spalvinga Kalėdų alegori
ja yra neišvengiamas tęsinys 
pirmųjų pastangų krikščionybės 
skelbėjų, kurie su iškeltu kry
žium sklaidė barbariškumo prie
tarus, kalbėdami kiekvienai tau
tai vaizdinga dvasios kalba. Ale
gorija, kuri tęsiasi nuo pirmo ■ 
susitikimo Bažnyčios su nekal- ! 
tumu. Visur buvo skelbiama ir 
kartojama, kad vieną gruodžio 
naktį Juozas ir Marija sustojo 
ramiame Dovydo mieste, paklus 
darni Sirijos gubernatoriaus Ci- 
rino įsakymui, nes jis norėda
mas patenkinti Cezarį Augustą, 
vykdė provincijoj gyventojų su
rašymą. Nerasdami ramaus kam 
pelio apsisaugoti nuo šalto vėjo, 
švilpaujančio medžių šakose, jie
du prisiglaudė kūtėje; ir čia ant 
šieno, prie žvaigždžių šviesos, 
gimė Teisingasis. Ir greit gam
ta suskambo, it orkestras, nuo
stabia simfonija. Skaisčiau ėmė 
žėrėti žvaigždės. Nušvito tą žyd 
rią naktį ir miesto baltų namų I 
geometriškas profilis. Jis gimė) 
lygiai . taip, kaip ligi šių dienų 
dailininkų fantazija vaizduoja
— tarp palmių, ėdžiose... Pa-j 
šaukti erdvių muzikos garsų, ku 
rie nebuvo kas kita, tik stebuk
lo nujautimas, atskubėjo pieme
nys, pamaldūs, patrikę, plačiai 
iš nuostabos išplėstomis akimis; 
vėliau atkeliavo išdidūs kara
liai...

Ir visų tautų žmonės pagar
biai klausė tos švelnios istori
jos, ir vaizdavosi kaip norėjo 
lopšelį, aplinką, šventą Šeimy
ną, piemenis ir karalius, žodžiu
— visa tai, ką šis harmoningas, 
dangaus šviesybių nuskaidrin
tas, vaizdas savo brandžioj apo
teozėj žmonių vaizduotei teikė.

Vaizdas buvo visai nepanašus 
į rūstų Dievą, kuris įsako, kuria 
ir teisia, pripildydamas begaly
bę savo žodžiu. Nieko nebuvo 
panašu į žaibuojančią uolą, nei į 
Sinajaus kalno debesis, nei į ga
lingą Balsą, griaudžiantį iš augš 
tybių. Nieko panašu — į nepap
rastus senovės dievų pasirody
mus, dievus: legendų, poezijos, 
meno... Nebuvo nė išgąsčio, nei 
iškilmių pompos nei baimės, nei 
griaustinio, nei žaibų, kurie vi
sad pirmieji pasirodydavo nera
miai, patrikusiai žmonijai am
žių tamsume. Buvo tik šieno 
gniūžtelė, taikos palaima, ty
lūs vargingiausi laukų žmonės, 
nedrįsę garsiai kvėpuoti prie Kū 
dikėlio, tik maldingai žvelgdami 
į Jį. Jis buvo jų. Jie pamilo, Jį 
ir ėdžias, kuriose Jis gimė.

Jį myli galiūnų pušų pavėsy 
Skandinavijoj; Jį gerbia savo 
miškuos germanų žemė; Jo mei
lė dvelkia iš pagarbos Marijai, 
sklidino keltų pasaulio: teatra
liškai, liaudiškai Jį garbina Ibe- 
rų pusiasalio tradicijos; ir šiose 
Amerikose pagerbiamas Jis, su

Kotryna Grigaitytė

BALTUOJU VIEŠKELIU
Kaip upėn intakai, ,
Taip suteka tavin 
Keliai sodybų ir keleliai,
O vieškeli baltasis!...
Baltųjų lygumų esi širdis tu ir gyvybė 
Ir nepabaigiamas varpelių aidas. 
Tyliųjų lygumų, Naktie Tylioji,
Ar tai sodybų žiburiai,
Ar žvaigždės tyliai skraidę 
Jau ilsis nusileidusios 
Ant balto žemės veido?
O baltos, o palaimintosios 
Mano žemės lygumos!

. Sulyginę varguolį gluosnį 
Ir karališkąją eglę plačiamostę; 
Sodybą puošnią,
Pakrypusią grytelę ir krūmokšnį.
O broliai mano, mano'seserys!
Visi, visi į baltą vieškelį jūs skubat 
Per provėžas plačias,
Per augštas sniego gubas,
Varpeliams tolumoj
Taip graudulingai spengiant —

Ten Atpirkėjas Kūdikiu mažu 
Į prakartėlę žengia.

KALĖDŲ MALDA
Pro ašarą ir vėl sušvinta saulė,
Ir debesys nuskęsta į šviesos gelmes.
Ateidams, Viešpatie, į šį pasaulį,
Nubrauki ašaras,
Tik saulę mums palik 
Erdvėse ir sapne ...

ŠV. KŪČIŲ VAKARĄ
(EILĖRAŠTIS ŠIĄ SAVAITĘ GAUTASIS LIETUVOS)

šerkšnų karoliais apsivarstė vielos,
Vakaras žibintus uždegė dangaus,
Laukia mūsų širdys, ilgis mūsų sielos,
Nes ateis į žemę Kūdikis brangus.
Ach, ateiki, Jėzau, atskubėk šią naktį 
Vienas aplankyti mus šiuos namuos gali.
Be šviesos Tavosios baigiame apakti,
Mes be Tavo rankos klumpame kely.
Gęsta mūsų meilė, kūno jėgos mąžta,
O pečiai pavargo nuo darbų sunkių.
Vienas tu palengvinti gali šią naštą,
Ašaras nubraukti nuo liūdnų akių.
Ant mažyčių rankų mums atnešk kantrybę,
Mielas Kūdikėli, prašome Tave.
Su Tavim nebaisios bus kančių beribės,
Nes ranka Tavoji mus per jas išves.

priemaiša indėnų sinkretizmo, 
imigrantų atsivežtų papročių ir 
originališko kaboklo-"') įsitikini
mo, kad Kristus yra gimęs čia, 
— neminint jau vietinių — čia- 
gimių nekaltų prietarų, — visur 
Jis yra savas.

Tikrovėje, kiekvienam žemės 
kampely, kur yra įrengta Bet
liejaus stainelė, gimsta Išgany
tojas. Gimsta Jis atpirkti žmo
niją per kitų nekaltų vaikučių 
linksmybę, per šypseną ir aša
ras kitų motinų, pašaukdamas 
ir gailėdamasis kitų viso pasau
lio vargšų ir taip pat — mūsų!

Ir Kalėdų šventės taip suau
go su žmonijos jausmais, kad, 
jeigu kur nėra įrengtos Betlie
jaus stainelės, tai žmonių žvilgs
niai nukrypsta i dangų, kuris 
yra nelyginant žvaigždėtas ap-

Brazilijos interioro gyvento- 
j jas, neturtingas žemdirbys, dažnai 
maišyto indėnų-portugalų kraujo.

• • Vertėjas

Kultūrine kronika

klotas švelniai gaubiąs Dievo 
majestotą, Dievo, kuris virto 
Kūdikėliu.

Taip, kaip ir Palestinoj, kur 
viduknakty stainelėj tikrai gi
mė Ž mogaus Sūnus

Jo vardas — Taikos Kuni
gaikštis.

• Dr. A. Račius savo kalėdi
niams sveikinimams išleido spe
cialią spalvotą kortelę, kur cent 
re lietuviškų motyvų kryžius su 
užrašu “Pax” (taika) ir besitie- 
siančios iš apačios maldaujan
čios sunertos rankos. Viduje kor 
teles — Trakų Dievo Motinos 
paveikslas, su paaiškinimu, kad 
tai seniausias Lietuvoje išsili- 
kęs tapytas kūrinys, kurio savi
ninku buvo Vytautas Didysis 
(1392-1430). Kortelė meniška, 
originali, lietuviška, su religine 
kalėdiška mintimi.

Rottlrrlli Motina ir šventasis Kūdikis

• Prof. Adomas Varnas, su
sirinkusiems laikraštininkams

1 aprodydamas savo nuosavią pas 
togę ir studiją, parodė daug ener 
gijos, tardamas:

“Tiems mieliems bičiuliams, 
kurie pataria, kad šalia studi
jos nepamirščiau pasidirbdinti 
ir karstą, galiu tiek pasakyti, i 
kad šį uždavinį esu pasiryžęs pa
likti tiems, kurie numirėlių lai
dojimą ir jiems paminklų staty
mą laiko svarbiausiu savo gy
venimo veikimu.

Aš esu gyvvbčs ugdymo šali
ninkas. Mirtį Įnikau tik gyvy
bės išsilaikymo sąlygotoją. To
dėl savo žemiškame kelyje steh- 

'giuosi sekti Dieviškąjį Mokyto- 
| ją (kuris pasakė: numirėliams 
palik laidoti numirėlius, o pats 
eik ir sek mane) tol, kol jis pats 
pašauks, mane atiduoti apyskai
tą iš duotojo man talento. Steng 
damasis įvertinti šitą dovaną, 
vadovaujuosi tik viena išminties 
rodykle: žinok, kad gali mirti 
šiandien ar rytoj, bet dirbk taip, 
lyg dar 100 metų gyventum.

Norėčiau pats savo rankomis 
sukurti paminklą, kuris galėtų 
būti jūsų, broliai lietuviai, ir a- 
teinančiųjų kartų pasididžiavi
mas. Nereikia man brangių vai
nikų prie mano karsto, nereikia 
man puošnaus paminklo ant ma
no kapčiaus, bet šiandien aš lau 
kiu jūsų paramos, kad jūsų tal
kinamas galėčiau įvykdyti dar 
keletą didesniu darbų, kurių u- 
žuomazgą nešioju savo širdyje 
nuo jaunystės dienų. Tai būtų 
du ciklai 1-mas gyvenimo kome
dija ir 2-ras gyvenimo tragedi
ja. Kiekvienas ciklas turėtų po 
6 didelius paveikslus. Taip pat 
norėčiau mokykloms nupiešti 
žymiųjų mūsų tautos veikėjų at 
vaizdus, bei užfiksuoti drobėje 
viena kitą aktualų istorinį mo
mentą”.

Prisiminęs kitus savo šeimos 
'narius. profesorius kalbėjo: 
"Baigdamas dar norėčiau išduo
ti paslaptį, jog kiti du mūsosios 
trijulės nariai: mano žmona ir 
D. Petrutytė, žūt-būt, yra pasi- 
ryžusios dalį mūsų gūžtos pa
švęsti mūsų mažųjų lietuviukų 
auklėjimo reikalui. Jie yra reika 
lingi nepaprastos priežiūros ir 
švelniausios globos; kaip tie silp 
nučiai daigeliai, kuriuos daržinio 
kas laiko šiltnamyje ar bent in- 
spekte ir rūpestingai prižiūri, 
kol gali pasodinti į atvirą lau
ką. Mūsų gi mažieji pirmiau pa
liekami šalnų ir darganų pavo
jams o tik žymiai vėliau pra
dedama rūpintis sužalojimų tai
symu bei gydymu”.

• Įsteigta Lietuvių Istorijos 
draugi ja. Praeitą sekmadienį įvy 
ko steigiamasis Lietuvių istori
jos draugijos susirinkimas, ku
ris priėmė įstatus ir išrinko val
dybą. Istorijos draugijos steigi
mo minties pradžia vra kultūros 
kongresas, buvęs prieš porą me
tų Chicagoje, kuris tam reika
lui buvo išrinkęs komisiją iš Liu 
levičiaus, kun. dr. K. Matulai
čio ir F. Rūgytės. Komisija su
rinko įvairiose vietose gyvenan
čių istorikų ir istorijos mėgėjų 
žinias ir nuomones šiuo reikalu. 
Gavusi keletą dešimčių palankių 
atsakymų ji paruošė įstatų pro
jektą ir gruodžio 15 dieną sušau
kė steigėjų susirinkimą. Šiame 
susirinkime iš naujo buvo išdis
kutuotas įstatų projektas ir su 
mažomis pataisomis priimtas. Iš
rinkta valdyba, kurion įeina: V. 
Liulevičius kun. dr. Matulaitis, 
dir. F. Rūgytė, dr. A. Račkus 
ir Č. Grincevičius. Kandidatais 
— Nauburas ir Plateris. Valdy
ba pareigoms pasiskirstys pati. 
Istorijos draugija mąno, šalia 
leidimo istorinių studijų, kata
loguoti istorinę medžiagą, lie
čiančią Lietuvių tautą ir esan
čią įvairiuose muzėjuose ar pas 
atskirus rinkėjus.

• “Mūsų Popiečių” redakcija
Brazilijoje išleido kišeninį 1958 
m. kalendorėlį, spalvotu tautiš
ku viršeliu.

• Kartis Stalšans, istorijos 
magistras, latvių kultūrininkas, 
gerai mokąs lietuvių kalbą ir 
bendradarbiaująs mūsų dienraš
tyje, parašė naują studiją: “Lie
tuvių ir latvių rytinių kraštų su- 
slavėjimas”. Knyga turi 450 pus 
lapių rankraščio. Joje svarsto
ma aisčių tautų kilmė, apžvelgia
mos baltų apgyventos teritori
jos, slavų įsibrovimai į baltų te
ritoriją. rytinių baltų tautinė pa
dėtis iki Lietuvos valstybės at
siradimo, latvių tautinė padėtis 
Livonijos laikais, Livonijos ry
tinių sienų tyrinėjimai, atskirais 
skyriais apžvelgiama Lietuva 
XVII, XVIII, ypatingai XIX ir 
XX šimtmečiais. Toliau aprašo
ma Latvija ir Lietuva pirmo ir 
antrojo Pasaulinio karo metu. 
Autorius plačiau apima Vilniaus 
kraštą atskirais laikotarpiais, 
taipgi ir rusų bei vokiečių oku
pacijų metu.

Autorius yra dviračiu išvaži
nėjęs Vilniaus krašto apylinkes, 
surinkęs gausiai medžiagos. Pa
naudojo Vilniaus universiteto 
biblioteką, Mokslo draugijos 
archyvus. Be to — gausiai pa
naudojo Latvijos bibliotekas ir 
archyvus (universiteto, valsty
binę Ry?oje); taipgi panaudo
jo bažnytinius archyvus Latga- 
lijoje ir kitur. Savo šioje studi
joje autorius liečia ne tik lat
vius ir lietuvius, bet taipgi jot
vingių. prūsų dalies, galindų su- 
slevėjimą. Panaudoja praeities 
statistikas. Taipgi sunaudoti 
nepriklausomybės laikų suraši
nėjimai, kaip Latvijoje, taip ir 
Lietuvoje, lyginant juos su su
rašinėjimais lenkų ir vokiečių 
okupacijos metu.

Autorius yra gimęs šiaurinė
je Latvijoje, netoli Estijos pa
sienio, Valkos apskrityje. Kai- 
kurį laiką buvo latvių ir lietuvių 
gimnazijij mokytoju, o tremty
je. Hanoveryje, buvo latvių gim
nazijos direktoriumi. Magistro 
laipsnį gavo Rygos universitete; 
gilindamas studijas buvo Vilniu
je. Ilgus metus buvo Latvių-Lie
tuvių Vienybės sąjūdžio nariu 
ir valdybos pareigose. Dabar 
gyvena Newarke, N. J. Savo 
veikalo leidimo reikalais lankė
si Chicagoje. Knygą leis Janis 
ftkirmnnts, gyvenas Chicagoje, 
1128 N. Fnirfield Avė. Naktimis 
dirbdamas fabrike, dienos lais
valaikį panaudoja knygų leidi
mui.

• Prof. Kazimieras Vasiliaus
kas, lapkričio 24 d. miręR Lietu
voje, buvo Lietuvos Statybos ir 
Architektūros akademijos tikra
sis narys ir Mokslų akademijos 
narys korespondentas. Gimęs 
1879 m. kovo mėn. 17 d. Baiso
galos vaisė., Šiaulių apskr. Bai
gęs Mintaujos gimnaziją, įstojo 
į Rygos Politechnikos institutą, 
kurį baigė 1907 m. ir gavo in- 
žinieriaus-technologo diplomą. 
Kaikurį laiką dirbo įvairiose 
įstaigose ir įmonėse. Po I Pa
saulinio karo darbavosi Vilniuje, 
vėliau persikėlė į Kauną, kur pra 
dėjo dirbti naujai įsikūrusiame 
universitete, dėstydamas Tech
nikos fakultete ir 1930 m. tap
damas ordinariniu profesoriumi. 
Jis vadovavo statybinės mecha
nikos katedrai. Okupacijos me
tu kaikurį laiką dirbo Kauno Po
litechnikos institute, o 1955 m. 
dėl silpnos sveikatos bei senyvo 
amžiaus nūn darbo Politechnikos 
institute atsisakė.

Velionis yra parašęs studijų 
apie 200 spaudos lankų. Už jo 
mokslinius darbus 1939 metais 
jam buvo suteiktas daktaro laip 
snis. Per 35 metus savo darbo 
universitete ir Politechnikos in
stitute paruošė daug jaunų in
žinierių.

Velionis buvo tauraus būdo ir 
studentų augštai vertinamas. 
Lietuvoje liko našlė jo žmona. 
Jo duktė Danutė, dr. A. Liaug- 
mino žmona, ir sūnus Gediminas 
gyvena Chicagoje, duktė Marytė 
ištekėjusi Lietuvoje, o vyr. sū
nus ištremtas į Sibirą ir jau žu
vęs.
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Atsisveikinimo žodis
Smilgaičiams

PAULIUS JURKUS, Brooklyn, N. Y.

Išleisdamas knygą, rašytojas Štai dulkes sukelia vikaras, 
pergyvena dvejopus jausmus — Atlekia motociklu. Jaunam at- 
džiaugsmą ir liūdesį. Džiaugsmą, sisveikinimas lengvesnis. Gal 
kad kūrinys išeina į žmones, kad mes dar kur susitiksime, 
jis vienaip ar kitaip draugaus, .
su skaitytoju, kad jis gyvens' Girdžiu ir Liną, Šmaikščią, gra 
savitnj 1 *** mergina kaip ji dūzgena siu

vamąja mašina, kaip susiuva 
Liūdna gi todėl, kad tenka at- ne tik siūles, bet ir visokius pla- 

sisveikinti, atsisveikinti lyg su nūs Pikti jos užmasčiai ir ji pa
gedausiu draugu, kuriam buvai ti drumsta, bet atsisveikinant 
patikėjęs tiek subtylių pergyve- vistiek gelia širdį, juk ir ji bu- 
nimų, tiek savęs idėjęs. vo bičiulė.

Šis atsisveikinimas vyksta pa-' Nuklystu ir beržų alėja pas 
mažu. Kai taisai korektūras, se- Gimbutus, kalbuosi su Samane, 
ki knygos spausdinimą, rodos, 8U kietuoju titnagu Kleopu, puo 
dar tuo gyveni. Tačiau su kiek- tauju 8U jais ir išeinu, kai vėjai 
vienu užverčiamu lapu sugelia pučia, kai žiogų prikritę pilni 
širdį — juk tai rankos paspau- medžiai. Ir kaip nebus liūdna, 
dimai, tai ilgi atsisveikinimai ^ad i šią sodybą jau nebeužsuk- 
tarpuvartėje. O kai knygą pai-l8*- Ji nebe mano, ji visų skal

kurie nieko nereiškia, visi palie
ka ramybėje. Nesibijokite nei 
puolimų, nesiklausykite nei sal
desnių žodžių — jūs gyvenkite 
savitai ir tvirtai. Žinau, daug 
ko jum nedaviau, bet vieno tik
rai nepašykštėjau, — tai meilės 
ir šilumos. Ir kai pas jus užeis 
skaitytojas, priimkite jį su tom

Taigi, atsišaukė romano vei
kėjas gyvenime. Prisistatė ir ki
tas — Gimbutas, sako, čia jo 
problema esanti pavaizduota. Te 
ko aiškintis, įrodinėti, kad tik-1 
rai nei vieno, nei antro neapra
šiau romane.

Vienoje vietoje man patylom
mano dovanom ir išlaikykite jį 8nypštelėjo į ausį: Tavo Smil- 
svajonių nuotaikoje iki pasku- Sičiai vyksta čia . Kokia jų 
tinio puslapio, perkėlę jį į Lietu- 8C®na< tegu spėja pats skaity- 
vą. ir paskui pasilikite su juo 1 t°jaa- Gera, kad romaną buvau 

parašęs, kitaip būčiau vėl ap
kaltintas, jog į literatūrą per
keliu jų pergyvenimus. Tačiau

lyg paveikslas.

Atsišaukia veikėjai

nai į rankas, baigtą, švariai at 
spausdintą knygą — taip ir pa
sakai sudie savo sukurtiems

tytojų.

Rašydamas knygą, rašai gy
venimą, imi matytus žmones, su 
renki jų kelių detales ir pasida
rai sau kitą žmogų. Todėl ir 
“Smilgaičių akvarelėje” nėra 
tikrų nukopiiuotų žmonių, jie 
išaugę iš mano vaizduotės, sa
vaip susformavę.

Tačiau buvo ir tokių atsitiki
mų.

Kartą, vos pradėjus Draugo 
atkarpoje spausdinti, gaunu laiš 
ką, ir ten trumpai drūtai sako:

A va, Viktoras, meisterelis, kodėl mane aprašei, juk aš tasai 
pasivėlinęs kaip ir visada. Jis i buhalteris!

žmonėms, vaizduojamam pašau-1 tylus, ir aš tylus, ir draugystė |

netikiu, kad jie būtų taip pasi
elgę, paskaitę mano romaną.

O kaip bus toliau?

Kai romanas ėjo Draugo at
karpoje, jis buvo susilaukęs ne
maža susidomėjimo. Nekartą 
skambino telefonu ir nuolat klau 
sė: kaip bus toliau. O kur pasi
maišiau žmonėse, buvau tuoj už
lenktas į kampą ir tardomas.

— Bičiuli, kaip tu galėjai ši
taip parašyti! — vienas aiškina 
įkaitęs. — Jeigu Viktoras su Li
na atsidūrė daržinėlėje, tai reiš

kia, kad buvo reikalas. O tu ką 
parašei ?

Ir aiškinkis ir įtikink, kad pa
rašiau taip, kaip norėjau.

Kitas vėl dėsto: viskas gerai, 
tik jau kunigai per grubūs, tik 
jau Lina siuvėja perdaug nei
giama.

Aš jiems atsakau kad kuni
gai mano labai švelnūs, o Lina 
tikrai teigiama. Ar tuo jis pa
tikėjo?

Kas naujo knygoje?
Spausdinant atkarpoje, buvo 

įsivėlę ir šiek tiek klaidų, pralei
dimų. Dabar visos klaidos, kiek 
buvo galima, nusijotos, įvesti 
praleidimai, aplyginta, aptvar
kyta. Ji darys kur kas geresnį 
įspūdį nei kad buvo spausdina
ma atkarpoje. Knygoje bus la
biau jaučiama kūrinio vienybė, 
kuri čia itin svarbi ir kuri nu
kentėjo, atkarpom spausdinama.

Jonyno viršelis

1 Dail. V. K. Jonynas padarė 
I šiai knygai viršelį — gražų, įdo
mų. Jis turėjo kaikurių techniš
kų sunkumų, tai ilgai neįveikė 

! cinkografijos, nepadarydamos 
klišių. Viršelyje dailininkas vaiz 
duoja rašytojo vaizduotę. Tai 
baltas šviesos pluoštas, kuris ap
šviečia Smilgaičius. Viršuje ka
bo svajonių tiltas ant kurio sto
vi romano veikėjai ir laukia iš
ėjimo į Smilgaičių sceną. Pačios 
raidės iškraipytos, išmėtytos.

Nenuostabu, tai ne paveikslas 
— tai tik akvarelė.

Palydėdamas knygą, dėkoju 
Draugui už parodytą bičiulystę, 
už rūpestingumą puoselėjant mii 
sų literatūrą; dėkoju ir visiems 
draugams, kurie vienokiu ar ki
tokiu būdu mane stiprino, dali
jos premijos džiaugsmu Mieluo
sius skaitytojus gi prašau su 
kantrybe ir su atlaidumu įženg
ti šiais giliais žiemos vakarais 
į Smilgaičius ir džiaugtis jų va
sara.

liui.

Dar kartą grįžtu

gildo mus abu. Pasilik ir tu, 
Viktorai, ten toks susimąstęs, 
ržsidares daryk ir toliau gera,

f =^i

Td. — REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Metinis gydytojas)
3925 West 59th Street

Vai.: Plrniad., antrini., ketvirtad. ir 
penktai], nuo 1—4 p. p., 6:30-8:3(1 
vai. vak. Trečlad. ir šeštad. 1-4 vai. 
popiet.

Štai ir mano “Smilgaičių ak- nors tavęs ir nesupras, 
varelė” pneš akis. Džiugu ir liūd, Sukruta vachmistras ir nusi- 
na kartu Dar karta bėgu min-' verčia nuo sofos. Lyg nemanda- 
tim per jn*’ puslapius, vėl ma- ^ru gulint atsisveikinti. Jis šu
tau Sm’flgaičius -’-yvus su bsltuo- '’arž’a kulnim, dar palydi per 

ą’i dviem išlenk, 1~’'vn’flr>č;u«’ Smilgaičius. pasako 
m apie žveiones kol sutinkame 

gi siūlo i vaidinimus, 
i geon-fines.

Bet. mielasis, aš turiu at
sisveikinti su tavimi, — jam 
tariu

t"nuo imnas’sto veidas nu-

Taip aš užskleidžiu savo pa- 
'ms na.mšvtą knygą su tuo liū
desio jausmu ir pasakydamas 
~”d’e Sudie, mano Smilgaičiai. 

minkštos purios gatvelės
"maig banke bažnyčia, klebo- 

ii;r, andai salė Žarstė, šaunie- 
ū ūkininkai ir jums šauniosios 
minaičių puotos — sudie! Jūs 
' urate gn ^anim ilga laiką, bu- 

pal'ktos žemės pasa- 
! , '-h-’p eikite vieni ir gyven-
k i te'

V-žinau k:ek aš jums įdėjau, 
’rek ius stiprius padariau, kad 
atsilaikytumėt prieš kritikų 
dunksnas Gal jus suaižys į ske- 
eldras. gal pasidžiaugs?! Bet 

jūs nesibijokite nieko: juk tuos,

janč’ais keliais 
tais tiltai- nėr linkima Žarst° 
Matau susimąsčiusi .“r Florije- 

v„ric «fcvi prie -mės aut 
iy ii ’a’ke vandenr 

tartum užpila vnn- 
č ’ imas nrifresy+i 
u*, f neužgesi- 

viai m žmonės 
savaip gvveno, džiaugėsi ir ken
tėjo, kol susirado vietele, taip 
ir mane ’iūdegj jis tik pakurs
tus .

Einu tom ’atvt lėm ir g’rdžiu 
kaip Jidius buhalteris ivg gene
lis tauku t s šunų ja rr.aliinelo
Nors jo :s+nrrą žinnu. pats sa
vo knvgo'" apmč’au bot noris

ną, kurt? 
augšto st 
kibirą. Tr 
dens, lyg 
mano Ii T 
no Smilg'

klausti
EI

’ Ka tu vdmra veU-

»nda iiIš knygos puslap’U 
klebonas ii nusijuokia:

šelmiškai 'mane aprašei 
bet mano statybas tiksliai su
minėjai.

Ir aš turiu tarti *am klebonui 
sudie, tam gemm parapMoa val
dytojui, kin io dėl 'ai dideli, ku
rio akinia5 nuolat smunka, pa
senusiam klebonui. Ir kai aš at
sisveikinu, jis lyg pravirksta, 
lyg atsigręžia ir prašo: ‘‘Tu ma
nęs neužmiršk!”

— Aš turiu, turui užmiršti! — 
atsakau jam ir nueinu.

ABBEY GALLERIES
» BEMAT
• OBTOINALŪS ALIEJINIAI
• RELIGINIO TURINIO 

PAVEIKSLAI
• FOTOGRAFIJOMS RfiMAI
• AKVARELfiS
• SPAUSDINTI PAVEIK8LAI
• TAPYBOS REIKMENYS
• ATNAUJINAMI ALIEJINIAI 

PAVEIK8LAI
6924 S. Storio

Chicago, UI., FAirfax 4-7220 kių

VITO T ŽSISFNftJUSrV BEI 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 
IR ATVIRU ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT 
\ IRU IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

v gali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti nes jų užslsenėjuslos žaldos 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvi 
ru Ir skaudžių žaldų uždėkite 
I.KOUIjO Ointment Jos gydymu 

j > patybės palengvins jūsų skaudėji- 
ma Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgl nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
SI8 Taipgi pašalina peršėjimą Ilgos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą 
tarppiršCių Yra tinkama vartoti nuo 
žžlūstančlos suskllslos odos dedir- 
vinlų odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama varotl vaikučiams,kada pa 
ntrodo skaudus išbėrimas nuo vysty- 

J1 yra gera gyduole nuo iš

SOPHIE B{R C M 
RADIJO VALANDA

Iš stoties WOI 
nuo pirh 
8:30 iki « ir

<!l.E I3'.»<« k, kasdieną
nuo pp Hi.irli'nu, iki šeštadienio nuc 

ryte Ir ka« puma
dien) nuo 7 ii . vakare

dilu Stotie* u mc

vlršlnlų odos ilgų. Le- 
gulo Ointment yra 
nnrduodama — po 76 
rnlų 41 16 Ir 88.60 

l’irkiti vaistinėse Chl- 
agojo Ir apylinkėse: 

\1llwaukee. Wt*., Ga
ry Ind ir Detrolt Mi
di igan arba rašykite 

ir atsiųskit Monev Or 
dorį Į —

ZUBRUVKA
Importuota tikra vaistažolė. Pokelio kaina $1.00

TREJANKA

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PREflN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-248 i

Tel. ofiso ir buto: Ol.ympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th SU Cicero
Kaadlen 1-1 vai ir 6 8 vai vak 

Išskyrų* trečiadienius, 
šeštadieniai* ’ ? Iki 4 popiet

Ofiso telef LAfayette (-1218, Jei 
neatsiliepia. Šaukite KEdzle 1-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 8. Archer Avė.
VAI. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v 
Vak pirm antr, ketvlrt 6-8:10 v 

Trečlad. tik susitarus.

Sudaryta iš 27 vaistažolių. 
Visetuos kitos vaistažolės.

Pokelio kaina $1.00 
PokelLs $1.00

Siųskite pinigus — mes užmokame persiuntimą. Rašykite:

WORLD HERB CO., Dept. L.
459 — 18th Avenue, Newark 3, New Jersey

1?

■ I ■
J

D R. H. S. W0DIS
OPTOMETRISTAS

ATIDARĖ NAUJA 
OFISĄ ADRESU —

1618 West 47th St.
TEL. CLIFFSIDE 4-4949

i P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas - Hrotezistas 

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Sp'-e. pagallKi. kojoms

(Arch Supports) ir 1.1. 
Vai. 9 - 4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1 
OltTIlOVEOLIOS TECHNIKOS LAK. 
2850 W. 63rd St., Chicagc 29, 111.

Tel. PRospect «-5t»8 4

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naajae adresas: 425U W. 63rd St 
Ofiso teL REliance 5-4410 

Resld. telef. GRovehill. 8-0817 
Valandos: l-S p. m.. 8-8 p. m.

Penktad. Uk po pietų.
Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti

STEIN TEXTILE CO.
Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metų proga 

sveikina savo gausius klientus, draugus, ir 
pažįstamus.

Kiekvienas atsilankęs Kalėdų Švenčių 
laikotarpiu, gaus ypatingą dovaną.

nu i ir k AGLINSKAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitari m>
ŠI valandos skambinti telefone 

HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 vai. 
o. p kasdlan išskyrus trečlad 1»

■štAd
Rea. tel. GRoveblU A-ftAOS

DR. IRENA KURAS
Oydytnja Ir tlhlrurgčl 

KfblKIV IR VAIKŲ MGŲ 
SI’ECIALISTft

<158 South We*tcm Arenos
(MEDICAL BriLDINO) 

Pirmad antrad., k' tv ir" penktai! 
nuo H vai ryto Iki 1 vai p.p. tr nuo 
6 v - 8 vai vakare Trečlad. nuo 
11 vai. ryla — J v. p. p. Seštad H 
-ai rvto Iki 1 vai. popiet

Office tel. RE 7-1188 
Res. tel. AVAlbrook 5-3785

Ofiso tel. CLlffside 4-2898 
Rezldenctjoe: LAfayette 9-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th ir Hermltage)

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak 
šeštad. nuo t iki g vai., lšskvr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
ofisai 20 Nortb Wacker Drlve
fCIvic Opera House. kamb 8681 

Vai kasd 12-—4
rel. ClhtnU 8-2294 

5002 Weat 18th Str., Cicero 
-• kasdien f>-8. šeštad 1-1 va> 

Tel. TOwnhaU 3-0959 
Kitu laiku ir trečlad susitarus 

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

rel. ofiso 5-3010, re*. PR A-7S33
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; trečlad. 
uždaryta.

OR. ANNA BAUUNAS
♦KTU, AUSŲ, NOSIES Tp 

GERKLES LIGOS 
Pritaiko akinius 

6322 South Western Avenue 
tu. kasdien 10-12 vai 1. t-9 vai

rak. šeštadieniais 10-x vai Trečla- 
Henlals uždaryta Kt. laiku susitarus 

Oflao 'elefonaa: PR 8-812*
Rea trlef. YVAlbrook &-5070

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp 
7-9700. Namų — PR 8-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 W. 71 St (71 Ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvirtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. Ir 

penktad. nuo 6 Iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Re*. PR 8-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidau* ligos 
2454 West 71st Street

(71 -na ir Campbell Avė kampas)
Ntfo gruodžio 19 iki sausio 2 d. 

atostogose

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

( Bendra praktika Ir moterų (gos)
Ofisas ir res.: 51G0 S. Western Avė 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-557" 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč Ir Penkt 6-9 vai. vak.. Seštad 
‘S-4 vai. popiet ir sulig susitarimu

TeL ofiso HE 4-2123, re*. Glb. 8-619f>
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street 
(71st Ir Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 6—9 v. v. 
Antrad. Ir penk. 1—6; Šeštad. 2—« 
Treč. uždaryta

STEIN TEXTILE CO,
1306 S. Union Avė., Chicago 7, III.
1 bl. į rytus nuo HaJsted St., 1% bl. j pietus — Roosevelt Rd.

Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak.

Telef. MOnroe 6-8152

FREE PARKING, KITOJ GATVES PUSĖJ

DR. ¥L. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue 

Kampas 47-tos ir Daman Ava.) 
Vai. kasdien nuo •—8 vai. vak

Seštad. 2—4 vai. vak. 
r-ečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayeCte 8-8048 
Re*.: W41brook 5-SO48

Vėl. ofiso HE. 4-5849, rez HE. 4-2324
0R. PETER T BRAZI5

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 We»t 71st Street

•'ai Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir T-9
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarti, 
wkm uždaryta.

^7 J

PEOPLES HARDWARE & PAINT CO.
Liet. krautuvė. Sav. broliai Gregoraviėiai
Dažai, Alyva, Stiklas, Įrankiai, peiliai 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai' 
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St. TeL LA 3-4139

0R. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, OI 

telefonaa REpublie 7-4900 
Rezidencija: GRovehill 8-8101

.Pasimatymai pagal sutartj

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai. ______

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 Archer Avenue 
•fine vai nuo 1-4 Ir nuo 8-8:80 v. 

rak šeštadieniai* nuo 2 iki 4 popiet 
Trečiadieniai* pagal autartl 
Ofl«O tel VlrginlA 7-0038

Rmtdendlo* tel. BEverly 4-8941

SEKMADIENI iš 
WOI'A 14!in k. ir 
8:3" iki 9:30 ryto.

Iii III nil<M*k 1-2411 
7159 So Mh|iIi*u<mmI Avė.. Chicago 29

LKGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, m.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUAN1CA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FBontfer 6_1882

'Mtm HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rea. RE 7-8887

. DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ilgų 

$464 Weet 71at Street 
(71-oa ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: ktuidlen 1—1 Ir 6—S vai. vak. 
šešadlenlal* 1—4 p. p. Trečiadieniai*
utždaryta

THE BIGGEST DOI.LAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis Chicagck Savlngs Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 met., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinius pae mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą iki $10,000.00, augfttą dividendą, bet ir daugelį kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos Idtose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
iš gražiausių ir moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantiej už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mflsų turtas $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara- pirmadieni imn 12 Iki 8. antradienį ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8.
ITečiadlenį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

1 1 ■1

Tel. oflao PR (-1SI8, re*. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS OTDTTOJAS)
2500 West 68rd Street

VAI. kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 7:8* 
Iki 9 vai Trečlad ir šėlt. uždaryta 

Telefonas GRovehill 6-1596
0R. ALDONA. JUČKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
— PRITAIKO AKINIUS — 

Valandos. •—12 ir 1—• v. v. pagaj
viaitarlmą Išekvru* trečiadieniu*. 

2422 W Margnette Romi
ofiso tr tinto tel Ol.ympte 1-18*1

OR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

1407 So. 49th (>onrt. Cicero 
Kaadlen 10—12 Ir 4—7 vai. Trečlad

«r tik ie—lt vai.

DR. JULIJA M0NSTAYI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Mlchigan Avė.
Bato 166$ W. 103 St, Beverly Hilla

Vai.: kasdien, nuo 6 v. v. iki 9 v. vl.t 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki » v. v., 

išskirti* trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet

Tel,: Ofiso — PUlIman 6-8799 
Buto - - BEverly 8-8946

Telefonas GRovehill 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKI ŠHIUJA Ir MOTERŲ 
LIGOS

2524 VVest 69th Street 
(09-os ir Mapl<*wood Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak. 

šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Ofiso HEmlock 4-6815 
Re*. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2745 West 69th Street
(priešais Sv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susltarlma

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4263 So. Whlpple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 1—6? 7-8. 

šeštad 10—12 Trečlad uždaryta
LAfayette 9-4949.

Namų — CEdararest 9-7789

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8259 South Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. Seštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 82nd St.. tel. ReoubUc 7-8818.

Oflao telefonas — Blahop 7-9696
DR. AL RAAKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

(Kampas Kedsle Ir Archer)
v AL. kasdien nuo 2:00 iki 9:0u v 
Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. J. RIMDZUS
1428 Rroadway, Gary, Indiana

Vai.: pirm. 3-8 v. vak., šešt. 10-12 
vai. prieš plet. Kitu laŲtu pagal su
sitarimą. Tel.: Office Gary TVrner 
3-9902. Rea. Cb-go Blfthop 7-5833.

Tel. TUmer 3-9902 
CHHtOPRAOTOR

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2746 Weet 69th Street

Priešais ftv Kryžiaus ligonine 
Telef. REpnMIc 7-2290

VAL: Pirm., antr.. Kevt., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad Ir 
kitu laiku susitariu telefonu

DR ANT RUDOKAS. Opt 
Tikrina akis Ir pritaiko akintas 

keičia stlklns Ir rėmas 
4466 8. Oaliforata Ava YA 7-738)
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak (trečlad ui 
darvtal šeštad 10 ryto iki • v po

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčifltė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-8 p. p. ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai
ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių 

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

Tel. ofiso PR. 3-6446, re*. HE.4-2150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weet Marųnette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vu 

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6-0267, rea PR. 6-8858 

Rezid. 6800 8. Artealan Ava
VAL. 11 v. r. iki 1 n. p.i 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 96 metų patyrimo
TpL VArd-<’ ’-18>» 

Pritaiko akiniu.
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Wmt S5th Street

Vai. nuo 10 Iki 2. nuo 6 iki 8, tre 
člad. nuo 10-12. penktad 10-J 1»
šeštadieniais nuo 16 Iki 1 vai. p.p

Palengvinu aklų (tempimą, kuri. 
yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę ir tollregys 
tą. Prlrenku teisingai akiniu* Vis* 
egzaminavimai daromi su elektriniai. 
Instrumentais, rodančiais mažiausiu* 
trūkumus. Ppecialt atyda kreipiama 
I mokyklos valkus

4712 South Afthl&nd Avė.
Tel. Y Arda 7*1878 

Vai 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad 10:84 
Iki 6 vąt Hekrnad tr trąd. ušdar*.

DR. S. VAITUSR, OPT.

»
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Motiejus Gustaitis
30 m. jo mirties sukakčiai paminėti 

1‘IIDS DAMBKAUK KAS, Chiiago III.

Kun. M. Gustaitis, nelaukto GyveninuM — jaunimo švietimui 
širdies smūgio ištiktas, mirė Laz 
dijuose (Seinų apskr.) 1927 m.

jam vienam. Iš Trakų netrukus 
reikėjo keltis toliau, į Tambovą. 
Čia įtaisęs gimnaziją su bendra
bučiu, pavedė tai tvarkyti kun. 

• P. Rielskui. Pats Jaroslavlyje 
įsteigė kitą tokią pat mokyklą. 
Rūpinosi ir ištesėjo, kad abiejo
se vietose mokinės turėtų ko

PRIE LIETUVIŠKOS EGLUTES tas”, (‘'židinys” 1834 m. Nr.
12). Ne tik skelbė idealo meilę, 
jis buvo ir jo ištikimas tarnas. ’ • Naujas dali. A. Tamošaitie- 
Tapęs kunigu, gerbė savo augs- kilimas. Prieš metus laiko 
tą pašaukimą — buvo pavyzdin tėvai Pranciškonai, iš Kenne- 
gas. Ko ėmėsi, darbui atsidėda- bunk Port, užsakė A. Tamošai- 
vo visas ir, jei reikėjo, mokėjo tienei išausti didžiulį kilimą Šv. 
visai nepaisyti savo patogumų. Antanas Paduvietis, kuris jau

KRONIKA

Grįžęs i« užsienio, gavo pasky j valgyti ir galėtų mokytis. Už- 
rimą Marijampolės valstybinės plūdus bolševizmo siaubui, grį- 
(rusų) gimnazijos kapelionu, žo Lietuvon ne vienas, pasiėmė 
Stoja į jaunuomenės švietimo kiek galėdamas, savo globotinių, 
auklėjimo darbą, kuris tapo pa- Savo pamiltoj Marijampolėj r^- 
grindiniu jo gyvenimo uždaviniu dės iau nuo žymiai anksčiau ki- 
ir kurį jiš uoliai bei su meile be tus bedirbant, atidarė “Žiburio” 
pertraukos varė ligi savo mir- gimnaziią Seinuose kad galėtų 
ties. Marijampolės gimnazija tu- šviesti bene vargingiausią bei la- 
rėjo ypatingos svarbos lietu
viams, nes ji buvo vienintelė lie
tuviškojoje Suvalkijos dalyje ir 
joje mokėsi beveik visi šios sri- 

ities lietuvių vaikai, turėję pro
gos siekti augštesnio mokslo.
Tapęs šios gimnazijos kapelio
nu, jis buvo ne tik oficialus ka
talikų tikybos mokytojas, bet 
autoritetingas auklėtojas ir tau
tinis lietuvių mokinių sąmonin- 
tojas, iš viso — dvasinis moki
nių vadovas. Savo darbo neri
bodamas tik klase ir bažnyčia, 
jis telkė apie save rimtesnius 
mokinius, organizavo chorą, ra
gindavo skaityti rimtas knygas 1 salę, antrą' namą klasėms ir kuk 

giau mokslo, kad galėtų vaisin- įr jų parūpindavo, kreipė jtį dė-1 lų namelį direktoriui gyventi, 
giau varyti religinį bei tautinį mesį į tautinius reikalus, spaudą 1 Tai visa nebuvo prabangiška,

gruodžio mėn. 23 d. Jo širdis pa
liovė plakusi, palyginti, dar ne
senam ir visai darbingam am
žiuje, nes buvo gimęs 1870 m. 
vasario mėn. 27 d. Kun. Gustai
tis mūsų tautos praeityje paliko 
žymų pėdsaką kaip rašytojas, 
jaunuomenės auklėtojas visuo
menės veikėjas ir kilni asmeny
bė.

Nuo pradžios mokyklos ligi 
doktorato

Pradžios mokslą jis gavo gim
tajame Panemunės vaisė., Kau
no apskr.; Marijampolės gimna
zijoje išėjęs 5 klases, baigė Sei
nų Kunigų seminariją ir 1893 me 
tais buvo įšvęstas kunigu. Kele
tą metų ėjo vikaro pareigas Ma
rijampolės parapijoje. Jau mo
kyklose sutapęs su lietuviškuo
ju veikimu, pasiryžo įsigyti dau

bai apleistą Lietuvos kampelį, 
Dzūkų kraštą. Vos pradėjo dar
bą mokykloje, štai ir nelaimė: 
lenkai užgrobė Seinus, lietuviš
kas įstaigas išardė, ir kun. G. 
tuščiomis rankomis, tik su bū
riu mokinių, nenorėjusių pasi
likti lenkų okupacijoj, ištrūko į 
Lazdijus. Nieko nelaukdamas, 
čia atkūrė Seinų gimnaziją. Vis
kas reikėjo pradėti iš naujo. 
Kiek vargo, pasišventimo ir su
manumo čia parodė kun. Gus
taitis, rodo faktai: ūmai įgyjo 
namą su dideliu sklypu, pritai
kė jį mokyklos reikalui, pastatė
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išaustas ir išsiųstas. Kilime vaiz
duojamas Šv. Antanas klūpan
tis prie Šv. Rašto, o fone Vai
kelio Jėzaus paveikslas, vienuo
lynas b-žnyčia ir gamtos vaiz
das. Kilimo kompozicija — vi
suma ir vaizduojami objektai — 
sukurti pagal lietuvių liaudies 
religinės tapybos bruožus. Čia 
matome lietuvių sodžiaus archi
tektūrą bei ornamentiką, su
jungtą į darnią visumą. Kilimas 
monumentalus ir sodrus savo 
spalvomis. Prieš metus A. Ta
mošaitienė išaudė šv. Pranciš
kų.

• Gintaras, kultūros žurnalas, 
jau pasirodė Sao Paulo mieste, 
Brazilijoje. Leidžiamas vieton 
sustojusio eiti savaitraščio “Ži
nios”. Žurnalo vyr. red. Stasys 
Vancevičius. Pirmą numerį iš
spausdinus jau ruošiama rae-

Pora ryškių faktų. 1914 m. ka
rui prasidėjus ir mokykloms ke 
liantis iš Marijampolės jis pasi
liko su "Žiburio” Merg. progim
nazija. Giminės kalbino vykti 
su valstybine gimnazija, nes ten 
jis etatinis mokytojas, gaus ge
rą algą ir visa kuo bus aprūpin
tas. Kun. G. griežtai atsisakė: 
ateitis sunki ir neaiški, tačiau 
jo pareiga globoti progimnazijos 
lietuvaites, kurių daugelis atskir 
tos nuo savo tėvų ar rūpintojų.
Taip ir padarė. Antra, iš Lazdi
jų buvo kviečiamas literatūros 
profesorium besikuriančiame Lie 
tuvos universitete. Pasiūlymas 
iš tikro viliojąs: mokslinio darbo 
perspektyva, geras aŲyginimas, 
augštos pareigos. Ir šiuo atveju 
jo atsakymą padiktuoja parei
gos jausmas. Esą, Kaune at
siras kandidatų ir be jo, o Dzū- 

į kijon nedaug kas norįs eiti; jis
pasiliksiąs ten, kur labiausiai džiaga antram numeriui. 

, reikalinga. Ir dirbo ten, kol bu-1 
vo pašauktas į amžinybę.

darbą. Susitaupęs pinigo, išvyko 
į užsienį, kur užtruko šešetą me 
tų. Studijavo bažnytinę muziką 
Regensburge (Bavarijoj), Baž
nyčios teises Romoje ir 1901- 
1904 m. literatūros ir meno mok 
sius Šveicarijos Friburge, gau
damas čia filosofijos daktaro 
laipsnį, šios visdėlto netrumpos 
studijos jam davė puikios pro
gos pažinti net trijų Vakarų Eu
ropos kraštų augštąją mokyk
lą ir taip pat jų kultūrinį gyve- i 
nimą, kuris žymiai skyrėsi ir bu
vo pranašesnis už rusiškąjį. Tai
gi namon kun. G. grįžo su pir
mos eilės moksliniu pasiruoši-

Motiejus Gustaitis

mu.
Rašytojo gabumai — idealui 

skelbti

Savo raštais, prozos ir poezi
jos, originaliais ir verstiniais, jis 
reiškėsi nuo jaunystės ligi pat 
mirties. Eilėraščius, Balandžio 
slapyvardžiu pradėjo spausdinti 
dar draudžiamojo laiko spaudo
je. Jo eilėraščių gausiai randa
me kiekviename pariodiniame

bet, kaip anais sunkiais laikais, 
patenkinama. Būdamas šios gim 
nazijos direktorium, rūpinosi pa j 
kelti jos pedagoginį lygį, kad ji 
taptų Dzūkijai šviesos centru. 
Jo svajonė išs’pildė ir darbas at
nešė gražių vaisių: Seinų apskri
tis pirmas Lietuvoje įsivedė pri
valomą pradžios mokslą.

Lietuvos mokyklos kūrimosi 
pradžioje labai trūko lietuviškų 
vadovėlių, buvo tikras jų badas. 
Kun. G. ir šiuo atžvilgiu jaunuo
menės švietimui atidavė savo 
duoklę, būtent: išvertė lietuviš
kai P. Kriaučiūno parašytą Kons 
pektinę lotynų kalbos gramati
ką, parašė Stilistikos vadovėlį, 
pritaikė mokyklos reikalui loty-

Tautiniais drabužiais pasipuošusi Marijos Augšt. mokyklos 
auklėtinė stovi prie lietuviškais ornamentais apkabinėtos eg
lutės. Eglutė paruošta prižiūrint seselei Gracijai Listaitei, ku
ri spaudai paruošė taip plataus susidomėjimo susilaukusią 
knygą: “A New Look a t Christmas Decorations”. Amerikie
čiai tos knygos išleido 50,000. Ji gaunama ir “Drauge”.

• Lietuvių rašytojų antologi
ja brazilų ka’ba planuojama iš-

Kiekviena generacija reikalin leisti Sao Paul° mieste. Viena 
ga regeneracijos. brazilų leidykla jau sutiko išleis-

— C. H. Spurgeon ti.
viai veikėiai suskato mūsų liau-kėjo daugelį sutelkti į bendrą 
dį šviesti. 1906 m. suvalkiečiai darbą ir tą darbą gaivinti. 1910 
tam tikslui įsteigė švietimo drau m. pradėtas leisti kas trys mėne- 

giją “Žiburį”. Oficialus šios drau šiai .žurnalas “Žiburys”, kaip 
gijos steigėjas buvo vysk. J. draugijos orranas. Šio leidinio, 
Staugaitis, bet su juo, be kitų. dėl karo sustojusio 1914 metais, 
artimai bendradarbiavo ir kun. vieninteliu redaktorium buvo 
G. “Žiburys” išvystė labai gyva taip pat kun. G.
veikimą. Vaisių sulaukta tiesiog!

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Moderniai atremontuotose patalpos*- rasite did-žiausj pasi

rinkimą moderniausių baldų. T.V. it Radio aparatų, ir Litų 
namams reikmenų.

ir literatūrą. Iki šiol tautinio są- 
moninimo darbą nuoširdžiai ir 
sumaniai čia varė P. Kriaučiū
nas. Kun. G. iš pradžių jam tal
kindavo ir, ėmus anam senti, pa
pildė jį, pagaliau užima jo vietą, 
vaisingai jo darbą tęsdamas ligi nų kalbos tekstų ; be to, visą ne- 
I Pasaulinio karo pradžios. priklausomybės laiką literatūros 

Mokyklinė kun. G. veikla ne- skaitymams buvo vartojami jo
sibaigė tik valstybinėje gimna
zijoje. Jis buvo vienas steigė
jų “Žiburio” Mergaičių progim
nazijos toje pat Marijampolėje, 
faktinis jos organizatorius 
(1907 m.), trejus metus direk-

leidinyje, kuriam kunigo vardas torius, paskui jos globėjas. Dėl
nebuvo kliūtis spaudą atgavus 
ar nepriklausomos Lietuvos lai
kais. Jo eilėraščiai (ne visi) iš- į tis Rusijos gilumon. 
leisti net šešiais atskirais rinki
niais. Savo poetiniuose raštuo
se kun. Gustaitis vaizduoja re
liginius, tautinius bei iš viso aug 
štuosius idealus, šaukdamas skai 
tytoją jų siekti. Ne visi jo poezi
jos raštai pakankamai augštos 
vertės literatūriniu atžvilgiu, ta
čiau kiekvienas iš jų dvelkia nuo 
širdžia meile idealui. V. Mykolai 
čio žodžiais, “kilnus protas ir 
tauri širdis daro iš Gustaičio pil
nutinio krikščioniško humaniz
mo poetą; poetą, kuris grožio, 
tiesos ir gėrio idealų jieško žmo 
gaus širdyj, jungia juos su gy
viausia žmogaus esme”. (“Židi-j 
nys”, 1934 m. Nr. 12). Panašios, 
nuotaikos veikalus jis pasiren-; 
ka ir versti lietuvių kalbom Jis 
išvertė: A. Mickevičiaus “Kry
mo sonetus” ir “Vėlinių” II ir!
III dalį, J. Slovackio “Anhellį”,'
A. A. Navrockio “Lietuvos krik 
štą” ir nemaža apie Lietuvą lo
tyniškai rašiusio M. Sarbievijaus 
poezijos. Tai vis veikalai, kuriuo

išversti A. Mickevičiaus daly
kai.

Z

Ir liaudies švietimo 
organizatorius

Rusai, anot vysk. A. Baranaus 
ko žodžio, siekė, kad Lietuva 
būtų “tamsi ir juoda”. Iš tikro, 
nedažnas ano laiko lietuvis mo
kėjo rašyti. Tiesa, vysk. Valan-

karo veiksmų augštesniosios Ma 
rijampolės mokyklos turėjo kel- 

“Žiburio”
Merg. progimnazijai grėsė pa- į čius ir kun. A. Tatarė kaimą iš- 
vojus pakrikti. Kun. G. nutrau- mokė ir įpratino bent maldakny
kė ryšius su valstybine gimna
zija, nors ten jis buvo etatinis 
mokytojas, ir su mergaičių pro
gimnazija išsikėlė į Trakus. Nuo

gę paskaityti, bet rašto nebuvo 
kas pamoko. Mokyklų buvo la
bai maža ir tos pačios rusiškos, 
lietuviškai nemokinančios. Po

šiol šios mokyklos išlaikymas 1905 m. neramumų bent kiek at

nuostabių. Tai parodo skaičiai 
“Žiburys” 1909 m., taigi tik po

Šviesi ir kilni asmenybė 
V. Mykolaitis, mokąs giliai i-

trejų metų veikimo, turėjo 54 ! žvelgti į žmogaus vidų ir nemegs
skyrius (bemaž kiekvienoj Su
valkijos lietuviškoj parapijoj) 
su 3,556 nariais, kiekvienas sky
rius, gal kelis atmetus turėjo 
knygyną, iš viso tuose knygynuo 
se buvo apie 20,000 knygų, jomis 
naudojosi apie 10,000 skaityto
jų, 16 skyrių turėjo viešas skai
tyklas išlaikė mergaičių progim 
naziią Marijampolėje ir 9 pra
džios mokyklas kitose vietose 
Be švietimo, draugija dar rūpi
nosi žemės ūkio reikalais koope
racija, blaivybe, pavardėlių šel
pimu. Vyriausiu šio didžio dar
bo organizatorium buvo kun. G. 
Jis buvo pirmas ir vienintelis 
“Žiburio” pirmininkas ligi I Pas. 
karo, sunkiausiame tos draugi
jos veikimo laikotarpyje. Pirmi
ninkas ne tik iš vardo, jis buvo 
viso veikimo ašis. Ne jis vienas 
dirbo, turėjo rimtų talkininkų. 
Tačiau dėl savo sumanumo, or-

tąs tuščiais komplimentais švais
tytis, šiaip nusako kun. G. as
mens vaizdą: “M. Gustaitis bu
vo gilios erudicijos, kilnios sie
los ir taurios širdies žmogus. Vi 
sados taktiškas,' saikingas, ra-- 
mus, maloniai nušvitusiu veidu,

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav,

ROOSEVELT FURNITuRE Co.
2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711

ir jos mokinių aprūpinimas teko I slūgus rusinimo varžtams, lietu- ganizacinių gabumų ir takto mo

gg&gS&ggfrMSg!

General Parcel & Travel Co., Ine-
Licensed by U.S.S.R.

135 W. 14th St., New York 11, N. Y.
(Tarpe 6th ir Tth Avė.

Mūsų firma yra gavusi iš "Intourist" Moscow oficialų leidimą 
tiesiog siųsti pakietus į:

Tel. CHelsea 3-2583 (!)
<«K

Arti visų “subways”) .įjj

1’License'

USSR, LIETUVA, ESTIJA, LATVIJA, UKRAINA, BYELO - RUSIJA, BUKOVINA, ( 
ARMĖNIJA IR 1 VISAS SOVIETŲ RESPUBLIKAS.

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4-30
jis buvo tikras dvasios aristokra
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SKOLINK IR TAUPYK
Standard Federal

— pačioj’ saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.

avmgs
Dauguma? Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau
sioji ir saugi usioji įstaiga.

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD 
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.

FEDERAL —

se vaizduojamas, kartais nepap- ' 
rastai ryškiai ir galingai, tauti
nis ar religinis dealas. Ta pati 
kun. G. rašyto žodžio savybė ky
šo ir kaikuriuose jo prozos raš- ( 
tuose, kaip antai: Kun. Anta
nas Tatarė, Kun. Juozapas Ga- 
leckas M. Sarbievijus, Petras 
Kriaučiūnas, Basanavičius ir 
Aušra. Šie žmonės yra pavyz
džiais, kaip reikia atsidėti reli
gijos ar tautos tarnybai. Taigi 
visoje savo kūryboje kun. G. y- 
ra tikras šauklys į idealo augš- 
tumas.

Siuntinius galite pristatyti asmeniškai, siųsti mums paštu arba kitom priemonėm. — kaip 
siuntėjui patogiau. Siuntiniai bus gerai supakuoti ir tuojau išsiųsti. Po kelių dienų siuntėjas 
gaus oficialų kvitą iš pašte — Post Office.
UŽMIESČIO KIJJENTAI GALI BČTI TIKRI, KAD JŲ PRISIŲSTI SIUNTINIAI BUS TUO
JAU SUTVARKOMI. GAVĘ JCSŲ PAKUOTĄ TUOJAU PAT PASIŲSIME JUMS DETALIA 
IŠLAIDŲ SĄSKAITĄ.
SVARBU! VISOS PERSIUNTIMO IŠLAIDOS, IR MUITAS, YRA Iš ANKSTO ČIA APMOKA- 
MI. JCSŲ GIMINES IR DRAUGAI GAUS SIUNTINĮ BE JOKIŲ PRIMOKEJIMŲ.

MOŠŲ KLIJENTŲ PATOGUMUI, MES TURIME NERIBUOTĄ PASIRINKIMĄ MEDŽIA
GŲ, ODŲ, AULINIŲ BATŲ IR BATUKŲ, ^L AIKRODĖLIŲ BEI LAIKRODŽIŲ, VAIKAMS 
RŪBŲ, SKARELIŲ, ŠALIKŲ IR KITŲ DALYKŲ AUGŠČIAUSIOS KOKYBES, PRIEINA- 
M1AUSIOMIS KAINOMIS. PILNAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ VAISTŲ. IŠSIUNČIAME SIU
VAMAS MASINAS, RAŠOMAS MAŠINĖLĖS, MECHANIŠKUS IR TECHNIŠKUS INSTRU
MENTUS, IR FOTO-APARATUS, REIKALAUKITE; MŪSŲ KAINORAŠČIO.

PASTABA! NEGALIMA SIŲSTI MAISTO PRODUKTUS KARTU SU KITAIS DAIKTAIS 
VIENAME PAKIETE.

Garantuojame greitą išsiuntimą ir pristatymą 
Mūsų moto: Speciali atyda bei asmeniškas patarnavimas kiekvienam klijentui.

ATDARA KASDIEN NUO 9 V. R. iki 6 V. V.
AK VF.RTA — *2.00 f METUS? 
t’žlalkvHito gražius plaukus plau- , ■

darni Kalvą mišiniu
NAI.IA GADYNE

Pan<kmlnKai vartojamu per 40 metų. 
Siųskite ,2 už S os. bonką.

FRANK BITAITTAS 
527 E. KX|>osltlon, Denver, F-olo.

SEKM. NUO 9 R. IKI 4 POPIET

Mūsų klijentų patogumui atidarėme skyrius Clevelande ir Detroite, adresai:
900 LITERARY ROAD 

CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOWER 1-1401

11339 JOS. CAMPAU 
DETROIT 12, MICH.

Tel. TOWNSENI) 9-3980

STANDARD FEDERAL visiems teisingai patarnauja, o karo i*’ de
presijos laikais tapytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą.

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus drdrrii.

Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 
ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

Pinigai, įdėti prieš 11-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SUPERVISED I5Y 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, JR., Vicc-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant seštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

(Archer Avė. a» Sacramenio) 
PHONE: Vlrginla 7-1141
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DEVYNGALVIS
SONŪ TOMARIENE, Chieago, III.

Ūia dedame ištrauką iš 2-jų LINAS. Vadinasi jis riteris 
veiksmų pasakos-legendos Jurgis, o žmonės jį šventuoju 
Devyngalvio” šiemet laimė- Jurgiu praminė.

jusios Kanados T-B Kultūros ROTA. Kur jis? 
fondo premiją Red. LINAS. Gyvena jis tolimame pie

tų krašte. Rymo žemėje.
(Pajūrio šalyje gyvena Rūta, RŪTA. Taip toli... (Sėdasi nu

jauna našlaitė karalaitė, globo- siminusi). O saulė jau taip aukš 
jauta dviejų globėjų: žiniėno ir tai iškilusi... O, kas daryti?
Kariūno. Žiniūnas medžioja, Ka- (Puola ant kelių) O Dieve, Die- 
riūnas paraduoja su kariuome- ve, pasigailėk mūsų! Atsiųsk iš- 
ne, visai nesirūpindami žmonė- vaduotoją! (Abudu meldžiasi, bdamos.) 
mis, kuriuos ėda iš jūros išlin- Rūta pakelia galvą.) Klausyki!..' JURGIS

baltasis žirgas! Tai baltasis žir
gas sidabriniais karčiais!

LINAS. Kaip pranašų prana
šauta ?

ROTA. Taip taip! Tai išva
davimas, tai laisvė atbėga!

LINAS. Raitelis čion suka... 
Jau nuo žirgo nušoko...

ROTA. Kas tas raitelis? kas

dės slibinas devyngalvis. Kai Girdi?.. Kažkas atjoja! (širšės 
slibinas atsiunčia pasiuntinį, už- pasiklauso ir išlekia.) 
burtą kunigaikštį Liną, reika- LINAS. Ne, šviesioji karalai-

Jis?
LINAS. Nepaprastas žirgas, 

nepaprastas raitelis...

3 scena
ŠIRŠES (įlekia linksmai zvim

(įeina. Ant galvos

laudamas atiduoti 
nuo jo du vaiku, 
slibiną gražiais žodžiais perkal
bėti, ir slibinas ji suėda, o Kariū
no išvestąją prieš jį kariuome
ne paverčia gyvuliais. Karalai
tė pati pasiaukoja, kad tuo tar
pu likusieji turėtų laiko jieško- 
ti narsaus išgelbėtojo. Bet iš
gelbėtojo neatsiranda, ir išauš
ta rytas, kai karalaitei reikia 
žūti).

medurni ir pyragaičiais minta, 
reikia palikti. $

JURGIS. Ir niekas nežino, ku
ri ta galva?

ROTA. Niekas nežino. (Jur
gis susimąsto.)

ŠIRŠES. Zimmm, zimmm...
LINAS, širšės sakosi žinan

čios !
JURGIS, širšės žino? Kaip?
ŠIRŠES. Bzzz zi, zi, zi!
LINAS. Aštuonios galvos 

krauju dvokia, o devintoji me
dumi kvepia.

JURGIS. Šit kaip? Nežinau 
tik, ar aš galėsiu užuosti tą me
dų...

LINAS. Jos sakosi kartu lėk- 
siančios ir ant meduotosios gal
vos tupėsiančios. Tik, riteri, sau 
gokis, kad mano širšių neuž- 
gautum savo kardu.

JURGIS. Neužgausiu, ne, gud 
riųjų Dievo vabalėlių.

LINAS. Jos nori taip tau, švie 
šioji karalaite, už medų atsily
ginti.

JURGIS. Kokie dėkingi vaba
lėliai! Tai eikime. Jūs kelius ves 
kitę, o aš su savo žirgu paskui 
seksiu.

RŪTA. Saugokis, saugokis, ge 
rasis Jurgi! Devyngalvis labai 
baisus ir stiprus!

JURGIS. Nebijok, šviesioji ka

ROTA. Tegu jis tave laimina, 
drąsusis riteri! (Y si, išskyrus 
Rūtą, išeina. Temsta Tolumoje 
ima griausti. Pagaliau visai su
temsta perkūnija trankosi, žai
bai žaibuoja. Ji klaupiasi.) O 
Dieve, būk mums gailestingas! 
(Raudona šviesa.) Sustiprink 
gerojo riterio ranką! (Griausti
nis.) Išvaduok mūsų šalį iš bai
siojo devyngalvio vergiios!

VIKTORO K O Z I C (t S 
VJetnviftb gazolino stotis Ir auto 

talnymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo. dažymo darbai ir keičiamoa 

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

5759 S WESTERN AVĖ PR 8-9638 
«i»Hfc***W*#3»i*»;?»:**?»t******~****

Du raketę srities specialistai
Kairėje — dr. B. Bush, II Pasaulinio karo metu buvęs JAV moks
linių tyrimų vadovas; dabar pareiškė, kad raketų srityje turi 
būti nutrauktos netikslingos varžybos tarp įvairių karinių žiny
bų; dešinėje—dr. J. Chipman, keliąs mintį, kad specialistų paruo
šimas taip pat aktualus klausimas, kaip ir JAV raketų progra
ma, ir kad specialistų ruošimas bus dar ilgą laiką aktuali problema

sidabro šalmas nuo kurio svy
ra baltos plunksnos. Veidas la
bai gražus ir linksmas. Apsisiau 
tęs baltu apsiaustu, pro kurį ma 
tyti sidabro šarvai. Prie šono 
pajuostas sidabro kardas.) Svei
ki, ?erieji žmonės!

RŪTA ir LINAS. Sveikas, 
skaistusis raiteli.

RŪTA. Iš kur joji, raiteli, ir 
kaip vadinies?

JURGIS. Joju iš Rymo žemės, 
j o vadinuos riteris Jurgis.

RŪTA. Riteris Jurgis? Ar esi 
šventasis Jurgis?

JURGIS. Ne, mergele, aš pap
rastas riteris Jurgis, Dievo tar
nas.

LINAS. Šventieji labai kuk
lūs. šviesioji karalaite.

RŪTA. Sveikas atjojęs, riteri,

pabėgusius te, niekas nejoja. Tai tik devyn 
galvis iš olos lenda, savo uode
ga akmenis daužo.

ROTA (pašoka, rodo ranka). 
Žiūrėk, smilčių stulpas nuo pa
mario kyla! . .

LINAS. Tai devyngalvis ne
rimsta iš nasrų dūmus leidžia.

RŪTA. Kokie slibino dūmai?
LINAS. Juodi kaip degutas.
RŪTA. Tai ne slibino dūmai, 

nes geltoni kaip gintaras. Žiū
rėk, pro medžius spinduliai su- 

' žibo!
LINAS. Tai devyngalvio a- 

kys, šviesioji karalaite.
RŪTA. Kokios devyngalvio 

akys ?

Ziniūnas nori

TI veiksmas
2 scena

LINAS (įeina). Šviesioji ka-!
Va rg.šė manoralaite... Verki 

karalaitė...
ROTA. O Linai... Pasaulis 

toks gražus, o man mirti rei
kia... O aš taip tikėjausi šiandien 
pamatyti baltąjį žirgą su sidab
riniais karčiais... 1

LINAS. Kam tau, šviesioji ka
ralaite. tas žirgas su sidabriniais 
karčiais? Ar nori su juo nuo de
vyngalvio pabėgti?

ROTA. Ne, Linai. Nuo devyn
galvio nebėgsiu, nors ir baisu... 
Senas pranašavimas sako, kad, 
kai pamatysiu žirgą su sidabri
niais karčiais, būsiu laiminga. 
Bet neišsipildė pranašavimas, 
nes jau greit nieko daugiau ne
bematysiu...

LINAS, šviesioji karalaite, aš 
tave išgelbėsiu nuo devyngalvio.

ROTA t pa šoka). Išgelbėsi ? 
Kaip?

LINAS. Visą rytą įieško jau ir 
pagaliau radau stebuklingąją žo 
lėlę. Suvalgyk ją šviesioji ka
ralaite, tai pavirsi stirnaite, ir 
nereiks mirti.

ROTA. Ne, stirnaite nenoriu 
būti.

LINAS. Geriau gyva stirnai
te, negu negyva karalaite.

ROTA. Atjos medžiotojai ir 
tįsaus mane, paverstą stirnaite.

LINAS. Aš tave oloje paslėp
siu atolu ir dobilėliais šersiu.

ROTA. Medžiotojai su šuni
mis ir oloje ras.

LINAS. Aš uždrausiu medžio
ti, uždrausiu žudyti miško žvė
ris ir paukštelius.

RŪTA. Neklausys jie tavęs, 
gerasis Linai. Žmonės . papratę 
žudyti gyvus sutvėrimus. O, kad 
jie žinotų, kaip sunku yra mirti, 
jie niekados nežudytų jokio gy
vulėlio!

LINAS (klaupiasi). Šviesioji 
karalaite, maldauju — imk žo
lelę! Aš nenoriu, kad mirtum.

ROTA. Ačiū už gailesti, mie
lasis Linai. Nenoriu mirti, bet, 
turiu. Atsimink, kad savo mir
timi devynis išgelbėsiu.

LTNAS. Ret, šviesioji karalai
te...

ROTA. Nebegundyk manęs, 
kunigaikšti, prašau tavęs. (Sė
dasi ant akmens ir galvą pare
mia rankomis).

ŠIRŠES (įlekia sujaudintos). 
Bzzz 7.zz! (Laksto a-plink liną). 
Bzz, zum, zum!

LINAS. Šviesioji karalaite, 
klausyk! širšės sako išgirdusios 
iš bičių, o joms pasakojusios 
kregždės, kad tolimoje šalyje gy 
venąs vyras, tikras drąsuolis, 
galįs slibiną nuveikti.

ROTA Ar jis geras, ar doras?
LINAS. Jis toks geras ir do

ras, kad žmonės jį šventuoju va
dina.

ROTA. šventuoju vadina? Bet 
ar jis jaunas ar stiprus, ar mo
ka valdyti kardą?

LINAS. Jis ir jaunas, ir stip
rus, ir kardą valdo nuostabiai, 
nes nuo mažens papratęs su sli
binais kovoti.

ROTA. Kas jis, kas?

LINAS. Raudonos kaip krau-, jurgj Sėskis nors ant akmenė- 
jas, klaikios kaip gaisro pašvais p0 juk pavargai, tolimą kelią
te- keliavęs.

RŪTA. Ne, tai ne slibino a-

LINAS. Čia netoli pamary, o- LINAS. Bet jis ugnimi spjau
toje lindi. | dosi. Gali apakinti, baidykle pa-

JURGIS. Netoli? Jis ir čia ga-! versti ar protą užtemdyti...
Ii atšliaužti.

RŪTA. Jis atšliauš, kai sau
lutė pakils iki ano ąžuolo vir
šūnės.

JURGIS. Nebijau aš jo. Nuo 
jo spjaudymų mane sidabro šar
vai apsaugos, o nuo burtų ap
gins Dįevas galingasis. Parodyk

JURGIS. Tai ko lauki, šviesto- ( man kunigaikšti Linai, kur jis 
ji karalaite? Ar nebijai devyn 
galvio ? RŪTA, Palauk, gerasis Jurgi

m * t , . , .. Ne taip lengva devyngalvį nu , .
:R£T^.iab^^U\nterjJ?r veikti. Reikia iš karto jam aš- ralaite. Mano žirgas sidabrakar-

gi. Bet turiu čia būti ir jo lauk
ti, nes mano eilė šiandien žūti 
(atsidūsta).

JURGIS. Dūsauji, mano kara
laite? (Žiūri į akis). Ir verkei?

RŪTA (nuleidžia galvą). 
JURGIS. Daugiau nebeverksi, 

jaunoji karalaite! (Ištraukęs 
kardą, apžiūri ašmenis.) Nevie-

tuonias galvas nukirsti, devin
tosios visai neužgaunant.

JURGIS. Šitaip? Nelengva. 
Bet pabandysiu.

M O V K N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
•ė tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075

Duoną Ir (vairias skcnluga*. 
bnlknte* kep*

dKUNO S KEPYKLA
1389-41 S. Litu&nlca Avė 

Tel. CTilffsldc 4-«37«
eiiMtaiomt j visas Krautuves 
Ir restoranus taip pal Ii 
siunčiame J visus artlmuo 
sius miesto*

JURGIS. Ačiū, geroji merge- 
kys. Ta šviesa skaisti lyg pirmo- le 0 kaip tave vadina? 
ji žvaigždė žiemos vakarą. (Už- rota. Aš vardu Rūta, esu 
šoka ant akmens.) Žiūrėk, žiū- šios šalies karalaitė. O čia ku-. ,.v. .
rėk! Tartum sidabrinė strėlė nė- i nigaikštis Linas (Linas ir Jur- ”am slibinui nurentei galvą, kar- 
rė per žaliąjį tankumyną! Ar gis lenkiasi vienas antram). Į deh’ nuręsi ir Slta™•__________

JURGIS. Pasakyk, šviesioji _ „ ------
karalaite, ar badas, ar maras iš- 
naikino tavo kraštą? Tris dienas 
ir naktis joju, o dar gyvo žmo-

tis vikrus kaip kregždė, mano 
kardas sidabraašmenis šmaikš
tus kaip nendrė. O mano rankai 
jėgos suteiks galingasis Dievas 
kuris stiprina visus, kovojančius

RŪTA. Bet niekas nežino, ku-1 prįe§ pikta
ri ta devintoji galva.

JURGIS. Ar ne vistiek?
LINAS. Ne, riteri. Aštuonios

galvos yra kraugerės, tai jas 
reikia kirsti; o devintoji, kuri:

matai ?
LINAS. Girdžiu: joja! (Girdė 

tis jojant.)
RŪTA. Taip, taip, taip! Rai-

telis! Jau matau jį! Jo veidas gaus iki šiol nesutikau, 
skaistus kaip saulė, o ant šalmo RŪTA. 'Ne badas ir ne maras, 
linguoja baltos plunksnos. O jo bet slibinas devyngalvis žmones 
žirgas, žirgas! Jis baltas lyg išžudė.
jūros puta, o jo karčiai plevėsuo JURGIS. Devyngalvis? Kur 
ja ore lyg sidabro vėliava! Tai jis?

Lietuvių Prekybos Namai
Pirkite šiais metais — be jokių įmokėjimų, iš

mokėsite sekančiais metais lengvais išmokėjimais.

SPALVOTO VOKIŠKO KRISTALO 
Galima gauti pas —

BALYS RAOIO & TELEVISION SALES & SERVICE
2646 West 71st Street PRospect 8-5374

MOVI N C

lA TOLI IR ARTI *'■*1
NAUJI OJDEU TPOKAI-NAUJAU'f! KMUSTM) (PAH K/A!

IUUI PISTU PATTPIA1AS - P/6US IP SAŽININ6AS PATAPAtAWtAf

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 VA 69 St CHICAGŪ 3£, ILL Tel 5-9209̂1

PERKANT KALĖDŲ GĖRIMŲ 
VYKIT PAS

Stephens Liquors
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės) 
Telefonas LA f ayette 3-1933

Choro vedėjas 
K. Steponą virius.

savininkas

ČIA RASITE DIDŽIAUSIA PASIRINKIMĄ GĖRIMŲ 
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

ALKOHOLIS — 190 Proof 5th $4.85
ASBACH URALT IR DUJARDIN 5th $5.59
BISQUIT COGNAC 5th $4.85
NAPOLEON BRANDY (importuotas) 5th $3-89

PORTUGALIŠKAS BRANDY 5th $3.89
DOM BENEDICTINAS 5th $7.29

VIETINIS BENEDICTINAS 5th $3.59

IMPORTUOTAS ITALIŠKAS
VERMOUTH kvorta $1.29

VOKIŠKAS LIEBFRAUMILCH 5th 98c
IMPORTUOTAS PORTUGALIJOS VYNAS 5th 98c
ITALIŠKAS MIGDOLINIS VVNAS 5th $2.49
ŠAMPANAS — vietinis kvorta $1.98
VOKIŠKAS ŠAMPANAS 1945 m. kvorta $4.29
PRANCŪZIŠKAS ŠAMPANAS 1949 m. kvorta $4.29
PRANCŪZIŠKAS ŠAMPANAS 1945 m. kvorta $5.29
IMPORTUOTAS VOKIŠKAS ALUS —

(vertės $8.75) dėžė 24 skardinės $5.82
KRUPNIKAS, MIDIJOMS — LEMON ICE —

NALIUKA — AKVAVIT — SKAIDRIOJI ■
ZUBROWKA — MALINOVVA ir eilė. kitų
likerių — tik — 5th $3.49

FREE PARKING LOT

M 

J

KALĖDINIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
Svečių kambario baldai, didžiausias pasirinkimas, 

'58 m. model., Nylon ar vilnos viršum tik $Į 85.00
Kilimai 9x12 ar nuo sienos iki sienos Bigelow, A. 

Smith, Magee ir kiti nuo $49-00
Rašomieji stalai ąžuolo ar riešuto medžio, ir kny

gom spintos stiklo stumdomom durim, puiki dovana 
moksleiviams, pas mus $29-00

Miegamųjų kambarių baldai ąžuolo ar riešuto me
džio su šlifuoto stiklo veidrodžiu parduodami po 
$250 pas mus prieššventiniam išpar. tik $"| 49-00

5 dalių virtuvėm chrom Formica viršum stalai 
su 4 kėdėm švenčių proga tik $49-00

Šaldytuvai — Frigidare, Admiral, General 
Electric $159-00

Virimui parcelano pečiai tik $75-00
Skalbiamos mašinos Speed Queen nuo $99-00
Televizijos aparatai, Zenyth, RCA, Gen. Electric 

Traveler $ 1 49-^200-00
Didžiausias pasirinkimas radijo, phonografų gar

siausiu Blaupunkt ir Telefunken firmų.
Vaikučiams žaislai, staliukai, arkliukai, traukinė

liai, dviračiai.
Rašomos mašinėlės, prosai, tosteriai, kavos vir

duliai ir viskas Kalėdų šventėms.
Viskas be jokių įmokėjimų. Savo pinigus panau

dokite kitiems švenčių reikalams.

Furniture Center, Ine.
3224 SO. HALSTED STREET 

Tel. VIctory 2-4226
Krautuvė atidaryta iki švenčių 
kas vakaras iki 9:30 valandos.

JUSTAS LIEPONIS 
STANLEY KRUKAS

V

PLANUOKITE KITŲ METŲ
ATOSTOGAS JAU DABAR

Pasiruošę išanksto, gausite didesnį pasirinkimą 
kelionės priemonių ir būsite ramūs, kad nuvyksite 
į pasirinktą vietą.

SEGHETTI TRAVEL BUREAU, INC. parūpina ne
tik kelionei biletus, lėktuvais, laivais, traukiniais ir 
autobusais, bet taip pat organizuoja ekskursijas į į- 
domesnias vietas Amerikoje, Kanadoje, Meksikoje, 
Pietų Amerikos valstybėse, Europoje ir kitur.

• Ateinančiais metais organizuoja didžiulę eks
kursiją į Liurdą ir kitas šventas vietas.

DPI pilnesnių informacijų ir keliones dokumentų sutvarkymo 
kreipkitės j:

Seghetti Travel Bureau, Ine.
2451 SOUTH OAKLEY AVENUE 

Chieago 8, Iii. Telet. YArds 7-3278-3279

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR'
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS &
8245 S W°stem Avė.

10AN ASSN.
Chieago 36, III

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chieago 9, III., YArds 7-0145

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W 47tb StChieago 32. III

3430
OISTRICT

S Halsted
SAVINGS 8
St

LOAN ASSN.
Chieago 8 111

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

UNIVERSAL SAVINGS A
‘8110 S Halsted St

LOAN ASSN.
Chicaoo 8 UI
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PASIKALBĖJIMAS TELEFONU
T l .

BIRUTE KMPAKKRYTft, Ncw Britain, Conn.

— Sakai, turėjau nustebti iš
girdusi tavo balsą? Pasakysiu, 
nei kiek. Gal aš žinojau, kad tu 
skambinsi, tik nežinojau kurią 
dieną.

— Nebuvai tikras? Bet ar ne
reikė jo iš karto įsitikinti ir tik 
paskui dar toliau eiti? Kam pra
dėti nuo to kampelio, kuris yra 
tolimiausias ir tik paskui žings-

tikrai manęs netrukdai. Juk ge-1 KkRONIKA * Lietuvos architektūros pa- • Išleido disertaciją. Kun. dr. i ‘Ooogooooovoooooooovooooock.
I ra ir po daugelio metų sutikti ar . rodą, atidaryta spalio 19 d. Ibi- Valdemaras Cukurąs, buvęs šv. j
j kalbėti su anų dienų žmonėmis. | • Studija apie gintarą. Prof. rapueros parke turėjo būti jau Kazimiero kolegijos auklėtinis,
Su anų dienų draugais... — Arnolds Spekke, filosofijos dak- lapkričio uždaryta, tačiau par- jau atspausdino italų kalba sa- I

1 _  p... , taras, dėstęs Latvijos universi- ko vadovybė, dėl didelio jos pa- vo dizertaciją “La purificazione
. • % y™ Tu tete, parašė stambią studiją, pa-; sisekimo, leido ją laikyti ligi a- passiva dei sensi secondo S.

n ne s e e iš ad aš tave vadintą: “The Ancient Amber teinančių metų sausio mėn. 6 d.. Giovanni della Croee” (Pasyvi-

— Klausi ar laukiau per tiek1 n^uot^ atgal.
metų kiekvieną dieną? Ak, ži
noma ne. Ar žmogus gali laukti 
kiekvieną dieną ir minutę? Lauk 
ti ir nesulaukti? Ne. Tai būti, 
perdaug. Gal iš karto laukiau 
ir drebėjau kiekvieną kartą su
skambėjus telefonui. Paskui... 
Paskui dienos tekėjo pačios, nie
kieno nepavaromos. Tik bėgo, 
tik ėjo pro mane. Bet aš žino
jau, kad vieną dieną tu grįši ir 
aš išgirsiu iš tavęs. Kaip keista, 
kad ta diena yra šiandien. Po 
aštuonerių metų... —

— O taip, tu man nieko ne
rašei. Aš puikiai prisimenu. Sa
kai, kodėl laukiau? Aš nežinau. 
Gal dėl to, kad buvau tikra, kad 
vieną kartą dar išgirsiu iš tavęs. 
Tik vieną kartą... —

— Ne! Netikiu. Tik šį vieną 
kartą. Nemanau, kad daugiau, - 

— Bet kam tu klausi apie ma
ne? Ar po aštuonerių metų bū-1 
tum susidomėjęs, kaip aš gyve
nu, kaip aš atrodau? Leisk pri
minti, nemanau. Geriau tu kal
bėk apie save. Kaip anuomet. 
Kalbėk apie savo pasisekimus, 
tarsi manęs visai nebūtų. Ir aš 
būsiu tikrai kantri klausytoja. - 

— Pykstu? Oi ne! Kodėl man 
reiktų pykti? Ar salėjau pvkti, 
kad tu man nerašei ? Ne. Žino
ma, negalėjau. Juk mes kiekvie- ' 
nas renkamės savo draugus. — 

— Nesakyk, kad tu jų nesi
renki ! Tu juos turėjai ? Juk pats 
žinai, kad aš tuo negalėčiau ti
kėti nors ir norėdama. —

— Bet leisk man paklausti a- 
pie tave. Kam čia mums ginčy
tis ? Ypač po tiek metų ? Ar ma
nai čia ilgiau palikti? Ar vėl, 
kaip paukštis pakelsi sparnus 
ir išskrisi kitur? —

— Ne. Nei kiek nesijuokiu. 
Pasakyk, ar aš kada nors juo
kiaus iš tavęs ar kurio kito? 
Pats žinai, niekuomet. Tuo la
biau dabar. Po tų visų dienų. —

— Netikiu. Tave negalėjo tie

— Ne, ne... Šį kartą vėl nesu
tinku. Gal, kad aš einu mažu
čiais žingsniais, tačiau niekuo
met nemoku grįžti atgal. Aš tik 
einu į priekį. Kelias dingsta, kai 
jį praeinu. O gal tik mano įpė

vadinu tik anų dienų draugu. Ar 
galėčiau vadinti šių dienų, jeigu 
per aštuonerig metus (juk be
rods aštuoneri praėjo), nieko a- 
pie tave negirdėjau? —

KALĖDINĖS
•DOVANOS-

PASIRINKITE 

ATSILANKĘ Į

hLDflinfl.PTCLEVISIOn
Csales - Service)

Sav. inž. A. S1<:.M F:\AS 
3321 S. Halsted — ULiflSide 4-5HH5
Atdara kasdien nuo !»— š vai. vak 
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Routes and the Geographical Parodon atsilankė augštieji dva- nis jausmų apvalymas pagal šv 
Discovery of the -Eastern Bal- siškiai, Sao Paulo miesto diduo- Joną nuo Kryžiaus). Šį darbą 
tie”. Knyga turi 120 psl., išleido menė bei kultūrinis elitas, pa- seniau buvo apgynęs Angelicum 
M. Gopper, Stockholme. Studija likdami garbės knygoje vertin- teologijos daktaro laipsniui. Da- 
išėjo dviemis atskirais leidi- gų nuomonių, ir šiaip įvairių bar baigia spausdinti lotynų kal- 

— Žinau. Ir tu nieko apie ma-, n*a‘s: latvių ir anglų kalba. Stu- sluogsnių ir įvairaus amžiaus ba filosofinę dizertaciją apie 
ne negirdėjai. Juk aš net nežino- diJa baugiausiai koncentruojasi lankytojai. Nemaža atsilankė ir Dostojevskį, kurią yra apgynęs 
jau, kur tu esi. Viena tik buvau j pirmus du mūsų eros šimtme- įvairių kraštų turistų. Parodos Gregorianumo universitete. Be 
tikra, kad tu vieną dieną, trum- čiu’ remiasi graikų ir romėnų organizatorius inž. Mikalojus to, atvykęs į Romą 10 dienų iš

tėkštais. Apžvelgia gintaro ke- Ivanauskas gerai apskaičiavo, buvo tarptautiniame centre Už
liūs per Vokietiją per Prancū- surengdamas Ibira-
zijos Marsellę, per Vislą ir Dnie- , ,.strą. Knyga supažindina su eile' Pueros Parke' kur tu0 paclu me' 
senų istorinių tekstų, neprieina-! tu vyksta kelios kitos parodos, 
mų eiliniam skaitytojui. Cituo- kaip Bienal Moderniškojo Meno 
jami Herodotas, Tacitas, Sicili- paroda, Vaiko paroda ir kitos, 
jos Diodoras, Strabo Plmijus, pagai registracijos ruletę mūsų 
aprašomos kelionės ir tuo bū- a lank5 450,000 žmonių,
du plačiau supažindinama su Pa! ... . , ,. •
toaltijo tautų praeitimi. Veikalas į Sestadiemats ir sekmadieniais 
gausiai iliustruotas, įdėti net 8 skamba per garsiakalbius didžiu 
žemėlapiai. Ši mokslinė studija i liame parodų paviljone lietuviš- 
verta platesnio dėmesio. 1 kų plokštelių muzika.

pam, į čia dar sugrįši. Gal tai
das užpusto vėjas? Dėl to visą buvo savotiškas savimi pasiti-
laiką apsidairydama, pamažučiu, 
žingsniuoju, bet tik į priekį. —

— Ak koks tu nekantrus! O 
sakei, kad pasikeitei? Ne, mano 
mielas, taip greitai mes negali
me pagrindinai pasikeisti. —

— Iš to ką sakai, man atro
do kad tu nori pasikeisti. Ta-

kėjimas. Gal aš klydau, tačiau 
kažkodėl taip maniau. —

— O, taip, žinau, kad čia na
mai, dėl to turėjau nenustebti 
tavo sugrįžimu. Tačiau juk tu 
išėjai kitur laimės jieškoti? Ir 
jeigu ten radai savąją laimę, ne
maniau kad čia turėjai grįžti. 
Juk tuomet turėjai ten palikti. - 

— Puiku, kad nori mane ap
lankyti. Tačiau nesutinku su ta
vimi, kad tuomet aš visai kitaip 
kalbėsiu. Nemanau. —

geresnį pasaulį, susipažindamas 
su jo metodais.

oo o-o-oooooooooooooooooooooo- 
NAUJAI ATIDARYTAS

PARAPACK INSTITUTAS
išbandytų priemonė prieš arthritis 

ir reumatizmo skausmus.
Skambinti — l’Itospect K- I75tt 

OI.GA SAKAI.AISKAS
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B. Empakerytė

čiau aš taip pat matau, kad tu 
negali. Ir kodėl tu nori būti ki
toks negu esi? Ne gi mes gali
me sekti kitu? Juk nebūtinai 
žmogus toks, koks yra kitas, ga
li būti geras? Reikia gi visokių. 
Pasaulis yra margas, kaip gėlių 
daržas. Gal kitaip jis nusibostų. 
Gal kitaip nebūtų ko jieškoti, 
nei būtų prasmės gyventi. —

— Ne, ne!;. Aš taip nesakau. 
Gal reikia pasiimti iš kito žmo
gaus kokią dalelytę. Kuri yra 
gera. Tačiau negalima padaryti 
kopijos. Supranti? Negalima pa

aštuoneri metai tiek pakeisti. Tu i daryti kitą tokį. Negalima pa- 
gi niekuomet negalėjai pabūti siimti visų to žmogaus savy-
vienoje vietoje, viename mieste? 
Pamatysi, ir šį kartą negalėsi. 
Tau reikia erdvės, kaip anksčiau 
sakydavai, reikia daug vietos, 
kur galėtum gerai ištiesti ran
kas. Gal dėl to, mes anuomet ir 
nesutardavome. Aš buvau ta, ku 
riai užteko tiek, kiek turėjo. Aš 
buvau ta, kuri nesiekė erdvių 
platybių o pasitenkino tuo ką 
turėjo. Prisimeni, dar pykai a- 
nuomet, kodėl aš negaliu skra
joti po pasaulį kodėl aš neno
riu turėti namus, tikrus namus,1 
kur visą laiką būčiau, o ne tik į 
sustočiau nakčiai arba būdama 
pavargusi. —

— Ne, ne... Nekartosiu dau
giau, nebijok. Žinau, tu pavar
gai jau ir nuo šių kelių, senų, 
praeities atmenamų, žodelių. Juk 
pats žinai, kad nei anuomet aš 
nieko nesakiau, tik pasirinkome 
kiekvienas, kokias dienas nori-

bių. —
— Iš to, ką pasakei, aiškėja, 

kad tebesi vienas ir tebejieškai 
kito žmogaus? —

— Ak, nesakyk taip! Pama
tysi kaip surasi kur nors kitur. 
Tik reikia stipriai atverti akis. 
Reikia žingsniuoti visai nepasi
žiūrint į praėjusius žmones. Tuo 
met nei nepajusi kaip sutiksi 
tokį žmogų, kokio visą laiką jieš- 
kojai. —

— Kodėl tu manai, kad aš tik 
( kalbėti moku? —

— Jeigu aš sakau, tai turiu 
žinoti. —

— Sakai, žmonės tik iš pa
tyrimo kalba, o aš jo neturiu? 
Kodėl tu taip galvoji? Galiu ir 
aš ką nors labai puikiai žino
ti? —

— Ak, tu nelaikyk manęs ana

— Kur daugiau? Aišku kad 
pas mane. Turėtum surasti, nes 
kaip gi suradai tefono numerį? 
Tačiau gal iš tiesų ir bus sun
kiau. Telefonas nepasikeitė. 
Šiaip dau? kas pasikeitė. Tačiau 
apie tai išgirsi ir pamatysi, kai i 
aplankysi mane. Geriau pasa
kius mus. Tuomet galėsiu supa
žindinti su savo vyru ir dviem 
sūneliais. —

— Nesistebiu, kad tu nuste
bai. —

— Kodėl tau iš karto nepasa
kiau ? Bet ar tu klausei ? Tu ma
nęs, kaip ir anuomet, neklausei 
nieko. Tik pamiršai, kad aštuo
neri metai nėra viena diena. Kad 
yra tūkstančiai dienų ir jas ne
galima pragyventi viena akimir
ka. —

— Labai! Esu labai laiminga! 
Suradau visa, ko norėjau. —

— Kaip tu galėjai sužinoti, 
jeigu nesiteiravai nei kiek, kas 
dėjosi čia, jeigu tau nebuvo įdo
mu? —

— O taip! Labai myliu. Ar ki
taip būčiau tekėjusi? —

— Nekalbėk niekų. Maniau, 
kad tu bent tiek pasikeitei. —

— Ką tu kalbi?! Ne, niekuo
met! Geriau pirma pagalvok ką 
nori sakyti ir vėliau pasakyk. J 
Palikti savo šeimą?! Tu išėjai1 
iš proto! —

— Ne, ne... Niekuomet! Mes 
buvome tik draugai anomis die
nomis. Tu galėtum būti ir dabar 
mūsų draugas, tačiau neatrodo, 
kad tokiu nori būti. —

— Ne, aš nesu tiek moderni. 
Be to, nežinau kodėl aš tupėčiau 
taip daryti ? Aš gi tau sakau, į 
kad myliu savo vyrą. Ar tu vis 
negali suprasti šių žodžių pras
mės ? —

— Kodėl laukiau ? Iš tiesų, gal 
ir nelaukiau tavęs su tokiais žo
džiais. Gal buvau tik savanau
dė ir perdaug savimi pasitikinti. 
Gal norėjau tik sužinoti ar tu,; 
tuomet išeidamas, suradai ko 
jieškojai, ar tu grįši atgal ? Grį- j 
ši, jieškodamas kelio atgal. Ta-, 
čiau pirmai sakiau, kad tik vie-j 
nas gali eiti pirmyn ir grįžti. Aš 
ne. Aš niekuomet negrįžtu. Ei
nu pamažu, apsidairydama ir 
kur nueinu, esu tikra, kad norė
jau ten būti. —

BUDRIKO BRANGENYBĖS, 

TELEVIZIJOS, BALDAI
TAUPYKIT. TAUPYKIT. TAUPYKIT, kad laiku turėtu

mėt Kalėdų dovanų duoti. Dėka Budriko žemų kainų laikyse
nos . . . Tamsta galite sutaupyti iki 50% ant visame krašte 
garsinamų rakandu, įrengimų (appliances), kilimų ir ant puoš
menų (jevvelry). SUDRIK FURNITURE adresu 3241 SOUTH 
HALSTED ST., yra žemų rendų apylinkėje, šioj prekyvietėj 
nėra prabangių įtaisymų, čia išlaidos sudaromos mažiausios, 
o todėl ir duodamas Tamstoms žemiausios kaino. Šįmet Bud
riko parduotuvė pralenkė net pati save . . . Pavyzdžiui, žiū
rėkite į šiuos daiktus:
Deimaitiniai žiedai 14 kar. aukso, nuo $19.00 ir augščiau. 
Šliuhiniai žiedai 14 kar. aukso, nuo $7.00 ir augščiau. 
Gimtadienio žiedai, nuo $6.00 ir augščiau.
Akmenuoti rankiniai laikrodžiai, labai patrauklūs, mo

terims arba vyrams, po ................................................. $7.00
17 akmenų rankiniai laikrodžiai (waterproof), nuo $14.00

ir augščiau.
Vyrų ar moterų 14 kar. “solid gold case” rankiniai laik

rodžiai, nupiginti iki ................................. ...................
Stainless plieno 24 gab.: 6 peiliai, 6 šakutės, 12 šaukš

tų už ............................................................................
32 gab. stainless sidabro setas, dailioje dėžėje, vertės 

$38, už ...........................................................................
71 gab. “King” sidabro, 50 metų garantija, medinėje dai

lioje nuo pajuodimo apsaugojaneioje dėžėje, vertės 
$78.00, už .......................................................................

52 gab. pietum setas 8 asmenims, vertės $34.00, už ....
Moterims ištempiamos paauksuotos apyrankės, ver. $4., už $2.00 
Vyriškos ir moteriškos paauksuotos laikrodžių apyran

kės, vertės $4.00, už ..................................................... $2.00
Moterų “ string” perlai, vertės $3.00, po ...................... $1.00
Bali Point plunksnos, nuo 20 centų ir augščiau.

Budriko krautuvėje jūs rasite tekių vertingų bargenų kaip:
2 gab. dailūs nauji gyv. kamb. setai( kaina nuo $129 ir augščiau. 
Daili 24 valandų sofa and sleepr, su “self containing” inner-

spring matracu, atsidaro j pilno dydžio lovą .............. $129.00
2 arba 3 gab. sectionals, daugelis naujų stilių po ... . $119.00
Gražus miegamojo setas su dviguba komode, veidrodžiu,

$28.00

$1.80

$19.00

$39.00
$17.00

skrynia ir knygoms spinta lova ............................. .».
Sealy, Simmons innerspring matracai, nupiginti iki . .
Deluxe Hollywood lovos ansamblis ...............................
Dailios skrynios (chests) po ............... .......................
Cedrinės skrynios (chests) po ..............i......................
5 gab. chrome plastikos dinette setai, nupiginti iki ., 
7 gab. dinette setai, nupiginti iki

DAILYDfi-KARPENTER
Dirbu įvairius pataisymus ir p< r- 

tvarkymų darbus, naujus garažus. 
Taip pat dažymo darbus.

JONAS PAPEEIUCKA 
4552 So. VVestern Avė. 

LAfayefa 3-4526

(Š ARTI IR TOLI B/kuDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialu;- didelis 

sunkvežimis ra pilna ap- 
drauda Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. U R £ N A S
11047 W. «7tb PI. Utdoago,

III. WAlbrook 5-8U63

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrginia 7-7097

STATYBAI 

IR NAMę

PATAISYMUIi
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIĄ (i A

CARO MOODY 
LUMBEFt CO

STASYS LJTWINAS. Prea.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Priataty 
mą Teikiame Nemokamai.

Raštinė atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

Pradėkite taupvti šiandien: turėsite rvtoi!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Trečiadieniais uždaryta visą dieną 

Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais 9 ryto iki 12 vai. 
šeštad 9 vai. ryto iki 4:30 p. p. Ketkvirtad. 9 vai. iki 8 v. v.

mergaite, kuri buvo prieš aštuo- 
me leisti ir jas pasitikome. Juk[ neris metus. Žinai, kad ji užau- 
anuomet sakėme, kad neverta go. Ji turėjo užaugti, nes dienos 
sunešti draugėn, dienas, nes mes plaukė dienos dėjo metus jai 
nemokėsime jų sutikti kartu. Jos ant pečių, kaip ir kiekvienam ki- 
tegali būti tik skirtingos. O to- tam. Jos neklausė, ar ji nori ar 
kios drauge eiti, niekuomet ne-j ne, tačiau laikas pasakė, kad ne
gali. — j galima stovėti ir būti tuo pačiu ...

— Na. bet pagaliau noriu leis- žmogumi kitoje dienoje koks bu! noreJOTn^ in.°..'.jU SU lnoJai ar 
ti tau ka'bėti. Ar verta kalbėti vai vakar. Reikia tekėti drauge į ^erai Pa arai 1 e* amas, a ... r 
apie praeitį? Žinome abu kokia su dienomis. Kitaip būsi nesu-l U. man ą Jau ei an0Tyls .
ji buvo. Praeitis dažniausia ne- Įprantamas Kitaip būsi anos die-! n?18’ . a ar a u e8yne 1 f1, 
sikartoja. Praeitis miršta kaip nos žmogus. - " aPie d™ąJŠ tiesų,
žmogus. Ja prikelti negalima ir! ... ? dabar tti nėra svarbu. Gal ir ne-
neverta. Juk mes dabar nemo- " SakQa,l ^P^įeičiau? As ra daugiau ką pasakyti. Tačiau

nežinau. Sakai, kalbu, kaip ano- viena aišku, mes anuomet nuto- Ketume gyventi anomis dieno- ... . „ . .... ....._• m,H dienomis? Galbūt... — lome. kadangi buvome labai skirmis. Mes gi esame jau šių dienų . ... « ,
žmonės! _  —Taip geriausia kalbėti, kaip tm?i. Tokie ir palikome. Gal iš

— Kaip gaila Juk tu tikėjai tu sakai- Tik trumpai ir aiškiai.' tiesų ir aš turėjau truputį grei-
laime ten rasti Kažkur toli nuo Np kaiP aš dažnai darau. Tačiau, čiau eiti ir ne tiek galvoti prieš 
čia Kur aTnežinojau Juk tu ’ *a> *ia ™a"« b*d" -vybė?, žengdama žingsnį, tačiau tu. ma- 
išėjai jos tik pasitikti. Nesura- Kain kalbėti- kad Per laiką no manymu, pergreitai ėjai ir 
d ai... Turbūt labai skaudu, kai, ?aKčiau ^galvoti ką iš tiesų: eini. Tu ir toliau jieškosi erdvės, 
reikia nusivilti? _  1 noriu daryti, kad paskui, toliau keliausi. Aš suradau namus, ku-

— Gal iš tiesų nėra daugiau 
kas pasakyti? Abu žinome ką

— Nekrėsk juokų! Nesakyk, i PRmažučiu eičiau.
kad tu nenusivylei! Juk pats! —Taip. Tu visa darai greitai, 
sakai, kad nesuradai ko įieško- Tik vieno dalyko nepadarei. Ta
jai ten, dėl to grįžai atgal. — į čiau tikiu, kad viena diena at-

— Jeigu žinojai kur tavoji lai j netikėtumą. —
mė slepiasi, tai ko jieškojai ki-, — Nori manęs netrukdyti sa-
tur? Reikėjo iš karto ten eiti. —j vo ilgomis kalbomis? Oi ne... Tu

rių norėjau. —
— Tikiu, tu pagaliau surasi 

ko jieškojai, jeigu stipriai at
versi akis. Jeigu eisi pirmyn vi
sai nepasižiūrėdamas atgal. —

— To linkiu! —
— Sudie. —

$119.00 
$29.00 
$59.00 
$19.00 
$29.00 
$39.00 
059.00

7 gab. valgomojo setai, nupiginti iki  .................... $89.00
Dideli pundai (luggage) arba blanketai  ........................ $7.00
Nešiojami televizijos setai, nupiginti iki.......................... $77.00
17 colių televizijos setai, nupiginti iki .......................... $77.00
21 colio televizijos setai, stalo modeliai po...................... $88.00
21 colio televizijos console po ......................................... $98.00
Stalo radijos, $20.00 vertės, nupigintos iki .................. $10.00
Vaikų fonografai, nupiginti iki ......................................... $10.00
High Fidelitv Sonic fonografai, 4 greičių, autom, changer,

groja visokius rekordus, vertės $99.00, už.............. .. . $59.00
3 greičių elektriniai fonografai su elektriniais “pic up”,

nupiginti iki ..,................................................................ $16.00
Christmas Carols, ilgai grojanti rekordai .................. 75 centai
Hoover elektriniai dulkių valvtojai su įvairiais priedais—

įrankiais (attachments), vertės $39.00, už.................. $19.00
Hoover elektr. dulkių valytuvai,, su priedais, vertes $59—$29.00 
Skalbiamos mašinos, gaziniai pečiai, gaziniai šildytuv. $98 ir augš.
Pasinaudokite proga mūsų nepaprastai žemų kainų baidų, įren
gimų, televizijos setų. kilimų ir puošmenų (jevvelry). Jūs rasite 
daugelį vertingų daiktų dovanoms jūsų namams, jūsų šeimai, 
jūsų giminėms ir jūsų draugams. Jūsų patogumui Budriko krau
tuvė ATDARA KIEKVIENĄ VAKARI IKI KALĖDŲ ... At
siveskite visą savo šeimą ... ir atsiminkite, apsirūpinkite pir
kimais anksti, kol dar yra prekių — yra Iš ko pasirinkti. Dar 
vienas dalykas — jūsų kreditas yra geras pas Biidriką . . . Do
vanos su kiekvienu pirkiniu. Dykai 1958 mažas kalendorius.

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE

3241 South Halsted Street 
Tek: CAlumet 5-7237

KRAUTUVE ATDARA SEKMADIENIAIS NUO 10—5 VAL.
Kviečiame pasiklausyti Budriko Radijo Valandos iš stoties 

WHFC, 1450 kil. kas ketvirtadienį nui 6 iki 7 vai. vakaro. Dai
nuoja mūsų du žymiausi solistai liaudies dainas, ištraukas iš 
operos ir klasiška muzika.

.. - . ...

UiTii!'8
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l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS A^'N
2555 WEST 47th STREET LAfayett* 3-1083

B. R. Pletkiewlc«, prez.; E. R. Plet,klewic*, aekr. Ir advokatas
Mokame aukMus dividendas. Keičiame čeklaa. Parduodame ir perkame 

▼alatyMa (mana. Taupytnlama patarnavimai nemokamai.
Pradėkite taupyti atidarydami sąskaita tlandlen. Apdrausta Iki 910,000.

Darbo raiandoa: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro 

aatr. ir penk. 9 Iki 5; trefi. uždaryta, o 9eit. nuo 9 iki vidurdienio

-y'*’*6A C3
IN1UHIŪ

FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASS’N.

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Fedcral Savings—
gausi greitą patarnavimą

2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8. ILL.

Vlrginia 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
President

i



DITCNR A 8TT S QR 1TG V' fWTK' A CO TT T JVfYTS ŠcotaJionis 1957 gruodžiu 21

Dail. M. Dobužinskį prisimenant • Lietuvio kūriniai Washing-
tone. D. C. Corcoran Meno gale
rijoje atidaryta 12-ji metinė 
Washingtono ir apylinkės daili
ninkų meno paroda, kuri tęsis

Neseniai miręs dail. M. Dobu- Grafika li>i 1958 metų sausio mėn. 5 die-
zinskis vieniems daugiau yra ži- Grafikos menas M. Dobužins-j nos. Į parodą pristatyti ekspo-
n«nias, kaip teatro dekoratorius, kiui nebuvo pripuolamas daly- natai labai griežtai komisijos 
kitiems — kaip grafikas o tre- kas. 1902 m. (grįžęs iš Muen- atrenkami. J šių metų parodą 
tiems — kaip aliejinės tapybos eheno meno studijų) susiartino buvo prisiųsta 1857 įvairūs me- 
atstovas. Visa tai priklauso nuo su dailininkų Mir Iskusstva gru no kūriniai (aliejumi piešti pa
laiko, vietos ir aplinkybių ku- pe, kurioje ra’o praeities pomė-! veikslai, akvarelės, grafika, 
riose M. DobužLskis gyveno ir ’ių kžlimą, bei praeities vertini- skulptūra ir t.t.), iš kurių į paro- 
kūrė. Nebūsiu apsirikęs šaky- inų (budim ą reiški-j visai Eu-[dą pateko tik 307 eksponatai, 
damas, kad lietuvišku visuo-ropai 19 šmt. gale), forminių] šių metų Corcoran Meno ga- 
menė M. Dobužinskį mažiausiai principų reikalavimą ir puošnu- ierįjOs parodoje yra išstatytas 
pažįsta, kaip tapytoją peisažis- mą grafiniame mene. Po septy- ir vašingtonieėiams gerai pažįs
tą. Ir tik todėl, ka i šio dailinin- nerių metų ir mūsų M. K. Čiur-Į tamo eilę premjjų laimėjusio 
ko tapybos kūriniai paplito Pet- Iionis šiai dailininkų grupei pri- daiIjono Aleksandravičiaus pa- 
rapily, Berlyne, Paryžiuje, Briu- klausė. Kaip savo kilme, taip ir veikslas, pavadintas Landscape.

Tąi nuotaikingas, aliejumi pieš
tas paveikslas, vaizduojąs nykų

A. RCKšTEL F:, ( liicag«»

Sputniko pašto ženklus
Dirbtiniu mėnulių paleidimą Mas
kva atžymėjo.a einbu pašto ženk
lu, vaizduoj nėiu sputniko- kelia 

aplink žemę
selyje, Romoje, Venecijoje, M i- dvasine būsena būdamas ans- 
lane ir kituose Vakarų Europos tokratu, M. Dobužinskis leng- 
meno centruose, nepasiekdami vai persiėmė minėtos dailininkų 
Lietuvos. organizacijos dvasia. Iš čia bus

1-. v , • , • x x suprantamas M. D. senojo Vil-M. Dobužinskio, kaip tapyto- Į J
jo, stipriausias kūrybinis laiko
tarpis buvo nuo 1902 m. iki 1914 
m. kol jis nebuvo pagautas bei 
sužavėtas teatro meno pasireiš
kimo galimybėmis. Iš šio laiko
tarpio tik pora jo kūrinių pate
ko į M. K. Čiurlionio galeriją 
Kaune. Tuo tarpu jo grafikos 
darbų buvo įgyta visa eilė — 
senojo Vilniaus ciklas.

, niaus pamėgimas ir su meile jo
vaizdavimas kūryboje. Kaip gra 
fikas jis iliustravo Anderseno, 
Puškino, Dostojevskio veikalus. 

Pedagoginis darbas 
Kaune gyvendamas (1929-

1939) M. 
nį darbą.

Dekoracijos

uostą vakare.
Solistės Al i iiijos Diėiūtes-Raimond&s Talaeka, jaunas’ . , ,... j • 1 !<< ’okie.ies pa dainuota melodi-Chicagos menininkas, modernis

tas, plačiai aprašytas amerikie-
čių spaudoje. Pažymima, kad 
jo motina gimusi Rusijoje, o tė
vas — Vilniuje, Lietuvoje. Me
no studijas ėjo Meno institute 

_ , ,. . , . . Chicagoje, paskiau jas gilino
ooo8?! ° ir j Meksikoje. Jo kūrinių paroda

m. buvo Kau- nesenjaj buvo atidaryta Palmer
no Meno Mokyklos grafikos stu- viešbuty. Jis yra susidaręs la-
dijos vedėjas (ne. tapybos, k aip savttą tapybos bMą Siemet

Pirmieji teatro dekoracijų dar 
bai buvo pradėti kurti nuo 1907 
m. (šalia grynosios tapybos). | 
Padaręs dekoracijas Stanislavs
kio teatrui Maskvoje ir Diagi- 
levo baletui Paryžiuje, sudarė 
garsą, kaip stipri ir originali 
dekoratoriaus asmenybė. Iš viso 
M. Dobužinskis yra padaręs a- 
pie 80 dekoracijų Europos ir 
JAV teatrams. Vien Kauno Vals 
tybiniam teatrui yra davęs apie 
30 dekoracijų projektų. Pažy-

spaudoje buvo rašyta). Šis dar 
bas truko neilgai, nes ne visi 
mokiniai suprasdavo rusų kalba 
vedamas pamokas. Po to buvo

tapybos). atidar?s savo privačią meno stu
diją. Ją uždarė 1933 m.

1934 m., gavęs iš Lietuvos Vy 
riausybės piniginę pašalpą ap
važinėjo Žemaitiją; padarė pie
šinių bei etiudų ir liaudies sta
tybos, kryžių, koplytėlių ir gam 
tovaizdžių. Tų pačių metų rude
nį buvo suruošta šių piešinių 
paroda Lietuvių-Prancūzų drau
gijos patalpose Kaune. Tai bu
vo vienintelė M. D. darbų paro-

jis aštuonius mėnesius buvo Ita
lijoje, kur rad,o tiek daug susi
domėjimo menu. Talačka yra 
laimėjęs Palmer premiją Chica- 
gos ir Kaimynystės dailininkų 
parodoje. Jo piešinių yra įvairio
se JAV didžiųjų miestų galeri
jose.

• Emilija Lietu vii ink iene-K 11- 
dirkaitė, Vinco Kudirkos jau
niausioji sesuo, kuri gyvena Chi
cagoje, šiomis dienomis atšven-

ją “Ilgų metų’’ harmonizavo 
prof. Mados Jakubėnas. Tą me
lodiją buvo mūsų solistę išmo
kęs kun. VI. Butvilą, kai ji dar 
mokėsi Utenos gimnazijoje ir 
kai buvo laukiama atsilankant 
vysk. Karevičiaus. Atvykusiam 
vyskupui tie “Ilgų metų’’ pada
rė labai mielą įspūdį. Dabar ta 
melodija atkurta ir harmonizuo
ta ryšium su sidabriniu kun. 
Prunskio jubilėjumi; solistė ir 
kompozitorius tą kūrinį įteikė 
sukaktuvininkui, kuris juo itin 
džiaugiasi, kaip primenančiu stu 
dijų dienas Utenoje.

• Lietuv iai imti juosi' institu
tuose. Šiemet Romoje atidary
tus naujus mokslinius institu
tus

nai: 
kun.

Myri dogi.’i ir Sielovados

• Antaną G. Rakauską, gy
dytoją, kuris, išėjęs teologinius 
mokslus, tapo kunigu ir dabar 
kapelionauja Torreace State 
Hospital, Torrence, Fa., JAV i 
Katalikų Gydytojų sąjunga pa- 
gei bė išrinkdama savo garbės 
nariu. Iškilmėse jis buvo pasvei 
kintas Filipinų ambasadoriaus 
JAV-se gen Carlos P. Romulo, 
taipgi New Yorko, kard. Spell- 
mano ir daugybės gydytojų.

• Prof. dr. Ant. Paplauskas-
Kaniūnus, Ottavos universiteto 
profesorius, gruodžio pradžioje 
lankydamasis Romoje, susipa
žino su mokslinėmis įstaigomis 
r lietuviais. Čia turėjo tris pas
kaitas: Romos universitete, lie
tuvių šv. Kazimiero kolegijoje 
ir pas marijonus. Moksliniais 
tikslais iš Romos profesorius iš
skrido į Austrijos sostinę Vieną.

• Kryžių albumas, panaudo
jant ankstybesnius du A. Varno 
rinkinius ir papildant nauja me
džiaga leidžiamas Chicagoje. Lei 
džia Architektų-Inžinierių sąjun 
ga. talkininkaujant dail. VI. Vi- 
jeikiui. Numatoma, kad iš spau
dos išeis 1958 metais.

• Iš Lietuvos kilęs dailinin
kas. Tarptautinėje moderniojo 
meno parodoje Bienal, atidary
toje Ibirapueros parke, Sao Pau
lo mieste yra išstatyti garsaus 
dailininko Segal paveikslai. Se- 
gal yra žydų kilmės, gimęs Vil
niuje ir miręs šiais metais San- 
paulyje.

• Lietuviškoji) švento Rašto 
Šen. Testamento antrasis tomas 
spausdinamas Romoje. Knygų

lanko ir k-'Ii Iii tuviai marijo- rinkoje pasirodys ateinančių me
pirmąų 

A. N,
un. Matulis, 

kun. A.

Premijuotos skulptūros j Joneph De Decker už kūrinį
_ ...... , , . “Darbas”. Jų skulptūros bus iš-Pagerbi, du belgų akulptonai: I statytos Tarptautinėje parodo- 

premijos susilaukt Albert Seto- |(. Briuselyje, Vatikano paviljo- 
la už savo kūrinį “šeima" ir n’e.

SOTINIAI I LIETUVĄ — KALĖDŲ SEZONAS
ORIUS siuntiniai 22 s\arų svorio. Greičiausias pristatymo laikas. 
Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje. Žemiausios kainos. AukBta 
prekių k įkybė. Siunčiame viską k is yra leistina. Siunčiame maistą 
įvairiausių rūšių pagal Jūsų pageidavimą ir pasirinkimą, riebalus, 
mėsos gaminius, pieno gam., vaisius, miltus, įvairias kruopas, sal
dainius šokoladą ir kitką.
pav.: 22 sv. taukų kiaulinių (su muitu ir persiuntimu) $21.90 

22 sv. cukraus ” ” $12.95
22 sv. lašinių

Galite pasirinkti rn.istą kilogramais ir puskilogramais iš mūsų 
kainoraščių.
Siunčiame odą ir avalynę:
2 kg. odos (5 porom batelių) su muitu $18.30
1 kg. labai storų 4 lj> mm. padų 3.95
Vyriški tufliai su muitu dbigubu padu 12.90
Moteriški bateliai ” 10.95
Medžiagos ki stiuinam nuo $9.25 ir daugiau.

” 9.45 ”
Sąžiningas ir greičiausias patarnavimas per

O R B I S
Chieago: 4414 S. Rockwell St„ Chieago 32, III. Tel. YA 7-2445 
Centras: Toronte, Bathurst St. 298, Toronto 2B, Ont., Canada

mėtinos operos: Pikų Dama,
Tanhaeuseris, Kunigaikštis Igo- Lietuvoje, 
ris, Eugenijus Oneginas, Faus- Reikia pažymėti M. Dobužins- 
tas, Radvila Perkūnas; baletas: ^a’P <did^į naujų sumanymų
Miegančioji gražuolė, Raimonda, kei kitų iniciatyvos rėmėją. Kaip 
Coppelia; drama: Aukso Gro- rYskų pavyzdi noriu paminėti 
mata (P. Vaičiūno), ko ne visi
Shakespearo ir Schillerio veika
lų pastatymai.

noriu
P. Rickevičiaus (kauniškio) su
manymą steigti kino filmų stu
diją. Buvo kreiptasi į M. D. bū
ti ir dailininku, ir patarėju stei
giamoje studijoje. M. D. nuošir- 
’žiai pačią idėją parėmė ir su-

?(ocki nas ir
tė savo 70 metų gimtadienį. Čia Steiįvila o antrą ii kun. K. Kuč- 
pat Chicagoje gyvena jos sūnūs kelis
ir dukterys su šeimomis, kurie -----
džiaugiasi, kad jų mamytė dar 
yra drauge.

• Dr. A. Kučas šventėms at
vyko į Chicagą ir, apsigyvenęs 
prie šv. Kryžiaus seserų vienuo
lyno, renka medžiagą monogra
fijai apie to vienuolyno vieną 
iš steigėjų — kun. Staniukyną

kun. A. Steigvila.

tų apie balandį. Kaip ir pirma
sis tomas leidžiamas vysk. V. 
Padolskio ir prel. L. Tulabos prie 
žiūroje.

ATVYKITE IR
ĮSITIKINKITE
MŪSŲ KAINOS MAŽESNĖS 

NEGU KITUR!
— o ---

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

Pasirinldmas didžiausias

DIDŽIAUSIA MEDŽIAGŲ KRAUTUVE ŠIOJE 
A P Y Ix I N L J E

• ŠILKAS • VILNONES VIETOS III ANGLIŠKOS ME
DŽIAGOS, • VELVET, • MEDVILNE, LININE IR LAN
GAMS UŽUOLAIDŲ VISOKIŲ RŪŠIŲ MEDŽIAGA.
Darbo valandos: Kasdien nuo 8:311 vai. ryto iki 6 vai. vak.; 
Pirmadienį iki 7 vai. vak.; šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 5 v.v.

M. Dobužinskis piešė dekora
cijas su dideliu pasisekimu to
dėl, kad puikiai mokėjo įsijausti tiko vispusiškai bendradarbiau- 
į reikiamo laiko dvasią ir sceni- t i. Po to įvyko keli filmų stu- 
nius reikalavimus. Visada po dijos steig’ėjų posėdžiai M. D. 
ranka turėdavo reikiamos lite- bute, kur jis visu nuoširdumu 
ratūros savo sumanymams pa- rėmė planus ir dėstė savo pas- 
tikslinti. Nežiūrint, kad buvo tabas. Žinoma, studija neišvys- 
plačiai apsiskaitęs, visada gili- tė darbo, nes susidūrė su nenu- 
nosi į knygas, perduodančias rei galimom finansinėm proble- 
kiamą epochą su jos žmonėmis, mom.
architektūra drabužiais, baldais M. Dobužinskis, būdamas ša- 
ir t.t. Be to, jo dekoracijų ne- kotas savo meniniu patyrimu, I 
perkrovimas ir lengvas elegan- autoritetas savo sugebėjimu ir j 
ti.škumas buvo antras pagrin- visada jaunas jaunesnių suma- i 
das, vedes į pasisekimą ir jo, nymus remti, paliko stiprų savo 
kaip dailininko, pareikalavimą, vaizdą jį pažinojusiems.

KULTŪRINE KRONIKA
• Balio Sruogos literatūrinių savaites devyni mirė, 26 merdė- 

atsiminimų knyga “Dievų miš- jo lagerio ligoninėje... Kai rusai 
kas”, pasakojanti apie mūsų ra- paėmė Elbingą, vokiečiai eva- 
šytojo praleistas dienas Stuttho- kuavo Stutthofo stovyklą, ku- 
fo koncentracijos stovykloje, iš- rioje tada buvo 3,500 žmonių, 
spausdinta antrąja laida Chica- Varė juos arti 30 mylių; pake- 
goje. Išleido Terra. Knyga per- liui nuo šalčio ir bado mirė dau 
spausdinta iš Lietuvoje išleistų giau kaip 1,500 žmonių.
Balio Sruogos raštų penktojo to
mo. Balys Sruoga buvo suimtas Pasirodžius rusų tankams, vo-

myio i • kiečiai kalinius varė dar su di-rysium su 1943 m. nepavykusia , . . ... „ _
vokiečių mobilizacija Lietuvoje. |n,rtl,mu' B' S™°«a kd‘8
Stutthofo stovykloje Sruoga iš-1kartus nualp° lr pa,lk° gule“ 
buvo dvejus metus be penkių
dienų. Viename laiške iš tos sto
vyklos jis rašė:

..................................................................linui*

Pagelbėkite Dabar Savo 
Giminėms,

Draugams ir Pažįstamiems

Atvykit j PALATINE BARGAIN 
BASEMENT, ir jas būsite nuste
binti, kokį didelį pasirinkimą čia 
rasite įvairiausių medžiagų lie

kanų.
Dabar, kai jau negalima siųsti 

dėvėtus rūbus, jums dar mažiau 
kalnuos pasiųsti medžiagų liekanų, 
kurkti Europoje yra tikrai labai 
vertingos.

Medžiagų liekanų yra tinkamų 
eilutėms, suknelėms, paltams, sijo
nams ir kitokiam apsirengimui.

Atnešę šį skelbimą iš “Drau 
go" ir pirkę ką nors pas mus 
oausite keturis jardus me
džiagos suknelei.

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

1263 North Paulina Street
Chieago 22, III.

Telef. HUmboldt 6-3353 
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiui

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

Įsid^rlami Juozo Spaičio aluminiajus “S t o r m 
Win(lows” lanirus. Juoa turint nereikės rūpintis 
kiekvieną pavasari Ir rudeni langų išSminiu lr 
sietelių sudėjimu. J. Spaičio aluminijaus “Storm 
Windows” laikys tiek ilgai, kiek jūsų namas sto- 

f-s Pašaukite mus dar šiandien ir mes pada
rysime jums tuos nuostabius langus.

Pas mus taip pat galite įsigyti visų rūšių 
apdraudas (Insurance)

JUOZAS SPAITIS
12511 No. Hnlsted St. Tel. Vlctory 2-6472
Galite skambinti kasdien arba atvykti ) mūsų 
įstaigą nuo 9 vai. iki 6 vai. vak. Pirmad. ir ket
virtai!. nuo 9-—-9 vai. Sekmadieniais uždaryta.

I’ranešaine kli.jenta.ms naują mūsų garažo adresą —

V & K WESTERN AUTO SERVICE
4318 20 SOUTH WESTERN AVENUE

Tek: Dienomis LA 3-1790, Naktį HU 3-0540 arba AI 2-3566
Atliekame vif.ip mašinų taisymo darbus: motorus, ištaisome 

visus įlenkimų::. Jažome stabdžius. Parduodame baterijas, padan
gas ir viską kas yra rei: alinga mašinom, be to perkant pas mus 
mufl'bus kartu su išmetimo vamzdžiais, įdedame veltui. Taippat 
klijentų p t*.gurnui turime savo vilkiką, sugedus mašinai prašome 
skambint telefonu.

BROLIAI STRAVINSKAI

išpardavimas
VIETItlIŲ IR IMPORTUOTŲ VILNONIŲ MEDŽIAGŲ, 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS 
SIUNTIMUI | EUROPI).

HENRYlS. Tel. \VEbster

9-4187
215 WEST JACKSON AT WELLS

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
<*el norite uzsitiHrlnti iiao ugnies namus, baidus, automobiliu* 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENKEAFxINlAI AGENTAI šių kompanijų.
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 
AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICAN INDEMNITY COMPAN1
DUBUQUE PIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUNO INSURANCE COMPANY
FIREMANS INDEMNITY COMPANY 

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 
VNIVER8AL INSURANCE COMPANY

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
WESTERN CASUALTY & SURETY COMPANY

Mes esame pirmaklasiai nariai Chieago Board of Undenrritera

0’MAILEY and MtKAY. Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral (i-52U6

f

VAISTAI LIETUVON!
IR I KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI 

SKUBIAI IR RŪPESTINGAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS

— Esu įkaitas už mūsų tautą, 
ir tos aukos suvokimas paleng
vina man gyvenimą čia. Juk tai 
didelė garbė būti auka dėl savo 
Tautos! Kaip tik čionai išmokau 
branginti mūsų Tautos tūkstan
čių metų kultūros didybę. Mūsų 
vargšė nelaiminga Tauta gali di
džiuotis savo tūkstančių metų 
kultūra. Ji turi visai kitokį gar
bės, išminties ir kvailumo bei 
teisingumo supratimą. Mūsų 
tautos tradicinės etikos bei este
tikos sąvokos man virto viso ko 
pagrindu... Mums yra svarbiau
siu išlaikyti žmonišką savigarbą 
ir mūsų tradicinę etinę ir esteti
nę kultūrą. Visas likimo kvaily
bes nugalėsim. Gyvenam juk ne 
šiai dienai...

Toje stovykloje iš 47 atvežtų 
lietuvių inteligentų per penkias

patvoryje, kaip atrodė, visai ne
begyvas. Tačiau rusų daliniams 
užėmus tą vietą buvo nuvežtas 
į ligoninę atsigavo, grįžo į Lie
tuvą. 1946 metais buvo bolševi
kų trumpam laikui areštuotas, 
bet išleistas į laisvę galėjo dar 
rašvti. Mirė 1947 m. spalio 16 d., 
turėdamas 52 m. amžiaus. Nau
jau išleistoji knyga su dideliu 
vaizdumu pertiekia mūsų rašy
tojo dienas nacių kacete.

• Kun. prof. Stasys Yla, il
gesnį laiką sustojęs Romoje pas 
marijonus, kruopščiai renka ar
chyvuose ir bibliotekose medžia
gą išsamiai Šiluvos šventovės 
istorijai. Tikimasi ateinančiais 
sukaktuviniais metais ją išspaus 
dinti.

• Petro Babicko pajūrio vaiz
dų novelės su gausiomis ilius
tracijomis, jog susidarys apie 
150 stambių puslapių albumas, 
leidžiama Chicagoje. Spausdina 
V. Vijeikio spaustuvė, ofsetu.

VERN & ANN’S TAVERN 
4654 AVest 63rd Street 

Atvykite praleisti malonų vakarą 
su savo senais draugais. Šventėms 
specialios kainos už Bourbon ir 
Scotch degtinę. RElianee 5-5219

F.CZFJMOS MK*F>TIMO KANČIOS 
greit atlehlžlamoH ir palengvlnoinoH 
hu AL-GKN-OL, kuria yra efektingas 
daugeliu atvejų, kur kltoa priemonūn 
buvo nepaaekmingos. šiandien put 
•lųnklte |1.10 už dldel) Indei) tų vais
tų. C. O. D. nusiunčiamo.
OENTOD MEDICINF. CO., Dept. D-l 
F. O. Box 14, South Chieago 17, III.

Krautuvėje “MARGINIAI”, ad
resu: 2511 W. 69th St., Chieago 
29, Illinois, galima gauti gražiausi j 
liaudies meno išdirbiniai, knygos, 
žurnalai, taip pat galanterija. Te
lefonas — PRcspect 8-4585.

Chieagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND 

PICNIC GROVE
88rd St. and AViHovr Springs, R<1. 

Willow Springs, Ilinois

VILNONU VYK. KOSTIUMUI 
worsted (Sharskin) medžiaga 
regul. vertė $8.50 
specialiai iiž jardą 
tik ........................

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
3*4 vardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik ....

TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

MOTERIMS VILNONE PAL

VYRIŠKIEMS PALTAMS tikros 
vilnos medžiaga, 
kaina $9.50, dalia r 
už jardą tik......... 15.50

SPAUSDINTO 8IIxK0 CREPE 
vertė $2.50 už jardą ir aukšč. 
specialiai už jardą 
tik ............................. ,00

V

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

HELFAND’S TEXTILE 
COMPANY

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnroe6~l2IO
VI RTIAOOS M--.MOKA.MON DOVANOS CCalatf O OflAft

1 A KIEKVIENA PIRKINI O*OOUD
Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir aekmadieniua, nuo 

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

RIMIFONAS
STREPTOMICINAS 

PENICII.INAS 
SEROMICINAS

LARGACTILIS 
SERPASILIS 

VITAMINAS BĮ2 
CYCLOSERINAS

TAIP IR VISI KITOKĮ VAISTAI

BARRY’S APTEKA
1370 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO 22, ILL.

Telefonai BRunsnick 8-8419 ir 8-9494
Vaistų pristatymą Lietuvon Garanto jame laike 7-10 dienų

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat vietoje.
(608 W. 47th St., Tel. LA 3-9670

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRIŠMANTAS, sav.

1805 West 46th Street
Chieago 9, III. Telef. LAfayette 8-8085

Gamina: juostas, takelius, juosteles, pagalvėles, tautinius drabu
žius, įvairias užuolaidas ir kt. dalykus. Parduoda: gintaro ir medžio



I

šeštadienis, 1057 gruodžio 21 DTFNRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Del PLB seimo menines 

programos
J. GAIDELIS Su. Boston, Masą.

Š. m. gruodžio 7 d. Drauge iš- muzikos. Čia vėl, jos negirdėjus, 
spausdintas St. Barzduko straip miri'ta nuomonė nedaug ko ver- 
snis, kuriame patiekta būsimo ta.
PLB seimo meninė programa. 
Tiesa, ši programa tame straips
nyje dar nedetalizuota, tačiau 
jos kontūrai jau visai ryškūs. 
Dėl tos programos muzikinės 
dalies čia ir norima pasisakyti.

Kadangi PLB seimas (kitų
vadinamas (kongresu) žada bū
ti dideliu įvykiu mūsų gyvenime, 
ir kad jis ruošiamas ne kokiame 
JAV trečiaeiliame mieste, o di
džiajame New Yorke, tai svar
bu, kad kas ten bus rodoma, bū
tų rodoma geriausio ir geriau
siai. Bet iš p. St. Barzduko pa
tiektos programos matyti, kad 
muzikinė dalis labai abejotina, 
ypač turint galvoj labiau išpru
susį amerikietį klausytoją. Gal i 7^ 
kas pasakys, kad nereikia į tai 
kreipti dėmesio — tas labai klys
tų. Mums labai svarbu pasiro
dyti amerikiečiams, kad esame 
pažangus kultūringos tautos vai! J 
kai. Tai svarbu ir lietuvybės pro 
blemai.

St. Barzdukas rašo kad kon
certo programą sudarys lietuvių 
dainos bei kantatos. Iš esmės 
nieko prieš neturime prieš šiuos 
dalykus, betgi tai yra beveik kas 
dieninė duona mūsų didesnėse 
kolonijose. Retas rimtas muzi
kas bus priešingas nuomonei, 
kad simfoninė muzika (iš dalies 
ir opera) yra augščiausia muzi
kos apraiška, tad kodėl jos ne
parodyti bent kartą? Ir pats St.;

Pats St. Barzdukas sako, kad 
seimas tuiįs ir reprezentacinių 
mūsų kultūros uždavinių. Taizi, 
ar tokio miesto gyventojams 
kaip New Yorkas, mūsų dainos 
’r mums žinomos mūsų kantatos 
padarys bent kiek didesnį įspū
dį? Reikalas pagerėtu jei būtų 
pastatyta nauja, šviežių nuotai
kų kantata.

Tiesa, St. B. patiekia kelis ar
gumentus savo (ir kitų) nuomo- 

i nei paremti, bet tie argumentai 
šiuo atžvilgiu neįtikiną. Pvz. jis 
aiškina kaip mums brangi yra 
mūsų daina. Jau minėjau, kad 
jas išgirsti turime apsčiai pro- 

ir be PLB seimo. Juk turė
jome ir Dainų šventę Chicagoje

Apranga kelionei erdvėmis
JAV laivyno pagaminta apranga, kuria žmogus gali ilgas 
valandas išbūti beorėje erdvėje. Paveiksle matome tų dra
bužių išbandytoją, sėdintį šalimo temperatūros sūriam 
vandeny; t me tanke jis išbuvo 45 minutes. Jis išlipa j 
temperatūrą 10 laipsnių šalčio (Farenheito). Ta apranga 
buvo išbandyta 100 pėdų gilume no vandeniu ir išbandyta 
tokiose sąlygose, kurios yra 80,000 pėdų augštyje.

Okupuotoje Lietuvoj?
▼ Senoji lietuvių lit»*ratū;a”. 

I Tokia antrašte Valstybinė Pe
dagoginės Literatūros leidykla

; Vilniuje išleido leidinį skiriamą 
j moksleiviams. Čia duodamos iš
traukos iš senosios lietuvių raš
tijos paminklų (metraščiu, Maž 

i vydo, Bretkūno ir kt.). Tiražas 
12,000 egz. (E).

▼ Liaudies šakiu būrelių Lie
tuvoje esą įsteigta 2500. Oku
pantai kiek galima jaunimo dė
mesį nori nukreipti į nepavojin
gus žaidimus.

▼ -I. Salgiliuiiskus, J. Dirži
ninkas, A. Kazragis, F. Petraus
kas, -I. Montvila Plungėje ir 
Šiauliuose gyveną jaunieji poe
tai važin’ja skaitydami savo 
kūri ius įvairiuose parengimuo
se

•C
 <

G U Ž A U S K
BF.V«-RLV HIllS nniHVftlA
Geriausios gėlės dėl vestuvių ban- 
ketu laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 6Xrd Street 
Telef PK 8-O8S3 ir PK 34)834

Viso kaimo kalėdinis 
vaidinimas

I rytus nuo Rorrtos Abruzziir dar žada būti kita. Taip pat , ,
jis sako, kad visas koncertas bus kal.nuose’ yra Rtvtso.doli kai- 
palydimas simf. mėlis su apie 1,500 gvventojų 

— gyvulių augintojų. Jie kiek- plėtė po visą pasaulį 
vienais metais sausio 6 d. 5 vai.
v. vaidina Kristaus gimimą Bet
liejuje. Tame vaidinime daly- 

jvauia v;sšs kaimas. Kasmet bū- 
I na varžybos, kuri moter’s turės

orkestro, tai, 
bent iš dalies kom

pensuojami simf. koncerto šali
ninkai. Kokia čia kompensaci
ja, tai saldainiukas alkanam 
žmogui.

Labai gerai, kad mes mėgsta- . .
rne ir vertiname savo dainas, bet vaidinti Dievo Motiną. Nulemia 
tai neturėtų reikšti, kad mums
jau nereikia jokios muzikinės pa 
žangos. Jei ir kitos mūsų kul
tūros šakos lokio “pažangos” 
principo laikvtusi tai mes grei
tai patys save uždarytumėm se-

rete, besimelsdamas toje šven- kuriami švaresni filmai. Jisai 
toje vietoje, jisai ir sugalvojo sako, kad čia gali daug paveik- 

i ypatingu būdu pavaizduoti Kris ti patys aktoriai, sutartyje at- 
taus gimimą pargrįžęs į savo ša- žymėdami ir šiaip neprileisdami, 
lį. Nuo to laiko praėjo jau 734 kad filmo tekste nebūtų netin- 
metai ir kalėdinis Betliejus išsi- karnų vietų. Be to — jis sako, 

kad televizijų programą gali 
daug paveikti visi piliečiai: jei-

Crosby UŽ švaresnius filmus gu nusuks- Uždarys netinka
mas programas, jų organizato- 

B. Crosby, žymusis filmų ak- riai greit pajus kad jiems reikia
torius, kelia balsą, kad turi būti pasitaisyti.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 

MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

nienų archyvan.
Kad neištirptumėm svetimųjų

T, , , , , , . . . | jūroj, mes ir kultūriškai turimBarzdukas sako, kad minimo sei- , _x. . . .. ... , .x . būti iei ne stipresni uz pios. tai mo proga butų geriausia tai pa- , , - ./ t>T wj L.- Vr j • ii bent lygus jiems. Taigi, PLBdaryti. Vargu ar daugiau sulauk . ” ..... .. , seimo proga reikia ir musų mušim panašių progų. Tiesa, St. r J1 4. .. .
B. kelia klausimą, kokiam lietu
vių skaičiui simf. muzika būtų 
prieinama ir įdomi. Į tai galima 
atsakyti: jos niekas negirdėjo, 
tai ir su klausytojų skaičium vi
saip gali būti. Nepaslaptis, kad 
mūsuose kursuoja nuomonė, būk 
mes neturime vertingos simf.

ziką parodyti iš visų dimensijų.

Kristaus gyvenimas meno 
kūriniuose

Harper leidykla yra iš spau
dos išleidusi Marvin Ross kny
gą “The Life of Christ in Mas- 
terpieces of Art and the Words
of the New Testąment”. Knyga mėlį Greccio, esantį Rieti sl’šny-

ea ne tik gro'is, bet ypač geras 
būdas. Kūdikėl’o Jėzaus vaid
muo atitinka paskutiniam kūdi
kiui moters, kuri parinkta būti 
Marijos vaidmeny. Vaidinimas 

| vadinamas “Piemenėlio gop’as”. 
Pradžioje, temstant, scenoje 

pasirodo pavardes piemen’ilis, 
pradėdamas vaidinimą lyg pro
logu. Jis simbolizuoja žmogų, po 
dienos vargų grįžtantį į namus 
ir č’a randantį ramvbę ir poil
sį. Kalėdų išvakarės. Žmogus 
bemąstydamas tos dienos tema 
užmiega ir mato sapne tą viso 
kaimo vaidinimu perteikiamą 
Kristaus gimimą.

Kalodtniam Betliejui 734 m.
Kalėdų laikotarpyje daugelio 

žvilgsnis krypsta į Italijos kai-' Pirmą kartą gaunamas bet kur, senoviškas Europos skonio 
“Farm Style Cheese”—Sūris. Toks skanus, kad kaikurie žmo
nės sako “toks kaip bobutė kad gamindavo”. Būtinai reikalau
kite jūsų apylinkės krautuvėje.
C, E. ZUERCHER & CO., 313 N. C’arpenter Street

Chicago 7, III. MOnroe 6-6692

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330-34 South Galifornia Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Iš Brazilijos į P.L.B. seimą turi 125 paveikslus tokių rinkti-
Šiuo metu Sao Paulo mieste"11' W Breughel,

Palacio dėl Estados rūmuose Fra AnSellc°’ Bott.celli, Mem- 
vyksta (iki 1958.1.6) Pirmoji
Apžvalginė Lietuvos Architek
tūros paroda. Ji apima ir vaiz
duoja mūsų tautos statybinės 
kūrybos visus laikotarpius. Su
pažindina brazilus ir su mūsų 
tautodaile bei kitomis meno ša
komis. Automatiškas registras 
jau rodo apie pusę miliono lan
kytojų! Ją savo iniciatyva, ryž
tingumu ir darbštumu suorgani
zavo PLIASO veiklusis narys in- 
žinierius-statybininkas Mikalo
jus Ivanauskas. Nelengvomis ap 
linkybėmis, beveik vien tik sa
vo jėgomis, jis atliko Lietuvai 
stambų patarnavimą, iškeliant 
ir garsinant Tėvynės vardą, is
toriją ir kultūrą. Už tokį vertin
gą savanorišką žygį inž. M. Iva
nauskas nusipelnė visuomenės 
padėkos. PLIASO Centro valdy
bos vardu ir nuo savęs tariu Jam 
kuklų, bet gilų ir nuoširdų ačiū.

Taipgi keliu mintį: tos paro
dos, bent pagrindinę architek
tūrinę dalį reikia atgabenti iš 
Pietų Amerikos į Šiaurinę ir ją 
atidaryti Pasaulio Lietuvos Ben
druomenės seimo metu, Naujor- 
ke. Tuo turėtų skubiai pasirū
pinti ALIASO centras ir pajėgūs 
jo Naujorko ir Bostono skyriai.

Prof. S. Dirmantas

ling, EI Greco, Tintoretto, Ti- 
tian, Rembrandt, vis vaizduojan
čių Kristaus gyvenimą. Knyga 
kainuoja $10.

je. Čia 1223 metais šv. Pranciš
kus savo vienuolyne pirmą kar
tą įtaisė mažą Betliejų, kalėdi-1 
nę prakartėlę. Šv. Pranciškaus 
troškimas buvo aplankyti Šven
tąją Žeme. Tą troškimą jam pa
vyko įvykdyti. Būdamas Naza-

f

YERKES HARDWARE
Telef. GRovehill 6-9314 

Elektros Reikmenys — DAŽAI;
ĮH'TCH BOY; MAKTIM SIAOljl ir kt.

K O T O X (lažai, kuriuos galima naudoti 
ir lietingame ore — lyjant.

6822 So. Western Avė., Chicago 36, III.
I’as mus galite apmoksti elektros ir gazo sąskaitas.

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

(Tniversal Savlngs and Ix»an Assoclation užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugomą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra ik) 
$10,000.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas. Bas grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės Į;

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE. T-I94I

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

Sinclair gazolino stotis “PAGALBĄ”.
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, sav.

2641 West 7Ist St. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospeet 8-9842, Namų telef. WAIbrook 5-5934

J. G. TELK VISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRv.ntier 6-1998 
RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, III ET

DOVANOMS
Radijai nuo $12.00, Patefonai nuo $15.00,

Televizijos nuo $95.00
Duodame išsimokėtinai. Priimame senus. Taisome.
Lig Kalėdų atdara ir sekm. nuo 11 vai. lig 4 vai.

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

LIODČSIO VALANDOJ 
Šokite

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublie 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; sausime 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai: GRovehill 6-2345 arba
T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak
tį. Reikale šaukti
mus.

Mes turime koplyčias 
v i s, o s e Chieagos 
ir Roselando dalyse ir 
tuojau patarnausime.

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telei. REpublie 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos Įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

ATLASFUELCo.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. I’Rospect 6-7960

1 MIDLAND
1 Savings and Loan 

Assočiafion ča
I NSUREB

r

4038 Archer Aveeue t«i

AUGUSI SALOUKAS Pratik

PE9 40 M£TU 
YlSIJ LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA 19 

, PflNINGlAUSlA
T A U 9 Y M C

• F NOiOvi

4348
PETRAS BIELIŪNAS

CAUFORNIA AVĖ LAfayette 3-3572

3307
ANTANAS M. PHILLIPS

LITUANICA AVĖ. Tel

659 WEST IRTU STREET
PETRAS P. GURSKIS

3354 S. HALSTED STREET

YArds 7-3401

Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArds 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
1446 S. 50T1I AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUb.YCKI
1646 VV. 46TTI STREET Tel. YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublie 7-1213
2314 W. 23RD PLACE Tel. VIrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50TII AVĖ. OLympic 2-5245 ir TOnnhall 3-9687
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Redaguoja: M. INGELEVIČIŪTE, V. KLEIZA ir SK. RADVILA

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS 
JAV SUVAŽIAVIMAS NEW YORKE

SIGITAS LE1MGNAS, Boston, Mass.

Pirmoji diena

Į iki šiol didžiausią ir iškil
mingiausią Liet. Stud. sąj. su
važiavimą studentai pradėjo 
rinktis jau ketvirtadienį, lapkr. 
28 d. Pats Liet. Stud. sąj. su
važiavimas prasidėjo penktadie
nį Statlerio viešbutyje. Kol. R. 
Keziui, suvažiavimo rengimo ko
misijos pirmininkui, tarus atida 
rymo žodį, buvo išrinkta man
datų komisija ir darbo prezidiu
mas: pirmininkai — kol. A. Avi
žienis ir V. BruzgeleVičius; sek
retorės — kol. G. Musteikytė ir 
B. Darerytė. Rezoliucijų komi
siją sudarė G. Gedvilą, E. Ka
minskas ir D. Staniškis.

Kol. Vaclovas Kleiza, Liet. 
Stud. sąi. pirmininkas, tarė pra
dedamą!/ žodį. Jis pabrėžė, kad 
sąjunga turi daug įtakos akade
mikuose lietuvybės išlaikymo 
darbe. Ji privalo būti augšto aka 
deminio lygio. Mes į sąjungą ei
nam daugiau mažiau apsįspren- 
dę dėl savo pažiūrų ir čia turime 
išmokti veikti bendrai. Tačiau, 
kaip visose organizacijose, taip 
ir sąjungoje socialinį aspektą 
pradedame dėti į pirmą vietą. 
Tas yra blogai. Pirmon vieton

mėjimas į kreipimąsi tiekti dau
giau adresų buvo gana menkas. 
Yra daug gerų atsiliepimų apie 
“Lituanus”. Daug kur iš ame
rikiečių spaudos ir kolegijų atei 
na prašymai siųsti šį žurnalą, 
kreipiamasi, dėl tolimesnių infor
macijų apie Lietuvos reikalus. 
Galima matyti, kad “Lituanus” 
yra rimtas, akademinis laikraš
tis ir yra tinkamas eiti į tarp
tautinę visuomenę. Ypatinga pa
dėka buvo išreikšta tėvams pran 
ciškonams Brooklyne, kurie kas 
dieną leidžia nemokamai naudo
tis patalpoms ir yra paskyrę vie
tos “Lituanus” redakcijai ir ad
ministracijai.

i na ir jau pora dienų prieš ban
ketą buvo neįmanoma gauti bi
lietų.

Tarp garbės svečiu buvo Lie
tuvos atstovas Washingtone p. 
Kajackas, pagrindinis banketo 
kalbėtojas ir UNESCO pirmi
ninkas Hunter kolegijos prezi
dentas dr. Schuster su ponia, ge
neralinis konsulas New Yorke, 
J. Budrys su ponia. Liet. Lais
vės komiteto pirm. V. Sidzikaus 
kas, VLIKo pirm. dr. A. Trima
kas, LB Tarybos pirm. J. Šle
petys, Kanados Liet. Stud. sąj. 
atstovas B. Vaškelis ir kt.

Meninę programą atliko pa
tys studentai: A. Gaigalaitė, H.
Strolia, D. Papievytė ir A. Že
maitaitis.

Banketo pelnas buvo skirtas 
“Lituanus” žurnalui. Ta proga 
Kanados atstovas kol. B. Vaš
kelis įteikė $1,000 “Lituanus” 
žurnalui. Taip pat buvo praneš
ta, kad dr. Kazickas ir dr. Va
liūnas sutiko apmokėti išlaidas 
visų studentų kurie sekančių 
2 metų bėgyje lankys Lituanis-

Per diskusijas buvo iškeltas 
klausimas, ar nereikėtų “Litu
anus” žurnalą išiungti iš Liet.
Stud. sąj. ir perduoti visuome
nei, nes jis jau yra pasidaręs
perdidelis sąjungos rėmams. Šis |tikos inįtitutą Fordhamo uni

versitete. Šis banketas buvo vie
nas iš įspūdingiausių šių metų 
lietuviškų parengimų New Yor
ke.

pasiūlvmas skambėto šiek tiek 
keistokai, nes nebuvo siūloma 
jokių konkrečių planų, kam bū
tų galima “Lituanus” perduoti. 
Bendra nuotaika buvo kad per- 
leidus kam nors kitam, ypatin
gai vyresniesiems, žurnalas nu
stotų savo efekto dėl vyresnių-

Trečioji diena

sveikinami: bendradarbius, skaitytojus, ko- 
lec.es, kolegas ir visą lietuviškąją visuomenę 
KALĖDŲ 1L4AI GS.ilO IŠVAKARĖSE. DIEVIŠKOJO KŪDIKIO 
RAMYBE IR VlLTLS TEPRIPILDO JŪSŲ GYVENIMĄ SE
KANČIŲ METŲ IJ GOJĘ.

AP REDAKCIJA

STUDENTŲ REZOLIUCIJOS

IltVEUD

. ..... ,, , , , i jų tarpe pasireiškiančių nesu-
reikią šutyti lietuvišką, akade- tarimų. Jei vvresni eji nepajėria 
mm, veikimą Nariams reiki, la j turėti sti įs vjenet0 apju„. 
tolau Įsijungti į bendrą veiklą J gian4io visa Lietuvos islatavM. 
nes Liet. Stud. sąj. jau turi at
radusi savo vietą lietuviškoje • bendrą žurnalą ? Rp to 
visuomenėje bei studentijoj ir be nus„ gimg Lįet gtud 
sios sąjungos mes negalėtume
apseiti.

: giancio visą
i mo darbą, ar jie pajėgs leisti 

‘Litua-
gime Liet. Stud. sąjungo

je ir turėtų čia pasilikti kaip
simbolis vieningo studentų dar- 

Toliau sekė Centro Valdybos j bo 
bei paskirų skyrių pranešimai.
Juose dalyviai buvo plačiau su
pažindinti su paskirais sąjun
gos veiklos momentais.

Vakare Lietuvių Piliečių klu
bo salėje Brooklyne įvyko stu
dentiškas pasilinksminimas, į ku 
rį susirinko keli šimtai studen
tų ir svečių. Jo metu dainavo 
studenčių “mėlynakių” oktetas.

Antroji diena

Šeštadienį rytą posėdžiai pra
sidėjo augštybėse, Statlerio 18- 
tame augšte, “Skytop” salėje.

Po skyrių veiklos pranešimų 
buvo lietuvių atstovo Baltų 
Stud. fed. kol. V. Jako žodis. 
Pasirodo, kad iki šiol Baltų 
Stud. fed. skyriai mažai veikė, 
tačiau bus bandoma ryšius su 
latviais ir estais pagyvinti.

Užsienio skyriaus pirmininkas 
kol. A. Gečiauskas pranešė kad 
Liet. Stud. sąj. veiklos svarbi 
dalis yra Lietuvos reprezentaci
ja kitataučių tarpe. Jau buvo 
bandyta eiti į kontaktą su ame
rikiečių studentų organizacijo
mis, ypatingai su U. S. National 
Studentą Assoc, Bus progos są
jungos atstovams dalyvauti šios 
organizacijos suvažiavimuose ir, 
nors mes tai galėsime daryti tik 
kaip stebėtojai, bet šitoks daly
vavimas vistiek yra labai reikš
mingas. Taip pat bus greitu lai
ku pradedamas leisti užsienio 
skyriaus biuletenis.

Kol. B. Vaškelis iš Toronto, 
Kanados Lituanus rėmimo komi 
teto pirmininkas, pranešė apie 
Kanados “Lituanus” šelpimo va
jų, kuris labai gerai sekasi. Bu
vo įdomu išgirsti apie naudoja
mus metodus finansams rinkti. 
G<al ir Amerikos studentai iš ka-

Sekmadienį per studentams 
skirtas pamaldas Apreiškimo 
bažnyčioje, pamoksle kun. M. 
Stepaitis. OEM, ragino studen
tus neapleisti amžinosios tiesos 
ir lietuvybės.

Tuoj po šv. mišių įvyko uždą- I 
romasis posėdis, per kurį buvo : 
oerskaitvti sveikinimai, tarp jų 
iš Baltųjų Rūmų Washingtone. i 
(Per banketą buvo gautos tele

Lietuvių Studentų sąjungos 
JAV visuotinio narių suvažiavi
mo, įvykusio 1957 m. lapkričio 
mėn. 29 d. — gruodžio mėn. 1 d., 
Statlerio viešbutyje, New Yor
ke

REZOLIUCIJOS
1. Lietuvybės pagrindo sustip

rinimui ir gilesniam tautinės kul
tūros supratimui, suvažiavimas 
ragina visą lietuviškąjį jaunimą 
stoti į augštąsias mokyklas, o 
studentiją skatina siekti kiek 
galima pilnesnio išsilavinimo ir 
lituanistinių dalykų studijavi
mo.

2. Koordinuojant sąjungos 
Užsienio skyriui, per “Lituanus’ 
puslapius ir skyrių bei privačia 
iniciatyva visa lietuviška studen 
tija stengsis kreipti pasaulio tau 
tų akis į Lietuvos padėtį.

3. Suvažiavimas, suprasdamas 
Lietuvių bendruomenės reikalin
gumą ir įvertindamas Amerikos 
Lietuvių bendruomenės darbą ir 
pastangas, skatina visus studen
tus individualiai jungtis Ameri
kos Lietuvių bendruomenės dar
ban.

4. Suvažiavimas dėkoja Lietu
vių Studentų Šalpos fondo ad- 
mistratoriams, lėšų teikėjams 
bei stebėtojams, kurie savo dar
bais palengvina lietuviams stu
dentams nugalėti finansines kliu 
tis siekiant augštojo mokslo ir 
tuo pačiu prašo jų bei visos stu
dentijos ir toliau šiame reikale 
bendradarbiauti.

gramos iš senatorių J. Kennedy 
Amerikos Liet. bendruomenės ir w Knowland).

tarybos pirm. J. Šlepetys kreipė Dr. A. Vasys, Fordhamo univ.
si į suvažiavimą. Jis pasveikino, profeaorius įr Lituanistikos in 
studentus ir pareiškė, kad L. B.,
apimanti visus lietuvius, labai 
vertina Liet. Stud. sąj. veiklą 
ir ragina studentus įsijungti į 
bendruomenę.

Bendro išsilavįnim,, problema
Po pietų įvyko ra.'vt. K. Ost

rausko paskaita apie bendrą iš
silavinimą.

Klausimas buvo nagrinėtas 
dviemis atžvilgiais žmogiškojo 
ir lietuviškojo.

Humanitariniai mokslai yra 
gana apleisti Amerikoje ir todėl 
bendras išsilavinimas nukenčia. 
Ypatingai griežtųjų mokslų stu
dentams to trūksta. Tačiau mes

stituto direktorius, skaitė pas
kaitą lituanistiniais klausimais. 
Pirmiausia jis davė pora pasta
bų dėl studentijos reikalų. Kad 
studentai yra susiskirstę į ideo
logines organizacijas, labai ge
ras dalykas, kuris suteikia įvai
rumo ir įdomumo akademikų gy
venimui. Šios organizacijos veda 
įdėjinę kovą, tačiau tai yra veik 
lumo pažymys. Ji turėtų būti 
vedama garbingai. Studentai pa
rodo didelį visuomeninį ir idėji
nį subrendimą ir tuo toli pra
lenktą vyresniuosius.

Tauta be kultūrinio apsigink-
lavimo yra didžiame pavojuje, 

gyvenam ne tik kaip inžinieriai todgl gtudentiia kultūrą turi pa-
a^chemikai. bet^taip pat ir kaip j g^^t} jr VyStytj Stovyklos, 

organizacijos, lietuviška aplin-žmones. Nieko daugiau už savo 
specialybės ribų nežinodami, 
daug ko neteksime. Bendras iš
silavinimas nėra plikų faktų ži
nojimas. Reikia žinoti pagrindi
nius dalykus ir mokėti juos pa
naudoti. Nereikia įsigyti “inte
lektualinio snobizmo”, reikią į 
dalykus kritiškai žiūrėti.

Lietuviški reikalai mums rū
pi, ir studentai privalėtų turėti 
bent minimalinį lituanistinį iš
silavinimą. Reikia vengti “ultra
patriotinio" snobizmo — kas y- 
ra mūsų viskas gera, o kas kitų 
— tai viskas bloga. Reikią skir
ti gerus dalykus nuo blogų.

Prelegentas tikrai pagrindi
niai ir išsamiai palietė bendro 
išsilavinimo klausimą kuris yra 
labai aktualus studentams, ka
da dauguma studijuoja griež
tuosius mokslus.

Po paskaitos dar buvo tęsia
mos diskusiios or?anizaciniais

nadiečių pasimokys kaip reikia klausimais. Svarstyta, ar sky- 
vajų sėkmingai vosti.
Studentų švyturys — Lituanus 

Toliau “Lituanus” vyr. redak
torius dr. V. Vygantas perskai
tė "Lituanus” vajaus komiteto 
pranešimą. Tada sekė dr. V. Vy
ganto pranešimas. “Lituanus” 
yra akademinio lygio siekiąs in
formaciją plėsti “kultur-politi- 
kor" ;irityj«. Siūdintų nunldo-

riams reikėtų organizuotai įsi
jungti į Liet. bendruomenę, ar 
raginti visus individualiai jung
tis. Antrasis pasiūlymas buvo 
suvažiavimo priimtas.

Didinga* banketas

Vakare Statlerio Georgian 
Room vyko banketas “Litua- 
uuj" |»a,>:rbimui Salė buv,o pil

Bendrojoje sąjungoje — Lietuvių Studentų šalpos fondas 
davė 100 dol. centro valdybai, kad ji paskirtų stipendiją asme
niui, studijuojančiam lituanistiką Pennsylvanijos ar Columbijos 
universitetuose.... Urbanos skyrius surengė susipažinimo vaka
rą su latviais, estais ir ukrainiečiais.... To pačio skyriaus tautinių 
šokių grupė pasirodė “Daily Technology of Central Illinois Asso- 
ciation” suvažiavimo meninėje programoje.... Vytauto Šliūpo va
dovaujamas “Lituanus” rėmimo komitetas pasitraukė iš pareigų. 
Šiuo metu centro valdyba bando sudaryti naują komitetą.... Cent
ro valdyba planuoja surengti studijų dienas tarpsemestrinių ato
stogų metu; vakarinių pakraščių ir Kanados studentams Detroi
te, o rytinių pakraščių studentijai Hartforde.... Chicagos skyriaus 
susirinkime paskaitą skaitė Vyt. Černius.... Išsiuntinėtas antras 
spaudos ir informacijos skyriaus biuletenis, kurį redaguoja R. 
Mišauskas, o administruoja L. Ličkūnaitė.

Asmenys ir darbai — Dr. J. Kazickas ir dr. K. Valiūnas, Ne
ries bendrovės direktoriai, apsiėmė išlaikyti Fordhamo univer
sitete veikiantį lituanistikos institutą vasaros metu. Tuo būdu 
mokslas studentams bus nemokamai. Tie patys asmenys perei
tais metais buvo davę šiam institutui 500 |dol.... Julius Šmulkštys 
išlaikė preliminarinius daktarato egzaminus politinių mokslų sri
tyje, Indianos universitete,.,. R. šilbajorio straipsnis “Lietuvių 
literatūra pavergtoje Lietuvoje” buvo atspausdiiltas ukrainie
čių studentų leidžiamame anglų kalba žurnale.... Evelina Kam i n s- 
kaitė, Illinois universiteto studentė, dainuoja universiteto cho
re.... R. Binkytė ir Z. Čikotaitė (atstovavo Chesnut Hill kolegiją 
medicinos mokslų konferencijoje. Jos apžiūrėjo Temple universi
teto laboratorijas ir išklausė paskaitų ciklą..„ A. Gaigalaitė va
dovauja studenčių sekstetui, kuris pasirodo įvairiuose studentų 
pobūviuose aplinkiniuose Phiiadelphijos universitetuose....

Pas studentus at-kus — Gruodžio 8 d. Chicagos draugovė 
surengė susikaupimo dieną tėvų Saleziečių sodyboje.... Padėkos 
dienos metu New Yorke buvo suruoštas SAS draugovių valdybų 
suvažiavimas. Per suvažiavimą nagrinėtos veiklos problemos.... 
Ateitininkų skyrių “Drauge” perėmė redaguoti I. Paliokaitė, D. 
Noreikaitė ir J. Končius.... Boston draugovės susirinkime tėvas 
V. Gidžiūnas kalbėjo apie katalikiškąją moterystę.... SAS užsie
nio skyrius leidžia informacinį anglų kalba biuletenį apie SAS 
darbus. Jis yra siuntinėjamas visoms Pax Romana organizaci
joms. Šio skyriaus vedėjas I. Budrys buvo nuvykęs į Pax Roma
ną Šiaurės Amerikos komisijos suvažiavimą, kur buvo susitikęs 
su tos komisijos pirmininku p. Kirschner ir tarėsi dėl egzilų ir 
Pax Romanos NAC suvažiavimų, kuriuos suruoštų SAS.... B. Či- 
kotas skaitė paskaitą ALRKF ruoštame Kristaus Karaliaus šven
tės minėjime Philadelphijoj....

Skautų Akademikų tarpe — Los Angeles skyrius paminėjo 
akademinės skautijos sukaktį. Minėjimo metu paskaitą skaitė 
Naujokaitis. Šiuo įmetu skyriui vadovauja V, Variakojis, J. Na
vickas ir V. Varnas.... Chicagos skyrius buvo sušaukęs savo su- 
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5. Giliai išdiskutavę “Litua
nus” reikalus, suvažiavimas pa
sisako už šio žurnalo tęstinu
mą Lietuvių Studentų sąjungos 
jurisdikcijoje, praplečiant admi
nistracinį kolektyvą ir kviečiant 
Sąjungos alumnus į aktyvų dar
bą.

Šia proga suvažiavimas išreiš
kia savo gilią padėką organiza
cijoms ir asmenims prisidedan
tiems prie “Lituanus” leidimo 
ir visiems talkininkavusiems ir 
aukojusiems per “Lituanus” pi
niginį vajų, ypač dr. P. V. Vy
gantui ir jo vadovaujamam re
dakciniam kolektyvui, V. Šliu
pui ir jo vadovautai vajaus ko
misijai, B. Vaškeliui ir visai Ka
nados Lietuvių Studentų sąjun
gai ir tėvams pranciškonams.

6. Suvažiavimas dėkoja rengi
mo komisijai ir visiems prisidė- 
jusiems prie suvažiavimo ir ban
keto suruošimo.

Suvažiavimas sveikina: Prez. 
Eisenhowerį, Šen. Rnowland, 
Šen. Kennedy, Charge d’Af- 
faires J. Rajecką, Pavergtos Lie 
tuvos studentiją, Amerikos Lie
tuvių bendruomenę, Amerikos 
Lietuvių tarybą, National Stu- 
dents’ Ass’n., Dr. Schuster, U- 
NESCO pirmininką ir Hunter 
kolegijos prezidentą.

Rezoliucijų komisija: G. Ged
vilą, E. Kaminskas, D. Staniš
kis.

LIETUVIAI 65 TAUTŲ TARPE
ŠARŪNAS UŽGIRIS, Urbana, IU.

Gruodžio 7 dieną Urbanos lie
tuviai studentai dalyvavo Illi
nois universiteto studentų tarp
tautinėje parodoje. Ši paroda, 
ruošiama kasmet tarptautinės 
studentų organizacijos “Zeta 
Phi Eta”, yra vienas iš žymiau
sių parengimų universitete. Šie
met lietuviai buvo viena iš 65 
parodoje dalyvavusių tautų.

Lietuvių pasirodymas susidė
jo iš dviejų dalių — meno bei 
rankdarbių parodėlės ir dalyva
vimo tautinių šokių programo
se.

Meno ir rankdarbių parodėlė, 
suruošta atskirame kambaryje, 
paliko visiems svečiams gilų įs
pūdį. Ji buvo tiek pagarsėjus 
savo įdomumu, kad svečiai atsi
lankę į parodą klausdavo, kur 
yra lietuvių kambarys, idant ga
lėtų pirmiausia jį aplankyti.

Parodėlėje buvo išstatyti lietu

ka yra nesąmoningas įsiaugimas 
į liet. kultūrą. Toks įaugimas 
yra tik pripratimas, o kas yra 
įprasta, gali būti atprasta. Rei
kia taip pat sąmoningai supras
ti, kodėl jis turi pažinti savo 
kultūrą ir mylėti savo tautą,

Stud. organizacijos padeda na 
riams pasisavinti lituanistines 
žinias. Tačiau reikėtų keisti po
būdžius — vengti paskaitų, o 
plėsti seminarus, kur patys stu
dentai gali dalyvauti.

Tremtiniai varo gilią vagą 
spaudos darbe, tačiau studentai 
permažai skaito liet. knygas. O 
sisipažinti su literatūra galima 
tiktai skaitant originalius vei
kalus.

Yra kaikur dėstoma lituanis
tika. Pvz. Fordhamo univ. vasa
ros semestras yra dėstoma liet. 
literatūra, kalba ir istorija. Dr. 
A. Vasys ragino visus studen
tus šiuos kursus lankyti.

Vienirtga dvasia
Šiuo posėdžiu ir buvo baigtas 

vienas iš geriausių studentų su
važiavimų. Studentu buvo daug, 
Statleris buvo gražus ir pato
gus. posėdžiai ir diskusiios bu
vo gana sklandus, lietuviškasis 
vėlavimo principas nebuvo su
laužytas. ,

Reiškiu, jjuvaSiavinuui pa^iioe-

SenAtoriaus Kennedy 
sveikinimas

Liet. Studentų sąjungos su
važiavimo metu buvo gautas 
sveikinimas iš šen. Kennedy, a- 
pie kurį kalbama, kad jisai bus 
kandidatu JAV prezidento rin
kimuose. Jo sveikinimo telegra
mos tekstas toksai:

Stanley A. Gečiauskas, Chair- 
man Committee For Fo- 
reign Affairs Seventh An- 
nual Convention Lithuanian 
Student Assn. Hotel Statler,

I want to wish you and the de- 
gates to the Seventh Annual 
Convention of The Lithuanian 
Student Assoeiation the very 
best of sueress and congratu- 
late you for the intelligent in- 
terest which you have taken in 
International Affairs. As they 
perta in to the intellectual life 
in partieular I have been im- 
pressed uit h the ąuality of your 
ųuarteriy magazine “Lituanus”.

US Senator John F. Kennedy

lai, Amerikoje leidžiama lietuvis 
ka spauda, lietuviškais, moty
vais papuošta eglutė ir juostų 
audimo staklės.

Daugiausiai dėmesio patrau
kė lietuvaitė tautiniuose rūbuo
se, kuri rodė svečiams kaip yra 
audžiamos juostos. Čia be per
stojos buvo apstojusi žiūrovų 
eilė ir bent porą entuziastingų 
fotografų.

Parodoje buvo dalinamas “Li
tuanus” žurnalas ir specialius 
šiai progai išleistas iliustruotas 
leidinys “Introducing Lithua- 
nia”, kurio išdalinta per 2000 
egzempliorių. Sprendžiama, kad 
lietuvių parodą aplankė 4000 žiū 
rovų.

Tautinių šokių grupė, vado
vaujama studentės Nijolės Jasė- 
naitės, įspūdingai pasirodė, su
šokdama šustą ir malūną. Šių 
šokių vikrios ir įdomios figū
ros, tautinių kostiumų margu
mas ir smagus akordeono tak
tas sukėlė gausias publikos o- 
vacijas.

Paroda buvo surengta ener
gingos studentų komisijos, su
sidedančios iš Algio Avižienio, 
Vytauto Rūbo, Dalės Virbickai- 
tės, Skirmunto Radvilos ir Ša
rūno Užgirio.

Eksponatai buvo gauti iš Mar 
ginių, Terros ir J. Karvelio krau 
tuvių bei daugelio pavienių as
menų. Parodos išlaidas apmokė 
jo Chicagos LB apygardos val
dyba ir Liet. Stud. sąjungos 
Chicagos skyrius. Visiems įga
linusiems šią parodą padaryti 
įspūdingesne ir turtingeąne, Ur
banos lietuviai studentai nuošir 
džiai dėkoja.

blemos”.... Urbanos skyrius sekmadienio popietėms rengia lite
ratūros pašnekesius, pirmame buvo diskutuota Lazdynų Pelėdos 
raštai.... Toronto skyriui vadovauja G. išernas, B. Petrulytė, B. 
Grigaitytė, A. Kulys ir A. Banelis....

• Santaros Rėmuose — 1957-8 m. Santaros metraštį redaguo
ja E. Zabarauskaitė, H. Žibąs ir D. Juknevičiūtė.... Antrasis 
“Žvilgsnių” numeris pasirodė spaudoje. Jisai kurkas stipresnis 
už pirmąjį šio žurnalo numerį. Padėkos dienos metu New Yorke 
santariečiai buvo surengę pobūvį estų namuose.... Urbanos sky
rius suruošė dr. Vinco Kudirkos minėjimą....

Pas Vokietijos lietuvius studentus — Vokietijos Lietuvių 
Studentų sąjungos suvažiavimas įvyko spalio 31 d. — lapkričio 
2 <L, Schloss Annaberg, netoli Bonnos. Šiuo metu sąjungoje yra 
užregistruoti 32 .asmenys. Suvažiavimo metu paskaitas skaitė 
prof. V. Šilkarskis apie Solovjevo ir Dostojevskio savitarpio įta
kos Iklausintą; inž. Zunde išryškino tautinės bendruomenės es
mę; dr. Deveikė-Navakicnė kalbėjo apie Lietuvos statutą.,.. Su
važiavime buvo išrinkti nauji centriniai organai. Centro valdybą 
sudaro K. Narsčius i— pirm., A. Kavaliauskaitė, K. AškoLis, M. 
Hermanas ir IJ. Bylai tis. Revizijos komisijon įeina G. Dubauskai- 
tė, L. Venclovas, tir V. Doniela. Garbės teismo pirmininku įbus 
pakviestas lietuvių profesūros atstovas, o likusiais nariais išrink
ti J. Uleckas ir P. šlioba.... šiame suvažiavime taip ipat svarsty
ta lEur.opos Lietuvių Studentų sąjungos steigimo klausimas....

Kanados lietuvių studentų tarpe — Vytautas Pūdymaitis 
baigė Dalhousie universitetą Halifaxe, magistro laipsniu. Toli
mesnes studijas tęsia Toronto universitete.... Kanados Lietuvių 
Studentų sąjungas Toronto skyriaus valdybą sudaro Aldona Pun- 
dziutė, Dalė Meilutė, Liuda Kuolaitė, Vasaris Bersenas ir Kęstu
tis Šalkauskis.... Lapkričio mėn. 3 d. Liet. Fronto bičiulių pastan
gomis buvo suruoštas koncertas ir stipendijų įteikimo aktas. Po 
150 dol. buvo įteikta muziką studijuojančiai V. Zemelytei ir miš
kininkystę studijuojančiam V. Šadreikai.... Nauja Montrealio sky 
riaus valdyba susideda iš V. Piežaičio, R. Siniūtėg ir V. Šipelio.

Kviečiame mielus kolegas atkreipti dėmesį į Harper’s žur
nalo spalio mėn. numerį, kur patiekiamos neteisingos žinios apie 
Lietuvos okupaciją. Būtų gera, jei parašytume protesto laiš
kus žurnalo redakcijai, reaguodami į šį reiškinį.

kė. Jei kas nustebo, kad nebuvo 
tarp-or?anizacinių kovų ir gin
čų, tai jam galima atsakyti, jog 
tai yra studentams natūralus da 
lykas, nes buvo diskutuojami 
visų lietuvių studentų reikalai, 
o lietuviai studentai moka kar
iu dirbti.

Pastabos ir pastabeles
“Lituanus” yra bendras visos 

lietuviškosios studentijos dar
bas. Jo išleidimui ne vienas yra 
įdėjęs nemaža pastangų. Kana
dos lietuviai studentai suruošė 
vajų, kurio pasekmės buvo itin 
geros. To vajaus komisijos pir
mininkas kol. Bronius Vaškelis 
įteikė 1000 dol. čekį “Lituanus” 
leidimui, Lietuvių Studentų są
jungoj JAV nuvažiavimo motu

New Yorke. Kiek esame patyrę, 
šis vajus yra ir toliau sėkmin
gai tęsiamas. Reikia vien tik 
džiaugtis tokiu kanadiečiu rūpį- 
nimusi “Lituanus” reikalais. Bet 
taipgi tenka pastebėti ir netaip 
malonių reiškinių. Iš dr. V. Vy
ganto patiekto pranešimo suva
žiavimui apie “Lituanus” dabar
tinę padėtį, sužinojome kad kai 
kurios mūsų akademinės or
ganizacijos tik minimaliai prisi
deda prie šio žurnalo rėmimo, o 
lietuviškosios politinės partijos 
bei sambūriai beveik visiškai 
šiuo reikalu nesirūpina ir prie

rikietiškosios visuomenės su lie
tuviškosiomis problemomis ir 
kultūra, kada tos pačios organi
zacijos bei partijos savo augš- 
čiausiu tikslu statosi lietuvišku
mą ir Lietuvos vadavimą?

Artėja Naujieji Metai. Daug 
organizacijų bei sambūrių rengia 
Naujųjų Metų sutikimus, šie 
pobūviai dažniausiai būna finan
siškai sėkmingi. Būtų gražu, jei 
kiekviena organizacija rengian
ti panašų subuvimą, paaukotų 
10 procentų viso pelno Lituanus 
žurnalo parėmimui. Tokiu atve

jo neprisideda. Nejaugi šios or-| ju būtume tikri, kad šis žuma- 
ganizacijos bei partijos nepas- las nenustos ėjęs ir gal net bū- 
tebi, kokį vaidmenį “Lituanus”, tų įmanoma padidinti jo tiražą, 
vaidina Lietuvos reprezentaci- Į Tikimės, jog ši mintis atras -pri- 
niajne darbe? Nejaugi joms vi-Į tarimo lietuviškųjų organizaci
jai nerūpi nupažindinim:ui ame- jų tarpe.


