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Antrojo Vatikano Susirinkimo proga

KUN. LEONARDAS GIŽINSKAS

Visai neseniai skaitėme spau-' 
doje, kad Jonas XXIII laike 
vienos viešos audiencijos pra
sitaręs, jog jis tikisi paskelbti 
vieną netolimųjų savo pirmtakų, 
Pijų IX, palaimintuoju Antro
jo Visuotinojo Bažnyčios Susi
rinkimo Vatikane proga. Ryšys 
tarp laukiamojo Vatikano Susi
rinkimo ir Pijaus IX yra toks, 
kad Pirmasis Vatikano Susirin
kimas buvo sukviestas ir vado
vaujamas Pipaus IX. Ta pačia 
proga Jonas XXIII pavadino 
Pijų IX vyru, kuris buvo savo 
bendraiaikių labiausiai mylimas 
ir kartu labiausiai nekenčiamas. 
Manau, “Draugo” skaitytojai 
norėtų žinoti daugiau apie Pi
jų IX ir jojo laikus. Ta žinia 
padėtų jiems geriau suprasti, 
kodėl Jonas1 XXIII taip Pijų IX 
apibūdino.

Senas paprotys
Bažnyčios istorikai turi visiš

kai gerų įrodymų, kad šv. Pet
ras, apaštalų vyresnysis ir pir
masis popiežius, gyveno Romo
je nuo 42-rų ligi 67-tų metų 
po Kristaus ir kad jis tenai mi
rė kankinio mirtimi. Vadinasi, 
pirmojo popiežiaus pontifikatas 
tęsėsi 25 metus. Nė vienas kitas 
jojo įpėdinių nebuvo Amžinojo 
Miesto vyskupu tokį ilgą laiką. 
O juk tarp viduramžių popiežių 
mes matome jaunų, net ir la
bai jaunų vyrų. Šv. Petro ilgas 
popiežiavimas visiems krito 
akin, iš to kažkada vėlyvojo Re
nesanso laikotarpyje susidarė 
netgi tam tikras paprotys, vė
liau tapęs ir ritualo dalimi. Pa
gal tą paprotį, naujai išrinktas 
popiežius buvo pasveikinamas 
jojo sargybos viršininko šita 
“Memento mori” formule: 
“Sancte Pater, annos Petri non 
videbis”, kas reiškia lietuviškai: 
“Šventasis Tėve, atsimink: Pet
ro metų nesulauksi”. Šitai bu
vo teisinga ligi XIX amžiaus 
pabaigos. Nuo Leono XIII iš
rinkimo ansai amžių senumo 
paprotys daugiau nebeprakti
kuojamas. Kaip ir kodėl įvyko 
tasai ritualo pakeitimas?

Pijus IX
1946 metų birželio 9 dieną, 

mirus energingam, beveik ka
ringam Grigaliui XVI, jojo įpė
diniu buvo išrinktas 54 metų 
amžiaus kardinolas Mastai - 
Ferretti. Naujasis popiežius pa
sivadino Pijum IX. Konklavos 
metu jįjį būtų galima pavadin
ti Grigaliaus kontrastu. Jis bu
vo labai malonaus, švelnaus bū
do vyras. Žmogus, kuris, kaip 
atrodė, niekam, nič niekam 
“vandens nesudrums”. Kai kas 
pranašavo, kad Pijus IX būsiąs 
paskutinysis popiežius... XIX- 
me šimtmetyje nukrikščionėji- 
mas ėjo tokiu sparčiu tempu, 
jog daug kam atrodė, kad vei
kiai piemenys paliks be avių. 
Liberalizmas, pozityvizmas ma
terialumas ir tuzinai kitų vi
sokių visokiausių “izmų”, dau
gumoje katalikybei priešingų, 
užplūdo Europą ir užtvindė pro
tus. Daugelis teorijų, kurios 
dabar padėtos į archyvą, tada 

buvo laikomas netgi tikrų švie
suolių “paskutiniuoju mokslo 
žodžiu”. Aišku, kad šitokioje 
atmosferoje kiekvienas popie
žius jau vien tik dėl savo pos
to būtų buvęs, pasak patarlės, 
“dieglys pašonėje ir rakštis ko
joje” visiems vadinamiems “pa
žangiesiems”.

Nelaukta naujo popiežiaus 
riekia

Pipaus IX veikla buvo visiš
kai ne tokia, kokios buvo lauk
ta iš švelnaus, tariamai “minkš
to” kardinolo Mastai - Ferretti. 

! Pijus IX ypatingai užkiršino 
daug milijoninę ateistų bei ag-

Popiežius Pijus IX

nostikų armiją savo dviem žy
giais. Tai buvo popiežiaus ne
klystamumo dogmos paskelbi
mas ir jo garsus, nekompromisi- 
nis “Syllabus”. Pastarasis bu
vo sąrašas 70 labiausiai “ma
dingų” pažiūrų, kurias popie
žius be atodairos pasmerkė 
“Syllabus” buvo paskelbtas 1864 
metais. Tai veikė lyg atominės 
bombos sprogimas. Pasmergtų- 
jų pažiūrų skelbėjai ir gynėjai 
buvo tuo laiku viešosios opini
jos formuotojai. Popiežiaus po
puliarumas Europoje krito ligi 
minimumo. Nė vienas kitas tia
ros nešiotojas nebuvo taip puo

Ruduo ateina Vytauto Maželio nuotrauka

lamas ir nekenčiamas, kaip Pi
jus IX per ištisus 18 šimtme
čių popiežių istorijos.

“Naudokis proga!”
Visa šitai sudarė labai pa

togias sąlygas suorganizuoti 
koalicijai prieš popiežiją, kaip 
tarptautinę instituciją. Juk nie
kad netrūko ir netruks pasau
lyje politikų, kuriems popiežiją 
užkliūva. Tuo metu buvo jų 
daugiau negu bet kada.

Trys politiškos galybės 
rė nepraleisti progos. Tai 
naujoji Italija, antra — 
daugumoje protestantiška, Prū
sijos vadovaujama Vokietija ir 
trečia — Didžioji Britanija. Jos 
visos trys tarėsi turinčios pa
kankamai motyvų siekti popie- 
žijos galo. Ir štai kodėl.

suta- 
buvo 
savo I

šiu trijų vidinė politinė padėtis
Italijos politikos vadovas bu

vo grovas Camillo Cavour, Ita
lijos vienytojas. “Romos klau
simas” buvo jam didžiausias 
galvosūkis. Jei išnyktų popie- 
žija, nebeliktų nė “Romos klau
simo”. Vokietijoje kunigaikštis 
Otto Bismarck, “geležinis kanc
leris”, antrojo reicho kūrėjas, 
vedė smarkią kovą prieš Baž
nyčią, vadindamas savo puoli
mus “Kulturkampfu”, destis — 
kova už kultūrą. Gi Didžioji 
Britanija nuo pat reformacijos 
laikų skersakiavo į Romą. Ka
talikiškoji Airija šimtmečiais 
buvo Anglijos vidaus politikos 
“kiečiausias riešutas”. Popieži- 
ja buvo laikoma užkulisinė ai
rių pasipriešinimo kaltininke ir 
įkvėpėja. Be to, tame, kaip tik, 
laikotarpyje ministerio pirmi
ninko kėdėje pakartotinai sė
dėjo William Evarest Gladsto- 
ne (tark Gledsšten). Šis vyras, 
šiaip gabus ir lankstus politi
kas, buvo ištikimas, beveik fa
natiškas valstybinės bei tauti
nės bažnyčios šalininkas ir jos 
skleidėjas. Dar prieš patapda-
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Šv. Petro Bazilikos

TITNAGO UGNIS ŽĖRI

Juozo Kralikausko premijuotam romanui pasirodžius

Vienuoliktas “Draugo” roma
no konkurso laimėtojas išėjo 
iš spaudos. Vienuolika metų 
ir vienuolika atžymėtų kūrinių, 
kurių vertė ir turinys labai 
įvairūs. Visi šie romanai ėjo 
per “Draugo” atkarpą, sukel
dami vienokių ir kitokių disku
sijų. Visiems patiko vieni, ki
tiems kiti, ir labai sunku su
rasti tokį romaną, kuris pa
tiktų visiems, todėl, kad tūks
tančiai “Draugo” skaitytojų li
teratūrinis skonis ir išsilavini
mas yra labai nelygus. Ne vie
nu atveju gali pasitaikyti, kad 
tikrai vertingas romanas atkar
poje gali būti nemėgiamas, nes 
atkarpoje kaip tik dažniausiai 
reikia lengvo turinio ir gyvos 
akcijos kūrinių. Iš antros pu
sės, premijuotas romanas gali 
būti blogesnis už kitus nepre
mijuotus kūrinius, nes premija
vimas vieno ar kito kūrinio pri
klauso nuo to meto konkursui 
atsiųstų rankraščių derliaus 
kiekybine ir kokybine prasme,

Gyvi žmonės ateina iš amžių 
glūdumos

Šįmet gavęs premiją Juoze 
Kralikausko romanas “Titnage 
ugnis” yra vienas tų, kuris dėl 
tam tikrų priežasčių nebuve 
lengva skaityti. Ypač sunkinę 
romano dialoguose pavartota 
Mindaugo laikų kalba, kuri ta
čiau davė tų laikų atspalvį, pa
dedantį geriau susidaryti anų 
laikų vaizdą ir nuotaiką. Mes 
buvome pratę istorijoj matyti 
mūsų kunigaikščius lakuotus, 
juos didelius ir labai jau iš 
šventadieniškos pusės. J. Kra
likausko romane tas vaizdas 
duodamas gyvas ir realus. Min
daugas, sujunginėdamas paski

rus kunigaikščius, turėjo var
toti prievartą. Ir nenuostabu, 
kad nugalėtiems kunigaikščiams 
kartais pasiūloma patiems nu
sižudyti, būti garbingai sudegin
tiems ant laužo, arba mirti su 
kate maiše, įmestam į vandenį. 
Tai atrodo žiauru, tačiau juk 
vienijimas kitoks negalėjo bū
ti, nes ne visi savu noru jun
gėsi. Ir žmonės romane nėra 
tik istorijose pavaizduoti hero
jai, priešus mušą be pasigailė
jimo, bet pavaizduoti žmonės 
•gyvi, mylį ir kenčią, ir pavydį, 
ir biją mirties, nors, kaip kny
goje vaizduojama, ne kartą se
nieji lietuviai kalba, jog mirtis 
nebaisi. Jie tiki pomirtiniu gy
venimu ir tai yra jiems dide
lė paguoda. Knygoje yra labai 
grakščių vietų ir gražių subtilių 
scenų, pavaizduojančių jauni-
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Knygos viršelis, pieštas
T. Valiaus

mo susitikimus. Visos tokios 
mažos scenos daro veikalą gy
vu, parodančiu, kad ir prieš ke
lis šimtus metų lietuviai buvo 
žmonės, o ne kažkokie robotai, 
tegalėję tik priešus mušti. Ir 
žvelgdami į amžių glūdumą, ma
tome paprastą, tačiau pilną mei
lės ir kovos gyvenimą.

Atremta į tikrovę
Nereikia manyti, kad visa tai, 

ką autorius taip grakščiai pa
rinktu sakiniu ir žodžiu rašo, 
yra jau rašytojo vaizduotės pa
daras. Visa autorius turėjo su
kurti, tačiau ta kūryba yra at
remta į tikrovę. Nors pagaliau 
ir nėra svarbu, kad kūrinys bū
tų nenutolęs nuo tikrovės, kū
ryboje svarbiau literatūrinė tik
rovė, bet J. Kralikauskas savo 
romane stropiai žiūri, kad nebū
tų nei kalbos, nei laiko, ar vie
tos aprašymuose liapsusų. Au
torius visus faktus davė patik
rinti istorijos ir kalbos žino
vams, o kad skaitytojai galėtų 
geriau suprasti, kas vietomis 
ana kalba rašoma, gale pridėjo 
žodynėlį. Iš antros pusės, ga
lėtume klausti, kam visa tai 
buvo reikalinga, juk autorius
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kolonadų pavėsyje, Romoje

PaAjCbŠiįs

POVANDENINIŲ LAIVŲ 
KAPITONAI

Eenergingas studentas vei
kėjas veda gražią, žvalią lie
tuvaitę studentę. Iš jo daug 
tikimasi lietuviškos -bendruo
menės darbe: antai kiek sto
vyklų, studijų dienų organiza
vęs, paskaitų skaitęs. Jaunoji 
eilėraščius ir noveles rašo »— 
jau girdisi balsų, kad tai nau
jas, daug žadąs talentas. Ot, 
čia tai bus šeima, kalba susi
žavėję draugai, — dirbs ir tė
vynei ir žmonijai.

Štai tik pora tūkstančių die
niu po vestuvių. Kur mūsų ta
lentingieji Jonas ir Ona? Din
go, kaip į gilų vandenį. Lyg 
povandeniniu laivu pasinėrė il
gai, povestuvinei kelionei. Tik 
artimieji draugai težino, kad 
jiedu nemirę — anaiptol, šei
mą augina, įsikurti stengiasi.

Aplankyk šią jauną šeimą. 
Tiesa, gyvena užmiesty, nau
juose plėšiniuose, tad pievutė 
dar daug vargo duoda. Name
lis dailus, naujais baldais ap
statytas — tiesiog jautiesi 
kaip baldų krautuvėj. Žvelgi 
kaip į namų dekoravimo žur
nalo iliustraciją — daug čia 
pastangų reikėjo dėti, kad su
darytų vaizdą, jog čia Jonas 
ir Cna negyvena — viskas ži
ba, blizga, niekur jų asmeni
nio skonio nematyti. Gaila, 
kad nuo lietuviško gyvenimo 
taip atitrūkę, bet to laiko taip 
maža: Jonas daug dirba, o va
karai irgi užimti — reikia pa
laikyti ryšius su bendradarbių 
šeimomis: pasisvečiavimai tiek 
daug laiko suėda. Paguosi šei
mininkus jų minkštoje sofoje 
sėdėdamas, jų stereofoninės 
muzikos besikalusydamas. Iš 
mandagumo paklausi, kaip 
vystosi Jono golfo žaidimas — 
už tai šeimininkas pavėžės į 
stotį savo nauju automobiliu.

Varge, vargeli mano: ar taip 
jau surėdyta, kad jauna pora 
turi dingti, pasinerti šeimos 
ir darbo rūpesčiuose, turėdami 
tik mažą viltį, kad kada nors, 
vaikam užaugus, vėl sugrįš į 
lietuvišką gyvenimą? Ilga po
vandeninio laivo kelionė — 
ir nuolatinis pavojus uždusti.

Nuostabi ta darbo tironija 
šiame krašte. Juo labiau dar
bo valandos trumpėja, tuo 
daugiau pats laisvalaikis da
rosi darbu: dirbama traukiny
je, restorane, golfo lauke, net 
ir svečiuose, smagioj kompani
joj. Vietoj to, kad gerai at
liktas darbas neštų pasitenki
nimą ir laisvę, jis atneša šil
ko pančius. Žmogus jaučiasi 
kaip ta sekmadienio popiečio 
voverė: gavusi kelis riešutus, 
vis bėga jų užkasti juodai die
nai, nė vieno net neparagavusi.

Gera ir gražu šeima rūpin
tis, tačiau šeima neatstoja vi
suomenės. Jei yra pavojus, kad 
visuomenės veikla gali pakenk
ti šeimai, tai taip pat yra aiš

ku, kad užsidarymas šeimoje 
yra parazitinis reiškinys. Nėra 
pigios formulės, kuri suderin
tų įnašą šeimai su reikalau
jamu įnašu visuonfenei; nie
kas iš mūsų neatims nemalo
nios teisės apsispręsti.

Niekas negali reikalauti iš 
jaunos motinos premijuotų ro
manų ar laukti, kad jaunas 
tėvas būtų skrajojantis orgsu 
nizatorius, tačiau turime teisę 
tikėtis, kad šeima nuolat bus 
gyva, judri lietuviškos visuo
menės ląstelė. Taip kaip rau
mens ląstelės sveikata priklau
so nuo jos ryšio su kaimyninė
mis ląstelėmis, taip ir šeimos, 
kaip visuomeninio vieneto, gy
vybė priklauso nuo jos ryšių 
su visuomene.

Gyvo ryšio su visuomene 
negali atstoti nei kavos per
traukos draugų būrelis, nei 
bendradarbių šeimos. Visuome
nės negali atstoti nei profesi
nė kasta: užsidarymas dakta
rų, inžinierių ar biznierių ra
telyje veda į stagnaciją. Vi
suomenės pusią tegalima pa
justi tik idėjiniai turiningoj 
bendrinėj organizacijoj. Gaila, 
kad organizacinio ryšio nauda 
pačiai šeimai dar vis nesupran
tama. Yra ir džiugių reiškinių, 
kaip pavyzdžiui šiemet jaunų 
šeimų dalyvavimas sendraugių 
studijinėj savaitėj.

Ne vienai šeimai spauda yra 
vienintelis galimas ryšys su 
lietuviška visuomene. Nuosta
bu, kad šios šeimos tiek ma
ža iš mūsų spaudos tereika
lauja, gi jos galėtų būti dide
liu akstinu mūsų dienraščių 
ir žurnalų tobulėjimui. Nepa- 
naudojame nei pasirodančių 
knygų: kaip prasminga ir kaip 
lengva būtų kelių šeimų su
augusiems retkarčiais sueiti 
ir apie knygas pakalbėti — bū
tų tai proga pajusti, kad yra 
kitoks gyvenimas už vystyklų 
ir televizijos reklamų. Kon- 
versacija yra bemirštantis 
menas, nes yra tik viena po
kalbio rūšis beprasmiškesnė 
už pokalbį apie orą ir sveika
tą — tai pokalbis apie base- 
ball, golfą ir biznį.

Jaunas šeimas su lietuviš
ka visuomene turi rišti bend
ri rūpesčiai apie vaikų ateitį ir 
bendruomenės tęstinumą. Tur
tingame krašte gyvendami ir 
mes turime išmokti meno bū
ti turtingais žmonėmis: paso
tinę alkį ir troškulį, mes tu
rime susirūpinti maistu savo 
dvasiai.

Pavojinga leistis povestuvi
nei kelionei povandeniniu lai
vu, nes laivas gali iškilti prie 
lotoso valgytojų salos. Sma
gu gyventi lotoso valgytojų 
šalyje — ten viskas kaip sap
nas, nes dvasia miega tuo 
miegu, kuriam nebėra ryto.

A. L.
J
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mas pirmu atveju Didžiosios 
Britanijos premjeru, Glastone 
paskelbė savo knygą: “The 
Statė in its Relations to the 
Church” (1838 m.). Tame vei
kale jisai atkakliai gina vals
tybinės bažnyčios idėją.

Natūralūs sąjungininkai
galingi vyrai 
sąjungininkai 

Jiems nebuvo 
IX didelis ne
viešosios opi-

mečių tradiciją. Sąmokslininkai 
ėmė dairytis viens į kitą, ner
vintis, nerimauti. Visi krimina
listai ir sąmokslininkai būna 
neramūs. Mat, jie bijosi, kad 
iš kurios nors slėptuvės ims ir 
išlys koks nors policininkas ar 
detektyvas.

Lš niekur jokios pagalbos!
O kas gi, iš tikrųjų, galėjo 

būti šitokiu “detektyvu”, su
trukdyti anam nešvankiam biz
niui, kurio tikslas buvo sulikvi- 
duoti Katalikų Bažnyčią po Pi
jaus IX mirties?

Deja, grynai žmogiškai gal
vojant, jokių optimistiškų per
spektyvų nebuvo. Horizontas 
buvo be prošvaisčių. Anot Ba
ranausko, viskas buvo “ir tam
su ir juoda”. Mažosios valsty
bės buvo tai, kas jos buvo. Bū
tent, permažos. “La ąuantite 
negligeable”. Amerika laikėsi 
griežtai Monroe doktrinos. O,

Antanas Tacnošaitis Drobiniame soste (tapyba)
X

kas. Antrasis — vaidino vyriau- , 
šio jo prokuroro rolę. Jis ją la
bai rūpestingai ir iškalbingai 
atliko per savo atstovą grovą 
Beaconsfield. Rusija sėdėjo kal
tinamųjų suole. Ji turėjo kant
riai klausytis, kaip negražu, ne
moralu ir nedžentelmeniška už
pulti silpnesnį kaimyną Turkiją 
ir jį taip negailestingai suvano
ti. Camillo Cavour nedalyvavo 
tame spektaklyje. Jis jau buvo 
miręs. Žinoma, palikęs savo pa
tikėtiniams instrukcijas, ką da
ryti, jeigu Pijus IX mirtų, kaip 1 
laukta. I

Aišku kiekvienam, kad šito
kiose aplinkybėse nebuvo nei 
kam nei kaip galvoti apie ano, 
mums žinomo slapto trijų su
sitarimo vykdymą. Padėtis su
sidarė dauigau negu neparanki. 
Kiekviena niekšybė yra slaptos 
ir nakties darbas. Nei vienas 
kriminalistas (nebent beprotis!) 
neatlieka savo “žygdarbių” vie
šumoje, C gi Berlyno Kongre
sas buvo didelė viešuma. Per
daug didelė viešuma net ir ma-s

žesniam kriminalui, negu Kata
likų Bažnyčios, kaip tarptauti
nės institucijos, likvidavimas. 
Tokie seni politikos “vilkai” 
kaip Bismarck ir Gladstone nė 
nesapnuotų tai bandyti. “Di- 
vide et impera” (išskirstyk ir 
valdyk) buvo senas ir išbandy
tas Romos, pagoniškos Romos, 
politikos dėsnis. Tas jų dėsnis 
“Divide et impera” įspėjo ne
stoti iš karto prieš visą būrį. 
Pirmiausia būrį išskirstyk. Kal
bėdamas su pavieniais, turi dau
giau šansų juos ar sumulkinti, 
ar papirkti, ar įbauginti. 0 kaip 
tu išskirstysi Berlyno Kongresą, 
kurį pats sukvietei ir kuriame 
buvo taip daug tokių gudrių

Europos galvų?! Apie tai nebu
vo ko nė galvoti.

Rusijos kurso staigus 
pakeitimas

Priedo prie šito, pasidarė kai 
kas. ko niekad nebuvo galima 
laukti. Berlyno Kongrese Rusi
jai atstovavo, kaip delegacijos 
vadas, pats kancleris Gorčakov. 
Nesunku įsivaizduoti, kaip ta
sai išdidus vyras tenai jautėsi. 
Jis siuto. Bet gi antrojo Sevas
topolio (pralaimėto Krymo ka- 

I ro) jis negalėje) rizikuoti. O 
tasai “Sevastopolis” būtų neiš
vengiamai atėjęs, jei jis. atmes
damas Kongreso nutarimus, bū- 

(Nukelta į 3 psl.)

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 71st Street 

kasdien nuo 6-8 vak
nuo 10 iki 12 valandos. 
Ir kitu laiku tik nusitarus 
ofiso ir rv*z WA 5-2017

VAL.. 
Šeštad. 
TreCiad

VR

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 So. Kėdžių Avenue 
(Kampas Kedzie tr Archer)

VAL kasdien nuo 2 ik! 3 vai. vak 
Treč. ir sekmad. tik susitarus

Tat, šie trys 
buvo natūralūs 
prieš popiežiją. 
paslaptis Pijaus 
populiarumas ir
nijos opozicija. Jie žinojo, kad 
kaip visiems kitiems popiežiams, 
taip ir Pijui IX buvo pasakyta, 
kad “annos Petri non videbis”. 
Jisai buvo išrinktas 1846 me
tais. Vadinasi, jei istorija ne
meluos, 1871-ji metai turėtų bū
ti Pijui paskutiniai. Trys vyrai 
susimirksėjo ir sudarė labai 
slaptą sutartį. Kada Pijus IX
mirs, visomis priemonėmis su- be to, atmosfera tenai nebuvo 
kliudyti Konklavą. Neleisti kar- popiežijai palanki. Tuo laiku 
dinolams kartu susieiti. Niekas buvo statomas Washingtono mo 
kitas neturi teisės popiežiaus 
rinkti. Kardinolų netaip jau 
daug. Juos vienaip ar kitaip 
“neutralizuoti”, neatrodė, kad 
būtų didelė problema. Dalis jų 
vyktų iš Vokietijos arba per 
jos teritoriją. “Jūrų Karalienė” 
— Anglija kontroliavo Vidur
žemio jūrą, kaip ir kitus jūrų 
kelius. Svarbiausią uždavinį, ži
noma, turėjo suvaidinti Italijos 
Cavouras. Na, o šisai tikrai ne
buvo “skrupulatas”, kiek tai 
liečia būdus ir kelius kliūtims 
iš kelio pašalinti.

Sutartis buvo laikoma griež
čiausioje paslaptyje. Ne tik gy
viems kuriniams, turintiems lie
žuvį 'bet net ir popieriui paslap
tis nebuvo patikėta. Tai buvo 
vienas tų susitarimų, kuriuos 
nųdien diplomatai vadina 
“džentlmenų susitarimu”. Jie 
visada būna sudaromi “už už
darų durų”. Tikras jų vardas 
daugumoje atvejų turėtų būti 
ne “dželtmenų susitarimas”, bet 
plėšikiškas ir banditiškas są
mokslas. O mūsų vargšė tauta, 
žino visą eilę šios rūšies “džetl- 
menų” susitarimų laike Antrojo 
Pasaulinio karo ir tuojaus po 
jo. Įvairūs variantai ir versijos 
biblijinės istorijos apie Juoza
pą, brolių parduotą, pasikarto
jo Kaire, Teherane, Postdame, 
Jaltoje ir gal dar kitur. Ir nie
kas niekad pilnai nesužinos, 
kas tenai buvo ant popierio ra
šyta, o kas ne.

t

gyveno mirties agoniją po ka
zokų bizūnu. Nuo Petro Didžio
jo laikų. rusiškoji pravoslavi- 
ja prisiėmė ir kietai laikės liu
teroniškai - angliškos valstybi
nės religijos filosofijos ir poli
tikos su caro (o ne patriarcho) 
bažnytinės supremacijos prin
cipu. Tarptautinė, universali 
katalikybė buvo carui ir jojo 
ištikimiesiems tik blogybė. 
Jiems ji tebuvo “rimskaja je- 
ries” (rymiškoji herezija). Tad

numentas. Dauguma valstybių 
pasiuntė tam pastatui po gerą 
marmuro gabalą, pademonst
ruoti savo solidarumui. Pijus 
IX irgi pasiuntė didžiulę pui
kaus itališko marmuro plytą. 
Bet... nežinomi piktadariai ją 
pavogė ir paskandino nakties 
metu Potomako upėje. Ji nie
kad nebuvo surasta ir iškelta... 
Ispanija irgi kažkaip izoliavosi__
savo pusiausalyje ir jau porą vėį argi galėtų kas nors tikė- 
šimtmečių nebevaidino bent • tis, kad bet kas iš šitokios Ru- 
kiek reikšmingesnės rolės Eu- sijos vadų būtų kvaršinęs sau 
ropos kontinento 
Prancūzija buvo parblokšta ir 
pažeminta po pralaimėto Prū
sų karo.

i

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopedas. Protezistas.

A paratoi-Protezai. 
dažai. Spec. pagalba kojoms 

<Arch
Vai. 9-4 ir 6-8.
ORTHOPEDIJOS
2850 VV. 63rd St.. Chicago 29, III

Tel. PRospect 6-5084

Med. ban- 
, . ’ u __ »Supportj) ir tt

Šeštadieniais 9-1. 
TECHNIKOS LAB.

Ofiso tel. HE 1-7007.
Namų ■ rez. PRospect 8-9081

DR. JANIN2 ĮfiKšEVIčIUS
JOKŠA 

‘JYYi'YTOJA IR CHIRURGE
VAIKU LIGOS 

2656 West 63 street 
Pirmad. ir ketv nuo 8 

antr. ir penkt nuo 4 Iki 
nnr 1 VI 4

Vai. 
4:30; 
4«»*t

iki 
8:

I

DR. ZIHMBS RUOAITJS
Spec. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

”74 5 West G9th Street
Priešais Šv. Kryžiaus ligonine. 

VAL.: Pirmad.. antr.. ketv.. penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290

i

politikoje, galvą dėl tokios negerovės, kaip 
kad yra bet kokį absoliutizmą 
ribojąnti katalikybė?

I Gorčakovo* asmuo
* /

I

I

•A

vai-Rusų imperijos politiką 
ravo kunigaikštis Aleksandras 
Gorčakov. Labai gabus, landus, 

. ištvermingas, bet kartu ir 
lankstus diplomatas. Prieš tap
damas rusų imperijos kancleriu, 
Gorčarov buvo Vokietijoje, vė
liau — Austrijoje pasiuntiniu. 
Greit po Pijaus IX išrinkimo,

Rusijos bendroji linija
Tad, kas gi beliko? Rusija? 

Betgi ji mažiausiai tiko tai po
licininko ar detektyvo rolei kal
bame reikale. Tai buvo tasai lai
kotarpis, kada katalikiškoji im
perijos dalis, Lietuva ir Lenki
ja, buvo Rusijos vyriausybės 
kaltinama ir baudžiama dėl
“kramolos”. Tuo vardu rusai Gorčakov susipažino ir net su
vadino nepavykusį 1863 metų sidraugavo su Bismarku. Kaž- 
sukilimą. Jis buvo netgi naudo- kaip jam pavyko sušnipinėti ir 
jamas, kaip pateisinimas kru- apie aną “džentlmenišką” trijų 
vinų represijų prieš lietuvius sąmokslą. Galimas dalykas, kad 
ir lenkus — katalikus. Vakarų pats Bismarkas patikėjo jam 
Ukrainoje ir Gudijoje Unija iš- tą paslaptį, būdamas tikras

aiškiai antikatalikiška. 
Gorčakov, sužinojęs pa

buvo diskretiškas. Jis 
ir tada, ir vėliau, pats

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą- 

D51 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šeštad.

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

3X44 Best «3rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—♦ p d Ir 6

v Ir uždaryta

DR. ANT. RUDOKAS. 00
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. (alrfarnia Ave., Y A 7-73X1 
VAL.: 10 ryto iki g vak.. treClad.
uždaryto. Šešta.l. 10 v. r. iki 2 p. p.

Pi jos IX — suvargęs senelis
Atrodė, kad visa istorinė kon

junktūra veikė sąmokslininkų 
naudai. 1870 metai nebuvo to
kie, kurie galėtų prailginti se
nelio gyvenimą. Pijus IX tada 
jau buvo 79 metų. Šitie metai 
atnešė jam, kaip tik, nepapras
tai daug susijaudinimų, rūpes
čių ir tikrų smūgių. Prūsų - 
prancūzų karas. Romos pagro
bimas. Diilingerio vadovaujama 
Senkatalikių schizma. Liberali
nės Europos spaudos nepaliau
jamas ujimas. Reikalas paleisti 
neužbaigtą Pirmąjį Vatikano 
ekumeniškąjį Susirinkimą ir dar 
daug kitų negerovių. Viso to 
būtų užtekę palaužti net ir jau
no vyro sveikatą. Pijaus IX 
priešai trynė rankas ir galvojo, 
kad visa šita turės jį pribaigti. 
Bet jie apsiriko. 1871 metai 
atėjo ir praėjo, o Pijus IX vis 
dar tebebuvo gyvas. 80 metų 
senelis tvirtai ir nepalaužiamai 
laikėsi savo garsios “NON POS- 
SUMUS" (“mes to negalime pa
daryti”) politikos. Tas pat 1872- 
ais , ir 1873, ir taip toliau ligi 
net 1878 metų. Kas gi čia pa
sidarė?! Tai prieš 18-os šimt-

Prof. Stepono Kolupailos 

70 metų amžiaus jubiliejus

Prof. Steponas Kolupaila

Gorčakovo pritarimu. Pritarimo 
laukti buvo visiškai logiška. 
Sąmokslas nebuvo priešingas 
nei Rusijos siekiams užsienyje, 
nei josios vidaus politikai. Ji 
buvo 
Todėl 
slaptį, 
tylėjo
tapęs kancleriu.
To laiko karai ir jųjų pasėkos

Lygiagrečiai su atpasakotais • 
įvykiais vyko Europoje ginkluo
ti konfliktai ir užkulisinės int
rigos. Rusija pralaimėjo Krymo 
karą. Jos prestižas krito. 1856 
metų Paryžiaus taika buvo 
šiaurės meškai nusivylimas ir 
skaudus pažeminimas. Yra rim
tų davinių tikėti, kad greit po 
to įvykusi Mikalojaus I-jo mir
tis nebuvo natūrali mirtis. Grei
čiausiai tai buvo nusižudymas 
iš apmaudo.

Rusija laukė progos atsigrieb
ti. 1877 metų Turkijos karas 
tuvo revanšo karas. Šį kartą 
Rusija laimėjo. Supliekta Tur
kija, verkdama turėjo pasirašy
ti San Stefano taiką. Pastaroji 
taika beveik išspaudė Turkiją 
iš Europos, šiaip jau Vakarai 
dėl to nebūtų verkę. Bet per 
savo globotinę, jaunutę ir dirb
tinai išpūstą Bulgariją Rusija 

i beveik atsistojo prie Konstanti
nopolio priemiesčių ribos. Be
reikėjo tik mažo spustelėjimo, 
ir Konstantinopolis (dabar Is- 
tambulas), Viduržemio jūros 
rytinės dalies raktas, atsidurtų 
Rusijos rankose. Su tuo Vaka
rai. ypač Anglija, negalėjo su
tikti. Prasidėjo labai intensyvi 
diplomatinė veikla. Vakarai su
tarė sušaukti Berlyno Kongre
są. Jojo tikslas buvo San Ste
fano taikos revizija. Yra žino
ma, kad po tos revizijos iš San 
Stefano taikos punktų ir didelių

Vai.; 
vak. 
lienj

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9___ _ v.

Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-322*.
Rez. telef. VVAIbrook 5-5076

Telefonas: GRovehili 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road 

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso ir buto tel. Ol.ympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.

i

Rez. tel. PR 9.0563, Rez. PR. 9-6730

Dr. W. Ross Dr. L Seibutis
Inkstą, pušies ir šlapumo taką 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. VVestern Ave tei 
GR 8-0091; 392 E. 159th St. Harvey 
I1L tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi- 
chrgan Av.. Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
T** 2’57”arba 15542 S. Cicero'. Oak Forest, m 

Telef. FU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE *-1071. ..

Rez. HE 8-1670.

DR. K. G. BALU KAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building), tel. LU 5-6446 Vai.- 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 
ktsiliepia. skambinti MI 3-0001.

Ofisas: 3148 VVest 63rd Street 
Te].: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; 
uždaryto. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 Iki 8.--------------------------------------------------------------- -

treč.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTU K
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

: Pirmad.. antra., ketvirtad ir 
penktad. nuo 1—4 p. p.. 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 

. uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. . ______

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 
Ofiso telef. 476-4042

_______Rez. WAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

ir 6—8 vai vak..

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti K Ėdale 3-2888

DR, EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4146 So. Archer Avenue
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai.
vak.. pirm., antr.. ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehili 6-0617

Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m.
Penkt. tik 1—3 p. p. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. U Albrook 5-3099

DR, P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
® 8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryto, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v.

i

I
' rius yra aukštai vertinamas
1 mokslo įstaigos — Notre Da-
i . i; me universiteto —: —kurioje jis 
i dirba. Kai kiti panašaus am
žiaus mokslo žmonės atleidžiami 
jau sulaukę 65 metų, prof. S. Rusijos laimėjimų beveik nieko 
Kolupaila vis paliekamas toli- nebeliko.
mesnei tarnybai. Be paskaitų 
universitete profesorius ruošia 
spaudai III jį tomą savo veikalo 

! “Bibiliography of Hydrometry”, 
yra paruošęs eilę mažesnių stu
dijų; tebėra aktyvus ir lietu
viškame darbe: kiekvienam
Liet. Enciklopedijos tomui pa
teikia apsčiai žinių apie Lietu- atnešė ir tokios naudos, kurios 
vos vandenis, be to, jis nuolat jojo organizuotojai nei numa- 
talkininkauja Broniui Kvikliui, tė, nei norėjo. Jis netiesioginiai, 
rašančiam veikalą apie Lietuvos 
vietoves, kurio I-jį tomą jau 
renka Liet. Enciklopedijos lei
dykla. Be ko kita, profesorius 
stropiai skaito ir vieną to vei
kalo korektūrą. Beveik kiekvie
nais metais S. Kolupaila daly-

Kokia buvo Berlyno Kongreso 
iš anksto neplanuota išdava?

Berlyno Kongresas buvo nau
dingas ne tik Turkijai ir Aust
rijai, kuri gavo geroką gabalą 

! teritorijos už tai, kad žiūrėjo, 
: kaip rusai ir turkai pešėsi. Jis

bet labai efektyviai padėjo Baž
nyčiai apsisaugoti nuo nedorų 
sąmokslininkų kėslų. Ir <.ai įvy
ko šitokiu būdu.

Pirmiausia, visa Europos at
mosfera paliko labai Įkaitusi. 
Tik beprotis būtų drįsęs ją dar

Prof. Steponas Kolupaila, ku
riam š. m. rugsėjo mėn. 14 die
ną suėjo lygiai 70 metų am
žiaus, savo garbingą sukaktį 
kukliai atšventė šeimos narių 
bei artimųjų tarpe. Profesorius
susilaukė nemaža sveikinimų iš vauja Amerikos ir pasaulio hid- aršiau įkaitinti. Be to, visi po- 
savo draugų bei bičiulių. Iš Ci- rologų suvažiavime: ir šiais me- litikai ir diplomatai buvo labai 
kagos ir kitų vietų buvo šuva- tais šiuo reikalu buvo išskridęs užimti. Bismarck ir Gladstone 
žiavę apsčiai jo draugų. Nežiū- į Kaliforniją bei kitas Ameri- — labiau negu bet kas kitas, 
rint vyresnio amžiaus, Profeso- kos vakarines valstybes. Pirmasis — Kongreso šeiminin-

Tel. ofiso HE 4-5848. rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvirt, penkt. 1-4 ir 7-8.
Antr. 1-6, treč., šešt parai sutarti, 
rekm. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

'Valandos, pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt 10 v. r. iki 9 v. 
Šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 247-1002, Namą PR 8-6960

DR. L DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS
Valandos pagal susitarimą. 

4063 Archer Avenue 
(Prie California Ave.)

Rez. GI 8-087S

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 So. Kedzie Ave-, WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepta skambinti MI 3-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialyhė akušerija tr moterą ligoa 
2454 VVest 7Irt Street 

(71-os tr Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 ir 6—8 Tai. rak 

Šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

I

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

K ĖDIKIU IR VAIKU 
LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South We.stern Avenue
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. Šeštad. 11 

vai. ryto ik! 3 vai. p p. 
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr.. treč. Ir 

I penkt. nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet Ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6196

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
I

I Priima ligonis pagal susitarimą. 
ID81 valandos skambinti tel.; HE

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-8545 

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSTTARIMA

DR. A. MACIONAS
CHIRURGAS
2858 West 68rd Street

Tel. — PRospect 8-7773
Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. 
intrad. ir penktad. 5-8 v. ▼.

p.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-D8O1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybč — vidaus ligoa 
2454 Wert 7 Irt Street 

171-os Ir Campbell Ave. kampu) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: PUlIman 5-6766 
Namą: BEverly 8-3*46

Prie m. vai.: kasdien 6-9 v. v., Ie»t.
1-4 ▼. *. p., trečiadieni — uždaryta.

Tel. ofisą RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Ofisas 2659 W. 59th Street 

VALANDOS: 2-4 p. p. e 6-8 p. p 
šeštadieniais 10-12 valandos.

Trečir dieniais uždaryta

I

4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popet kas
dien. lšskyrtis trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehili 6-2823
DR. A. KALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERĮ) 

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 Ir 6 iki 8 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
M. ONA VAŠKEVIČIUS

2 (VASKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien: 2-4: 4-8.

ScAtad. nuo 2 Iki 4. Treč. Ir sekm. 
tik skubiais atvejais Ir susitarus

TeL ofiso PR 6-6446, res. HE 4-81M>

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Road 

Vai. nuo 2 iki 4 v. ▼. Ir 7 Iki 8 T. ▼.
Treč ir šeštad. pagal sutart).

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Tel. ofiso CA 4-0257. res. PR.4-MM 

Kės. 6600 So. Artesian Avenue 
Vai.. 11 v ryto iki 8 v. p.p., 8-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZIltAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), Jaukite telefonu — 

434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
lipi S vnlandna rvtn kandimi

Split by PDF Splitter



* LABIAUSIAI MYLIMAS IR 

NEKENČIAMAS XIX ŠITMETYJE

2 pusi.) 
naują visos

Kitos išeities 
priimti Kon- 
Jis juos pri-

netiki netgi materiaisltiškai nu- į 
siteikę istorijos filosofai. Jie i 
stengiasi surasti vidujinę isto- | 
rijos įvykių prasmę. Tik jų iš
vedžiojimai yra la sai neįtikinan
tys,

.Stebint ir lyginant šios rūšies 
istorijos faktus, negalima ne
pastebėti, kad juose esama tam 
tikro nuoseklumo, dėstingumo, 
sakyčiau — tam tikros linijos 
arba plano, kuris išryškėja tik
tai tada, kada žiūrima į tuos 
faktus iš istorinės perspekty
vos.

Vienas įdomiausių pastebėji
mų yra šis. Susidariusioje pa-

nuėjo, kad jis netgi pagrasino 
militarine intervencija, jei ano
ji gėdingoji sutartis būtų ban
doma įvykdyti. Kilo didžiau
sias susijaudinimas. Tokios sen
sacijos dar niekad nėra buvę. 
Pasipiktinimas ir 
^kambėjo iš visur. Trims są
mokslininkams beliko vienas 
kelias. Visiškai paneigti kalba
mos sutarties buvimą. Jie tai ir 
padarė. Italijos delegacija netgi 
viešai ir iškilmingai pažadėjo 
visišką lojalumą ir visokiariopą 
pagalbą būsimajai Konklavai.

protestai

Vytauto Maželio nuotrauka

DEVINTOJI STUDIJŲ SAVAITE VOKIETIJOJE
Lietuviškosios kultūros ir lietuviškosios vienybės 

manifestacija
MEČYS MUSTEIKIS, Vokietija

Rugpiūčio mėn. 21 dienos 
saulėtoj popietėje į Koenigstei
ną netoli Frankfurto palengva 
pradėjo plaukti pavieniai ir ma
žesniais ar diesniais būreliais 
lietuviai iš įvairių kraštų. Ir pa
vakare Koenigsteino Susitikimo 
Namų aplinkoje jau visur te
sigirdėjo kalbant tik lietuvių 
kai :a. Tai pirmieji šiemetinės 
Lietuvių Studijų Savaitės daly
viai. Juos visus pasitiko kun. 
Ji. J. Aviža ir Alina Grinienė 
— šios Stud. Savaitės techniš
kieji vadovai. Jie visus atvyku
sius užregistravo, nurodė kam
barius, suteikė pirmąsias infor
macijas ir t. t.

ir išsiplėtojimą, šią Stud. Savai
tę pavadino susimąstymo ir vi
sų lietuvių susitikimo dienomis. 
Kvietė visus dalyvius pasireikš
ti tolerantiškumu, pagarba ir 
meile vienų kitiems, nežiūrint, 
kas kokiam tikėjimui ar susi- 
grupavimui priklauso.

Prof. Maceina, supažindinęs 
su Stud. Savaičių tvarka, pra
šė viusus dalyvius diskusijų me
tu ieškoti tik tiesos ir taip pat 
rodyti artimui meilę.

Lietuvių kultūra ant dviejų 
pasaulių slenksčio

Pijaus IX mirtis

Šitokiame fone įvyko Pijaus 
IX mirtis. Jis pragyveno net 
7 metais pirmąjį popiežių Pet
rą I-jį. Joks kitas popiežius ne
buvo to padaręs. Bet ir šitokios 
padėties niekad pirmiau nebuvo. 
Istorijos “blusinėtojai”, kaip 
juos vaizdingai sykį pavadino 
Yumas - Vaižgantas, neturėtų 
rasti sunkumų, derinant dvi 
pagrindines šito įdomaus įvy
kio datas. Oficialusis Berlyno 
Kongreso plenumo atidarymas 
buvo numatytas 1878 metų bir
želio mėnesio 13 dieną. Gi Pi
jus IX mirė tų pačių metų va
sario mėn. 7 dieną. Vadinasi, 
4 mėnesiais anksčiau negu Kon
gresas susirinko pirmajam ple
numo posėdžiui. Bet šioje vie
toje nereikėtų pamiršti dviejų 
dalykų. Pirma, kad tuo laiku 
susižinojimas ir susisiekimas ne- 
vvko tokiu tempu, kaip dabar. 
Gi antras dalykas yra šis. Kaip 
nūnai, taip ir seniau tikrasis 
darbas atliekamas diplomatų 
anksčiau “už kulisų”. Tenai 
vyksta visi ėjimai ir kontraėji- 
mai. Visos derybos ir peštynės. 
Visi šantažai, grasinimai ir nu
sileidimai. Kada “viršūnės” su
sirenka į oficialų posėdį, jokių 
staigmenų, paprastai, nelaukia
ma ir jos neįvyksta. Iš anksto 
viskas žinoma ir viskas nutar
ta. Gražiai apsirengę ir manda
giai kalbą “bosai” teturi tik pa
daryti vieni kitiems protokolo 
nustatytus reveransus, oficia
liai priimti, patvirtinti, pasira
šyti ir viešai paskelbti nutari
mus, padarytus pasitarimuose,' 
kuriuos įprasta vadinti prelimi
nariniais. Taip buvo ir su Ber
lyno Kongresu. Atsiminkime, 
kad tada nebuvo Chruščiovo ir 
jojo stiliaus, kur kumštis ir ba
tas atstoja švelnią, bet labai 
“įtikinančią“ diplomatinę dia
lektiką. Kada atėjo birželio 13 
diena, Bismarck, Gladstone ir 
Cavouro testamento vykdytojai 
jau buvo nuginkluoti ir užša- 
^įiuoti. Gi Gorčakov jau buvo 
“pasirašęs vekselį” Jojo Impe
ratorinės Didybės Rusijos caro 
vardu. Viskas atėjo tada, kada 
reikėjo.

(Atkelta iš 
tų pats iššaukęs 
Europos koaliciją, 
nebuvo, kaip tik 
g re s o nutarimus,
ėmė, bet neiškentė neatkeršijęs. 
Gorėakove šiuo atveju žmogus 
nuveikė diplomatą. Dešimtme
čiais lojaliai tylėjęs apie trijų 
Slaptą susitarimą, dabar jisai 
jį viešai paskelbė. Žinoma, ne 
tam. kad išgelbėtų popiežiją ir 
Katalikų Bažnyčią! Visiškai ne 
tam. Bet kad turėtų pasitenki
nimą, matydamas raustant tuos 
profesinius veidmainius, kurie 
mokė jį moralės ir džentlmeniš- 
kumo Įsikarščiavęs senas dip
lomatijos vilkas net taip toli dėtyje asmenys staiga pamato, 

kad jie turi palikti savo pripras
tą, tradicinę poziciją. Jie nebe
gali palikti ištikimi patys sau. 
Jie turi eiti prieš savo įprasti
nę liniją bei nusistatymą. Jie 
turi veikti kartais netgi prieš 
savo principus, kurių pirmiau 
fanatiškai laikėsi. Visiškai lyg 
tie scenos aktoriai. Tenai ma
tai, kartais, kaip žinomas he- 
donistas — smaguriautojas, pri
vačiame, asmeniškame gyveni
me be paliovos siekiąs malonu-' Antanas Gustaitis 
mų ir aistrų patenkinimo, sce
noje vaidina Savanarolos tipo 
asketą. Arba praktiškoji ateis
te impersonuoja pamaldžią vie
nuolę. Kodėl? Ar tai apsimeti
mas, veidmainiavimas? Anaip
tol! Tokios metamorfozės įvyks
ta, kadangi to reikalauja sce
narijus, teksto knyga, ir ka
dangi to reikalauja iš jų reži
sierius, slypįs už kulisų. Argi 
nėra panašiai ir istorijos are
noje?

Paimkime kad ir tą Gorča- 
kovą. Jis galva vyriausybės, 
kuri brutaliai smaugė unitus, 
trėmė lotynų apeigų vyskupus, 
net Muravjovo rankomis viešai 
korė katalikų kunigus. Tokie 
dalykai vyko namie. Gi Berly
no Kongrese tasai pats vyras 
dramatišku žestu demaskuoja 
ir viešai diskredituoja sąmoks
lą. nukreiptą pireš pačią Kata
likų Bažnyčios konstituciją, ki
taip tariant — prieš josios eg
zistenciją. To negana. Jis žvan
gina kardu popiežijos institu
cijai apginti. Keista. Labai, la
bai keista! Šitoje vietoje neno
romis prisimena Goethes žo
džiai, jojo įdėti į Mefisto lūpas: 
“Ich bin der Teil von jener 
Kraft, die, zwar, vvollte Boeses, 
aber Gutes tat”. Lietuviškai tai 
būtų: “Aš esu tos galybės da
lelė, kuri siekė pikta, betgi ge
ra padarė”. Ir kaip dažnai taip 
pasitaiko!

Antanas Gustaitis 
«

MAŽOJI KRYŽKELĖ

Kai žvelgiu j stalo rytus, 
Baltą šiaurę ir pietus, 
Suskamba taurė iškritus, 
Byra ašarų lietus.

Kur kelionėj prisišlieti, 
Kas nrie lūpų prisiglaus, 
Kuo tą sielvartą užlieti. 
Kančia ilgesio gilaus?

Šiaurėje — leduos kokteilis. 
Dega punšas pietuose. 
Širdyje — pradėtos eilės, 
Lūžus tremtinio dvasia.

Ir kai naktį žemė miega, 
Snaudžia dilgės padaržiuo;, 
Aš per staltiesę kaip sniegą 
Vis į tolumą veržiuos.

Kai jaučiu: mintis atkuto. 
Trokštu žygių ir kovos, — 
Vėl per kalną kalakuto 
Nematyti Lietuvos...

Titnago ugnis žėri

(Atkelta iš 1 psl.)

Išvados

Kas nori, gali kitaip galvoti. 
Jo reikalas. Bet aš negaliu ti
kėti, kad įvykiai,, kaip tik ką 
aprašytas, ateina “taip sau”, 
“iš netyčių”. Arba kaip rezul
tatas vadinamojo istorijos nuo
seklumo. Istorijos alogiškumu

Farmington, W. Va 
1962 metų rugsėjo mėn.

Juozas Kralikauskas

galėjo romaną parašyti bendri
ne kalba, būtų išvengęs kai ku
rių priekaištų ir visiems pa
lengvinęs skaitymą. Bet knyga, 
atremta į istoriją, įgyja visai 
kitą vertę, nors tegu tam kar
tui ji nustos populiarumo, bet 
įgys amžinesnės vertės. Visi tie 
į istoriją nukelią šalutiniai da
lykai kaip tik ir pakelia kny
gos vertę ir daro ją tikresne, 
nes antraip nebūtų jaučiama to 
tikrovinio pulso. Svarbiausia, 
kad autorius reikiamai parenka 
ir žodį ir sakinį, iš kurių dvel
kia senovė. Kai kurie žodžiai, 
jei jie būtų parašyti bendrine 
kalba, tiesiog kenktų. Kartais 
net nuostabu, kad bent pasta
rosiose dviejose savo knygose 
“Urviniai žmonės” ir “Šviesa 
lange" vartojęs gana naują ir 
įmantrų sakinį. J. Kralikaus
kas taip moka būti tikras ir 
senoviškai šiltas šiame istori
niame romane.

Stilius ir intriga

Mūsuose labai dažnai skaity- 
i tojas ieško intrigos, žinoma, nė
ra peiktina, tačiau nereikia nu
vertinti ir kitų kūrinio vertin
gų savybių. Mes skaitom poe
zijos rinkinį grynai dėl esteti
nio pasigėrėjimo, mus žavi nuo
taika ir vaizdai, lygiai to pat 
galima reikalauti ir iš progos. 
Pakenčiamai sumegsta fabula,

i

■)

Naujas Savaitės pobūdis
Jau pirmąjį vakarą atvyko 

apie 80 dalyvių, o per visą Stud. 
Savaitę dalyvavo viso apie 130 
žmonių iš 10 valstybių: Ameri
kos. Anglijos, Australijos, Bel
gijos, Italijos, Oalndijos, Pran
cūzijos, Švedijos, Šveicarijos ir 
Vak. Vokietijos. Tai pati gau
siausia Savaitė iš visų ligšioli
nių. Bet ji buvo ir pirmoji to
kio plataus pobūdžio. Jos ini
ciatoriai — Europos Lietuvių 
Fronto Bičiuliai Savaitės rengė
jais pakvietė ir eilę organizaci
jų, kaip Vokietijos ateitininkus, 
vyresniuosius skautus — skau
tes ir Liet. Studentų Sąjungą, 
o Savaitei globoti paprašė Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybą. Šie visi susi- 
grupavimai Denarai apsvarstė, 
pakoregavo ir priėmė ELFB 
Stud. Savaitei Rengti Komisijos 
paruoštą programą, sutarė

Šioje Stud. Savaitėje paskai
tų ciklu išnagrinėta Rytų Eu
ropos etnografijos, politinis, re
liginis ir kultūrinis susidėsty- 
mas. Su Rytų * Europos likimu 
tampriai siejasi ir Lietuvos pra- 
-eitis, dabartis ir ateitis, šitų vi
sų klausimų sąlytyje plačiai iš
nagrinėtas lietuvių kultūros po
būdis, apraiškos, jos susiklosty
mas Rytų ir Vakarų kultūrų 
įtakoj ir pagaliau lieutvių kul
tūros duoklė Rytams ir Vaka
rams.

skaitoje “Rytų ir Vakarų meno ; 
tradicijų susitikimas Lietuvos • 
Didžiosios Kunigaikštystės te
ritorijoje”. Paskaitininkas, pa
sinaudodamas šviesos paveiks
lais, vaizdžiai apibūdino žymes
niuosius Liet. Didi. Kunigaikš
tystės meno paminklus. L. D. 
Kunigaikštystė yra vienintelė, 
kurioje taip aiškiai susiduria 
Rytų ir Vakarų meno kūriniai, 
išaugę vienas šalia kito. Tokiam 
meno srovių susidūrimui pavaiz
duoti geriausiai tinka Vilnius. 
Vilniaus meno senaisiais pasta
tais prelegentas daugiausiai ir 
rėmėsi. Iš išlikusių Vilniaus me
no paminklų aiškiai matyti, kad 
Vakarų meno srovės nustelbia 
Rytų sroves. Dr. Rėklaitis pa
brėžė, kad visas Liet. D. Kuni
gaikštystės meninis palikimas 
priklauso mums ir jis ryškiai 
parodo, kad jau anuo metu lie
tuviai turėjo aukštą kultūrą.

Dr. 
pildė 
kviesdamas mūsų jaunimą stu
dijuoti Rytų erdvę; čia jauni
mas galėsiąs atrasti didelius lie
tuvių kultūros lobius ir pačiai 
Lietuvai tuo būdu suteiktų daug 
naudos.

P. Rėklaičio paskaitą pa- 
prof. Maceina, kartu

Pirmojoje paskaitoje “Rytų 
Europos susidarymas” prof. Z. 
Ivinskis rugp. 22 d. plačiai api
būdino Rytų Europos susiklos- |<as savo paskaitoje “Lietuvių 
tymą etnografiškai bei politiš- įnašas į Rytų - Vakarų kultū- 
kai šimtmečių būvyje. Čia kita
dos labai reikšmingą vaidmenį 
atliko ir Didžioji Lietuvos Ku
nigaikštystė, kartu veikiama 
Rytų ir Vakarų politinių bei re
liginių faktorių.

Rugpiūčio 23 d. prof. A. Ma-

Rugp. 25 d. dr. K. J. čegins-

ras” tą pačią temą plėtė to
liau. Jis davė platų panoraminį 
vaizdą, koks yra buvęs lietuvių 
įnašas į Rytų ir Vakarų kultū
ras amžių eigoj. Iškėlė lietuvių 
kalbos svarbą ir vaidmenį lygi
namosios kalbotyros mokslui;

gražus, paieškotas sakinys, pa
rinktas žodis, patrauklus vaiz
das. reljefingai pavaizduota 
gamta, įdomios situacijos gali 
padaryti veikalą suteikiančiu 
daug estetinio pasigėrėjimo. 
“Titnago ugnyje”, kaip tik visa 
tai, ką anksčiau minėjime, au
torius moka reikiamai padaryti. 
Be abejo, knygą reikia skaityti 
iš lėto, jos nebus galima “ry
ti”, tačiau šiaip jau kūriniui 
garantuotas netrumpas am
žius. Pažymėtina, kad autorius 
daugelyje vietų svetimos kal
bos neišskiria nei svetimženk- 
liais, nei brūkšniais, tuo lyg ne
norėdamas atskirti tiesioginių 
teigimų, mąstymų ir pasąmonės 
minčių. “Titnago ugnis” yra vie
nas iš nedaugelio mūsų istorinių 
romanų, kuriame daugiau le
mia literatūra, negu nuogi isto
riniai faktai. O tai daro “Tit
nago ugnį" žėrinčia. Knygą iš
leido Lietuviškos Knygos klu
bas. tikrai reto gerumo aplanką 
piešė dail. T. Valius. Kaina 
2 50 dol. L. Augštys

I

Devintosios Studijų Savaitės Vokietijoje dalyviai savaitės pradžioje. (Nuotrauka J. Kezio, S. J.) 

liaudies dainų poveikį kitų tau
tų literatūrai; senosios Lietu
vos valstybės iškilimo ir žlugi
mo reikšmę Rytų Europos kul
tūrų susidūrimo erdvėje; Lietu
vos Statutą; Lietuvos valdovų 
pastangas suvienyti Rytų ir 
Vakarų Bažnyčias; meno pa
minklus, atskirų Lietuvos mies
tų kultūrinį spinduliavimą.

Antrojoje paskaitos dalyje 
paskaitininkas inventoriškai ap
žvelgė pavienių iš Lietuvos ki
lusių kūrėjų ir mokslininkų 
įnašus. Buvo suminėta daug 
įvairių švietėjų, išradėjų, įvai
rių šakų mokslininkų, valstybi
ninkų, karo vadų, religininkų, 
kurie vėliau veikė ir kūrė kito
se tautose ir kuo nors pasižy
mėjo visuomenės, mokslo ar • * 
meno srityse.

Nors, kaip pats paskaitinin
kas įsakmiai pabrėžė, buvo pa
teikta daugiau tik paviršutiniš
ka apžvalga, klausytojams ji 
padarė įspūdį pateiktų duome
nų gausumu. Diskusijose buvo 
reiškiamas pageidavimas, kad 
šios rūšies medžiaga būtų grei
čiau surinkta ir paskelbta, 

(Nukelta j 5 psl.)

bendrą į Stud. Savaitę kviečia- ceina savo paskaitoje “Kultūrų 
mųjų sąrašą, aptarė techniš- sandėga Rytų Europoje” pabrė- 
kuosius klausimus, finansavimo žė. kad Rytų Europą reikia lai- 
galimybes ir kt. kyti ne tiek geografine, kiek

kultūrine sąvoka. Prelegentas 
plačiau apibūdino europinės kul
tūros pagrindinius tipus ir kaip 
jie susikristalizavo. Čia svar-

Susipažinimo vakaras
Neoficialiai Stud. Savaitė 

prasidėjo jau 21 d. vakare Koe
nigsteino Susitikimo Namų sve- biausią reikšmę turėjo ortodok- 
tainėje susipažinimo pobūviu. Sų ,r Romos Katalikų Bažnyčių 
Jį atidarė Alina Grinienė, o Vo- įtaka, vėliau ir protestantizmas.
kietijos Liet. Bendruomenės Kr. 
Valdybos pirm. kun. Br. Liu- 
tinas visus dalyvius pristatė — 
supažindino. Pobūvis praėjo 
jaukiausioj noutaikoj, tebe
skambant lietuvių liaudies dai
noms.

Tiesa, tolerancija ir artimo 
meilė — Savaitės palydovai
Oficialus Stud. Savaitės ati

darymas įvyko rugpiūčio 22 d. 
10 vai. ryto. Atidarė, paprašy
damas visus dalyvius sugiedoti 
Tautos Himną, prof. Antanas 
Maceina, šios Stud.
moderatorius, nešęs pačią sun
kiausią savaitės pravedimo naš-

Po Himno žodį tarė kun. Br. 
Liubinas, PLB Vokietijos Kr. 
Valdybos vardu. Apibūdinęs ik
šiolinių Stud. Savaičių reikšmę

Savaitės

Laetuva, po krikšto priklausy
dama Romos Katalikų Bažny
čiai, tuo pačiu tapo ir vakarie
tiškosios kultūros puoselėtoja. 
Tačiau šiek tiek veikia ir Rytų 
kultūros įtaka dėl artimo, šim- 
tametinio ryšio su ja.

Tokiu būdu Lietuva stovi ant 
dviejų kultūrų slenksčio. Ji tu
rėjo galimybę pasiimti iš Rytų 
bei Vakarų kultūrų tai, kas yra 
geriausio ir kartu tapti abiejų 
kultūrų derintoją. Šitokią misi
ją Lietuvai suteikė jos geogra
finė būklė. Prof. Maceina tiki, 
kad ateityje, kai Lietuva vėl 
atgaus laisvę, šitokią misiją lie- 

‘ tuvių tauta vėl turės tęsti.
Rugpiūčio 24 d. šią bendrą 

temą gvildeno meno istorikas 
dr. Povilas Rėklaitis savo pa-
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LIETUVIŠKOJI
OKYKLA

AMERIKOS LIETUVIU MOKYTOJU S-GOS SKYRIUS
Redaguoja J. Plačas. 7045 S. Claremont Avė., Chicago 36, III.

VISAS GYVENIMAS-JAUNIMO
AUKLĖJIMUI

Prof. kun. Pijaus Dambrausko 70 metu amžiaus proga

I

Prof. kun. Pijus Dambrauskas

vien pelno tikslais leidžiamas, 
darkyta kalba maldaknyges. 
Lygiai jo iniciatyva “Malda” 
gamino įvairias devocionalijas, 
už kurias pirmiau buvo išmeta
mos didelės sumos į užsienį.

O ir tremtyje kun. P. Dam
brauską randame d rbantį pe
dagogo darbą: 1946—48 Nuer- 
tingeno-Schvvaeb. Gmuend gim
nazijos mokytojas ir direkto
rius, Kolumbijos Ybague kuni
gų seminarijos profesorius. Kai
1949 m. atvyko į Jugnt. Ame- kai teko būti jo mokiniu ir ko- 
rikos Valstybes, 7 metus dirbo lega mokytoju, 
pastoracijos darbą pas prel. L.

damas ir parveždamas jo vado
vaujamoms mokslo įstaigoms.

Asmuo ir mokytojas
Tokie yra kun. P. Dambraus

ko 70 metų gyvenimo ir veiklos 
rėmai: datos, vietos, pareigos. 
Kiekivenas jo gyvenimo laiko
tarpis, kiekvienoje vietoje nu
veikti darbai reiktų atskirai api 
budinti, įvertinti. Čia pasiten
kinsiu tik savo asmenine patir
timi iš to laiko, kai teko kun. 
P. Dambrauską arčiau pažinti:

Kun. P. Dambrauskas, dirb-
Mende į Baltimorėje. Dėl susilp damas Marijampolės mokytojų 

ir

4——— - =
1,000 KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ

I v

BE UŽDARBIO

Daugybė kun. P. Dambraus- progos pasireikšti visuomenine 
ko mokinių ir auklėtinių gal net veikla, tai jau Petrapilyje, kur 
nepastebėjo, kad Chicagoje, ne- karo metu buvo atblokšta dau- 
toli gražiosios Marąuette lietu- gybė lietuvių, jis, dar akademi- 
vių bažnyčios, kukliame ir nuo- i 
šaliame kampelyje gyvenąs jų ! 
mokytojas ir auklėtojas, šių 
metų rugsėjo 13 d. sulaukęs 
70 metų amžiaus. Amžius nėra 
žmogaus nuopelnas, tad ir mi
nėti amžiaus sukaktį reikštų ne 
ką kitą, kaip priminti, kad žmo 
gus jau yra senas. Tačiau tai 
yra proga pažvelgti į sukaktu
vininko nueitąjį gyvenimo kelią, 
jo per tą laiką nuveiktuosius 
darbus, parodyti juos dabarti- j 
nei kartai kaip pavyzdį ir pa
skatinimą. Mes mokomės iš pra 
eities. o toje praeityje gyveno 
ir veikė žmonės. Jų atliktieji 
darbai formavo ne tik ano me
to gyvenimą, bet drauge ruošė į 
žmones ateičiai. O kun. P. Dam 
brausko ištisas gyvenimas, gra
žiausieji amžiaus metai buvo 
pašvęsti Lietuvos jaunimui au
klėti bei ruošti Lietuvai jauni
mo auklėtojus.

i > • ’Biografiniai bruožai
Kun. P. Dambrauskas tikras 

suvalkietis kapsas, g:męs 1892 
m. rugsėjo 13 d. Ožkaba-ių kai
me. Vilkaviškio apskr. pasitu
rinčio ūkininkų šeimoje, kur re
liginės ir tautinės tradicijos su
daro kapsų kasdienio gyvenimo 
pagrindus. Jokios svetimos įta
kos nebuvo sužaloję šios Sūduvos

nėjusios sveikatos persikėlęs į 
Chicagą, kuri la;ką mokytojavo 
Cicero Lituanistinėje mokyklo- 

-r vadovavo Amžiaus na
šta privertė jį atsisakyti peda- 

parengdavo Lietuvai taip rei- goginio darbo> ir toVau>
kalingų pradž. mokykloms mo- kiek sveikata leidžia, dirba ki_ 
kytojų.

Vilkaviškio vyskupas, kuriam 
buvo gerai žinomi kun. P. Dam
brausko pedagoginiai sugebėji
mai ir darbštumas, nuo 1929 
m. rudens pakvietė jį Vilkaviš
kio kunigų seminarijos profeso
rium. Čia su lygiu atsidėjimu 
ir pedagogo meile dirbo devy
nerius metus. Tuo tarpu Mari
jampolė buvo netekusi ne tik 
mokyt. seminarijos direkto
riaus, bet ir pačios seminarijos, 
kuri, 1935 m., atidarius Klai
pėdoje Pedagoginį insitutą, bu
vo uždaryta, o jos patalpos ati
teko mergaičių gimnazijai. Ta
čiau netrukus švietimo vado
vybė apsižiūrėjo padariusi klai
dą ir 1938 m. mokytojų semi
nariją Marijampolėje vėl ati
darė, kurios inspektorium vėl 
buvo paskirtas kun. P. Damb
rauskas. Šiose pareigose jis iš
buvo (su I bolševikmečio per
trauka) iki antrosios bolševikų 
okupacijos. Kai bolševikai 1940 
m. okupavo Lietuvą, naujieji 
švietimo vadovai (Venclova, 
Montvila), buvusieji Dambraus
ko mokurai, įvertindami jo pe
dagoginius gabumus, nedrįso jo 
visiškai pašalinti nuo pedagogi
nio darbo ir paskyrė jį į 
lių mokytojų seminariją 
kalbai dėstyti.

seminarijoje, kartu talkino
(Nuke ta j 5 psl.)

t

jos studentas, randamas ten, 
kur reikia darbininkų, vadovų, 
talkininkų. Jis čia ir studentų 
kuopos pirmininkas, ir katali
kiško savaitraščio “Vadas” re
daktorius, ir “Ateities Spindu
lių” redaktoriaus (kun. M. Kru
pavičiaus) pavaduotojas bei ad
ministratorius, ir tremtinių grą 
žinimo akcijos vadovas ir dar 
daugybės įvairių darbų talkinin
kas. Tada Petrapilyje, revoliu
cijos sūkuriuose, tremtiniai bu
vo reikalingi visokios pagalbos 
ir globos. Čia kun. Pijaus jaut
ri širdis rado progos dirbti ne 
sau, bet kit:ems, buvo lyg įžan
ga į darbus, kurie jo laukė Lie
tuvoje.

Grįžus jam 1918 m. į Lietu
vą, vos porą mėnesių teko dirb
ti kunigo - vikaro darbą Barti
ninkų parapijoje, nes tuojau 
buvo pakviestas į Kun. Nau- 
miesč’o “Žiburio’’ ką tik įkurtą 
progimnaziją mokytoju ir netru 
kus direktorium, čia jam teko 
ne tik vadovauti, bet ir suorga
nizuoti mokyk1 ai patalpas ir 
mokslo priemones. Nuo 1921 m. 
jis jau Marijampolės, neseniai 
iš Veiverių atkeltos, mokytojų 
seminarijos kapelionas ir inspek 
torius, o 1923—^29 m. direkto
rius. Tada seminarija talpinosi 

daūį'ir todšnrji'kii'ęma  ̂
inteligentai tapo atgimstančios 
ir atgimusios tautos vadais bei 
mokytojais. Tokiu keliu nuėjo 
ir Dambrauskų sūnus. Mokslo 
sėmėsi Bardauskų pradž. mo
kykloje, Vilkaviškio gimnazijoj,
Seinų kunigų seminarijoje ir a^°^°’ gero administra- statų), nesikratė ir kito darbo,
Petrapilio dvasinėje akademijo- toriaus sugebėjimų. kur jig buvo reįkalingas ir kvie-
je, kurią baigė 1918 m., gauda- Vasaros metu, kada mokyto- čiamas. Marijampolėje talkinin- 
mas teologijos mokslų kandi- J3*, pasinaudodami atostogo-. kavo mokyklų kapelionams, sa- 
dato laipsnį mis, išvažinėja ilsėtis į Palan- kydamas moksleiviams turinin-

Jei su visu rimtumu atsidėjęs £4 ar kitas vietas, kun. J. Dam gus, gerai paruoštus pamokslus, 
mokslui Lietuvos mokyklose, brauskas ruošdavo ir vadovau- Ilgus metus buvo Marijampolės 
kun. P. Dambrauskas neturėjo davo mokytojų kursams, kurie.miesto tarybos narys. Mielai 

talkininkaudavo įvairiems dar- 
T bams, nes dėl jo pareigingumo, 

dėl jo apgalvoto žodžio ar pa
tarimo, visur buvo mielai kvie
čiamas į talką. Bet bene sun
kiausias darbas, šalia tiesiogi
nio pedagoginio, kuris jam teko 
būnant kunigų seminarijos pro
fesorium, tai vadovavimas Su
valkijoje žinomai ir daug nu
veikusiai švietimo bei kultūros 
srityje “Žiburio” draugijai kaip 
tik tuo laiku, kai dėl valdžios 
vis lab:au veržiamų varžtų, tos 
draugijos išlaikomos gimnazi
jos ir kitos mokyklos teko per- 

.duoti tautininkų švietimo vado
vybės žin’on. Čia reikėjo daug 
išminties ir takto, kad nesusi
laukus dar didesnio spaudimo ir 
sunkesnių pasekmių. Nemalo
niausias yra ko nors likvidavi
mo darbas. Jis buvo primestas, 
neišvengiamas. Lietuvos jauni
mo švietėjui likimas lėmė savo 
rankomis uždarinėti katalikų 
švietimo įstaigas, tiksliau sa
kant, jas atiduoti į nekatalikų 
rankas.

Šiau- 
rusų

statyti ramovės pastate, kuris 
nebuvo pritaikytas mokyklos 
reikalams. Kun. P. Dambraus
ko rūpesčiu buvo pastatyti nau
ji, puikūs seminarijos rūmai. reįoria\rim^"laiką' yra išdavęs 
Pasirodė, kad jis turi ne tik pe- apie 1>500 dipiomų-ate-

Užduokite Sau 
šiuos klausinius apie firmą, per kurią būtą - •

11geriau siųs

DOVANŲ SIUNTINIUS Į U.S.S.R
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Ar firma yra patikima?
Ar jos patikimumas įrodytas?
Ar ji su didžiausia atyda supakuoja, 
dokumentus ?
Ar ji naudoja geriausias dėžės?
Ar ši firma veikia ilgiau negu 25 metus?
Ar tai yra oficialiai ĮGALIOTA firma?
Atsakymas visiems viršmmėtiems klausimams yra TAIP,

jei jūs siunčiate dovanų siuntinius per kurį nors skyrių:

išsiunčia ir paruošia

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 VValnut Street, Philadelphia 6, Pa. Phone: WAInut 5-3455
4«H F.AST 7th STREET 
NEW YORK 3, N. Y. 
PHONE: GRnm«TCT 3-1785

263 MARKET STREET 
NFAVARK 2. N. J. 
PHONE: MArket 3-1968

730 LIBERTY STREET
TRENTON. N. J.
PHONE: LY 9-91 <13

3206 F.ASTERN AVENUE 
BAI.TIMOKE 24. MD. 
PHONE: DI 2-2374

4102 ARCHER AVENUE
CHICAGO 32. H.L. ,
PHONE: FRontier 6-9399

6460 MICHIGAN AVENUE 
DETROIT 10. MICH.
PHONE: TAshmoo 5-756O

įvest broadwnv 
SO. BOSTON 27. MASS. 
PHONE: ANdiew 8-8761

6X3 HUDSON AVENEE 
KOCHESTER 21. N. Y. 
PHONE: BAker 5-5923.

319 THIRD AVENEE 
PITTSBI RGH 22, PA. 
PHONE: GRant 1-3712

1313 ADDISON ROAD 
CT,. VEIAND 3. OHIO 
PHONE: ETah 1-O8O7.

3219 MNSET BLVD.
IX»S ANGEI.ES 29. CALIF. 
PHONE: NO 5-98X7

913 ELIZABETH AVĖ.. 
ELIZABETH. N. J. 
PHONE Kl, 4-76OS

i

217 F.AST HEENF.PIN AVĖ. 
MIN NEAPOLIS 14, MINN. 
PHONE: FE 2-4908

SKUBIAI PRISIŲSKITE SIUNTINIUS MUMS, O MES JUOS 
KUO SKUBIAUSIAI PERSIUSIME! j

skir-Visą laiką, kuris buvo 
tas jaunų mokytojų paruošimui 
(per savo mokytojavimo ir di-

Kun. P. Dambrausko vardas 
yra tampriai surištas su Kaune 
veikusia “Maldos” bendrove, ku 
rioie dirbdamas nuo 1931 m. 
paruošė ir išleido 12 įvairių mal 
daknygių (viso arti milijono 
egz.), kurios savo gražia lietu
vių kalba išstūmė svetimųjų

tose srityse, nes kun. P. Dam
brauskui gyventi, reiškia d rb- 
ti. Jis talkina Liet. Enciklope
dijai, neseniai išvertė į l’etuvių 
kalbą pop. Jono XXHI encikli
ką “Mater et Magistrą”. Į jį, 
kaip į gerą liet, kalbos žinovą, 
nekartą kreipiasi rašytojai ir 
vertėjai, kad pataisytų kalbą, . 
stilių. Talkina Marijos Gimimo : 
bažnyčios kunigams, daug skai- j 
to, seka spaudą ir pasaulinę li
teratūrą. Ja lengvai naudojasi, 
mokėdamas kelias svetimas kai 
bas. Prieškariniais laikais kele
tą kartų yra aplankęs įvairias 
Vakarų Europos valstybes, to
se kelionėse vis šį tą nauja ras-

/

Folio* In 
St Francis Footsteps...

CARE FOR THE 
SICK AND THE POOR!

Tha STst«n of tbo TMrd Order of St. 
Francis, Paoria, Illinois. invrte oanar- 
ous voung wom»n to loin tham in 
this fleld of lova and labor for Christ. 
Tha community's hosprtals ara lo- 
eatad ia Illinois. lova, and Michlqan; 
schools ia Illinois. Writa today for 
information.

Mistress of Novtces 
Mouat Alverao Kovitiaf* 
1327 W. Haadiag Avomo 

Peoria 5, Illinois
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For Literature and Information ivrite to:

50 years of Growth and Excellence in the 
Field of Catholic Education

t SAINT MARY’S \ 
k COLLEGE \

WINONA, M1NNKOTA

Residential College for MEN located in scenic 
Hiawatha Valley.
Adeųuate rail, air, and bus transportation.
Fully accredited Liberal Arts College under the direction 

. of the Christian Brothers.-
• •Enrollment: 1,100 students.
•-Gonfers A.B., B.S., M.A., and M.S. degrees.
• Admission based on intelligence, aptitude. personality 

and leadership ųualities.
Fees—Residents: $1,500; Day Students: $800. 
Maintains active Placement Service.
Individual attention thr.ough orientation, schedulmg, 
study ha bits, and counseling.
Strong religious program: Resident College Chaplain. 
Excellent family spirit.
Serious spirit of study
Competent and devoted faculty: priests, Brothers, and 

, dedicated laymen.

DIRECTOR OF ADMISS1ONS

ST. MARY’S COLLEGE
WIN0NA, MINItESOTA Estcnskm 57 >

GERAS BIZNIS PAS 
BALZEKA

DU LAIMINGIAUSI VYRAI CHICAGOJE
Stanley Balzekas, Sr. ir Stanley Balzekas, Jr.

Mes esam kupini džiaugsmo, dėl nepaprastos reakcijos ir 
palankumo, parodyto mūsų naujiems automobiliams. Tokiu bū
du, dar kartą mes siūlom puikų automobilių pasirinkimą kaino
mis, kurios yra jums prieinamos. Ateikit greitai ir įsitikinkit, 
kaip mes išlaikėm puikią 45-ių metų biznio reputaciją Chicagoj. 
Nėra reikalo keliauti mylias ieškant geriausio pasirinkimo ir pa
tarnavimo — BALZEKAS yra didžiausias Chrysler, Imperial, 
Plymouth, Valiant, Studebaker ir Lark pardavėjas Chicagoje.

1962
VALIANT £1695

Ne» 1962
CHRYSLER £2964

I
I

tĮ

1962
PLYMOUTH £1795

1962
IMPERIAL £4195 I

BALZEKAS MOTORS
4030 Archer Avenue. Telef. VI 7-1515

ŠTAI IR VĖL, prisilaikydami jau šeštus metus savo tradi
cijos. siūlome 1,000 SPECIALIŲ KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ BE 
UŽDARBIO, GAMYBINĖMIS KAINOMIS, savo klijentams lietu
viams visame pasaulyje. Parodydami Kalėdų proga šventinį 
mostą ir stengdamiesi atsidėkoti už tą didžiulę nuoširdžią pa
ramą. kurios esame susilaukę praeitais metais, atsisakome už
darbio ir esame parinkę savo gerbiamųjų lietuvių klijentų 
GERUI vėl 4 SPECIALIUS IŠSKIRTINES VERTES IIR RŪŠIES 
KALĖDINIUS SIUNTINIUS.

YPATINGA PROGA JUMS pasinaudoti tokiu VIENĄ 
KARTĄ PER METUS ĮVYKSTANČIU KALĖDINIU PASIŪ
LYMU. TIKTAI 1,000 KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ BE UŽDAR
BIO. DĖL TO UŽSAKYMUS SIŲSKITE TUOJAU, KAD NE
BŪTŲ NUSIVYLIMO.
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 1. Jį sudaro:
3(4 jardų VILNONES MEDŽIAGOS 1 vyriškam ar moteriškam 

kostiumui, lygios ar smulkiais langučiais, tamsiai mėlynos, 
rudos ar pilkos (pasirenkame iš 6 medžiagų).

8 jardai SUNKIOJO RAJONO, languoto, 2 suknelėms ar 2 mo
teriškiems kostiumams, juodai balto, rudai balto, vyšninio 
su baltu, žaliai balte ar mėlynai balto.

3 jardai DIRBTINIO ŠILKO TAFETOS, tinkamos pamušalams, 
suknelėms, bliuzėms ar apatiniams, tamsiai mėlynos, juodos, 
tamsiai pilkos ar rudos. Mūsų normali tokio siuntinio kaina 
yr3 $45.50.

KALĖDINĖ KAINA (BE UŽDARBIO) yra TIKTAI (įskaitant 
visus mokesčius):

£39.50
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 2 (DVIGUBAS Nr. 1 SIUNTIN YS) 
Jį sudaro:
6Ų2 jardų VILNONES ME2IAG0S 2 vyriškiems ar moteriškiems 

kostiumams, lygios ar smulkiais langučiais, tamsiai mėly
nos, rudos ar pilkos (pasirenkant iš 6 medžiagų).

16 jardų SUNKIOJO RAJONO, languoto, 4 suknelėms ar 4 mo
teriškiems kostiumams, juodai balto, rudai balto, vyšninio 
su baltu, žaliai balto ar mėlynai balto.

6 jardai DIRBTINIO ŠILKO TAFETOS, tinkamos pamušalams, 
suknelėms, bliuzėms ar apatiniams, tamsiai mėlynos, juodos, 
tamsiai pilkos ar rudos. Mūsų normali tokio siuntinio kaina 
yra $79.00.

KALĖDINĖ KAINA (BE UŽDARBIO) yra TIKTAI (įskaitant 
visus mokesčius):

£69.00
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 3. Jį sudaro:
3(4 jardų VILNONES MEDŽIAGOS 1 vyriškam ar moteriškam 

kostiumui, lygios ar smulkiais langučiais, tamsiai mėlynos, 
rudos ar pilkos (pasirenkans iš 6 medžiagų).

3 .jardai VILNONES MED2IIAG0S 1 moteriškam ar vyriškam 
paltui, tamsiai mėlynos, juodos, žalios, mėlynos ar kupra
nugario spalvos (pasirenkama iš 5 medžiagų).

8 jardai SUNKIOJO RAJONO, languoto, 2 suknelėms ar 2 mo
teriškiems kostiumams, juodai balto, rudai balto, vyšninio 
su baltu, žaliai balto ar mėlynai balto.

6 jardai DIRBTINIO ŠILKO TAFETOS, tinkamos pamušalams, 
suknelėms, bliuzėms ar apatiniams, tamsiai mėlynos, juodos, 
tamsiai pilkos ar rudos.

Mūsų normali tokio siuntinio kaina yra $68.00.
KALĖDINĖ KAINA (BE UŽDARBIO) yra TIKTAI (įskaitant 
visus mokesčius):

£59.00
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 4. Jj sudaro:
6*4 jardų VILNONES MEDŽIAGOS 2 vyriškiems ar moteriš

kiems kostiumams, lygios ar smulkiais langučiais, tamsiai 
mėlynos, rudos ar pilkos (pasirenkama iš 6 medžiagų).

3 jardai VILNONES MEDŽIAGOS 1 moteriškam ar vyriškam 
paltui, tamsiai mėlynos, juodos, žalios, mėlynos ar kupra
nugario spalvos (pasirenkama iš 5 medžiagų).

16 jardų SUNKIOJO RAJONO, languoto, 4 suknelėms ar 4 mo
teriškiems kostiumams, juodai balto, rudai balto, vyšninio 
su baltu, žaliai balto ar mėlynai balto.

10 jardų DIRBTINIO ŠILKO TAFETOS, tinkamos pamušalams, 
suknelėms, bliuzėms ar apatiniams, tamsiai mėlynos, juodos, 
tamsiai pilkos ar rudos.

Mūsų normali tokio siuntinio kaina yra $91.00.
KALĖDINE KAINA (BE UŽDARBIO) yra TIKTAI (įskaitant 

- visus mokesčius):
£79.00

UŽSAKANT PRAŠOM NURODYTI. KURI SPALVA 
PAGEIDAUJAMA PIRMOJI, O KURI ANTROJI 

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ: VISOS TŲ MŪSŲ 4 KA
LĖDINIŲ SIUNTINIŲ MEDŽIAGOS YRA EKSPORTINES 
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS, o dėl to dar, kad esame turėję labai 
sėkmingos prekybos metus, šiais metais esame pajėgūs duoti 
SIUNTINIAMS BE UŽDARBIO GERESNES RŪŠIES MEDŽIA
GAS NEGU BET KADA IKI ŠIOL. SPECIALIAI MUMS GA
MINTAS NAUJAS IR PATRAUKLIAIS RAŠTAIS, ŽEMESNĖ
MIS NEGU PRAEITAIS METAIS KAINOMIS.

Medžiagų pavyzdžiai pageidaujantiems bus siunčiami ORO 
PAŠTU nemokamai į bet kurį pasaulio kraštą.

Mes nesigailėjome pastangų, kad MEDŽIAGOS BŪTŲ NU
PIRKTOS YPAČ ŽEMOMIS KAINOMIS IR KAD JUMS Iš TO 
BŪTŲ NAUDOS, ir mes esame tikri, ka<Į JOKIA KITA FIRMA 
negali panašių aukštos vertės siuntinių pasiūlyti tokiomis NUO
STABIAI ŽEMOMIS KAINOMIS.

Mūsiškius KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽDARBIO 
gali užsisakyti visi lietuviai, vis tiek, ar jie būtų mūsų klijentai. 
ar kurios nors kitos firmos. Mums malonu leisti tuo pasiūlymu 
pasinaudoti bet kam. UŽSAKYKITE TUOJAU, KAD KALĖ
DOMS PASIEKTŲ GAVĖJUS. Kas nori užsitikrinti sau KALĖ
DINĮ BE UŽDARBIO SIUNTINĮ, iš tp priimame mažiausiai 
bent $1.00 UŽSTATĄ JAU DABAR ir galutinio užsakymo galė
sime laukti 8 savaites. ‘

ATSIMINKITE: UŽSAKYKITE TUOJAU IR PASIRŪPIN
KITE, KAD KALĖDOMS BŪTŲ GAUTA. KALĖDINIŲ SIUN
TINIŲ BE UŽDARBIO YRA TIK 1.000.
Mes garantuojame:
1. Kiekvienas siuntinys bus įteiktas gavėjui.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžiname pinigus ar nemokamai 

pasiunčiame kitą siuntinį.
3. Apmokame visus mokesčius, dėl to gavėjai, sulaukę siuntinių, 

nieko jau nebeturi primokėti.
4. Visas medžiagas siunčiame TIKTAI pagal pavyzdžius.
SPJKJCIALUS PRANEŠIMAS: JAU ATSPAUSDINTAS MŪSŲ

NAUJAS SENSACINIS VISAS ILIUSTRUOTAS DIDŽIU
LIS KATALOGAS. PIRMAS IR VIENINTELIIS TOKS 
ILIUSTRUOTAS SIUNTINIŲ KATALOGAS PASAULYJE. 
TUOJAU REIKALAUKITE JO. JAME PLAČIAI APTA
RIAMOS IR ILIUSTRACIJOMIS PARODOMOS VISOS KO 
ĮVAIRIAUSIOS IR PUIKŲ PASIRINKIMĄ TEIKIANČIOS 
PREKES. ĮSITIKINKITE PATYS. PAPRAŠYKITE NEMO
KAMO KATALOGO. SU MALONUMU BUS PASITARNAU
JAMA NAUJIEMS KLIJENTAMS.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
341, Ladbroke Grove 
London, W. 10 Great Britain
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VISAS GYVENIMAS

JAUNIMO AUKLĖJIMUI

(Atkelta iš 4 pusi.)
Rygiškio Jono gimnazijai, dės
tydamas kai kuriose klasėse lie
tuvių kalbą ir literatūrą bei fi
losofijos pradmenis. Mes moki
niai labai jį gerbėme ir drauge 
mylėjome už jo rimtumą, beša
liškumą, puikų dėstymą. Kaip 
mokytojas, niekad nenusileisda
vo iki mokinių silpnybių, bet 
drauge nerodė savo viršenybės. 
Jam klasėje nebuvo favorizuo- 
jamų ir niekam tikusių moki
nių: visiems rodė savo tėvišku
mą, visus lygiai traktavo ir 
vertino pagal mokymąsi, darbš
tumą, suprasdamas ir silpnes
niuosius, stengdamasis ir jiems 
padėti. Jo pamokos visuomet 
buvo puikiai paruoštos, supran
tamai dėstomos. Lietuvių litera
tūros pamokose, kalbėdamas 
apie atskirus rašytojus, juos 
įrikiuodavo į laiko aplinkybes, 
todėl tos pamokos mums buvo 
drauge ir Lietuvos kultūros is
torijos pamokomis. Jo ištisas 
pamokas visi norėjome užsira
šyti, kas buvo galima dėl to, 
kad dėstė pamažu, be nereika
lingų digresijų. Rašant vad. 
diktantus, kartais 
kapsų tarme, kad 
nors ir tarmiškai
rašyti bendrine lietuvių kalba.

Kartą prisimenu, kai Mari
jampolėje vyko žemės ūkio pa
roda, davė mums namų rašto 
darbą — “žemės ūkio parodų T 
nauda”. Temai išdėstyti pasirin 
kau dialogo formą — pasikal-I 
bėiimą su kaimiečiu apie žemės 
ūkio parodas. Atidaviau darbą 
su baime, jog, gal būt, nepa
taikiau parašyti. Po kelių die
nų kun. P. Dambrauskas atne
ša darbus ir jų neišdalinęs ima 
klasėje skaityti manąjį. Nusi
gandau ne juokais: mokytojas 
nori visiems parodyti, kaip ne
reikia rašyti... Perskaitęs ati
duoda man darbą, gi žiūriu — 
penketukas ir pastaba: “Džiaug 
te džiaugiuosi autoriaus suge
bėjimu sunkią temą išdėstyti 
tokia lengva forma”. O po pa
mokos dar paskatino: “Gali ra
šyti, turi neblogą stilių, fteuž- 
mesk šios Dievo dovanos”. Jei 
tad šiandien kartais imuosi 
plunksnos, čia yra mano moky
tojo nuopelnas.

Mums moksleiviams imponuo 
davo ir tai, kad mūsų lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytojas 
yra sutanuotas. Reiškia ir ku- rių insektoriaus išmintis rasda-

X

diktuodavo 
mokėtume, 
kalbėdami,

nigas gali būti lietuvių kalbos 
žinovas, mokytojas, mokyklos 
direktorius. Kas linko į dvasinį 
luomą ir norėjo atsidėti visuo
meniniam ar kitam, ne grynai 
kunigiškam darbui, kun. P. Dam 
brauskas buvo tokio idealo pa
vyzdys.

Mes gimnazistai žinojome, 
kad kaimynai seminaristai turi 
ne tik mokytoją, direktorių, bet 
ir tėvą. Buvo ne paslaptis, kad 
neturtingesnius seminaristus jis 
globoja, še’pia. Kai kuriuos išti
sai yra leidęs į mokslą, pvz. dr. 
Praną Dielin;nkaitį. Ypačiai, jei 
kurį ištikdavo didesnė nelaimė, 
liga, rasdavo paramos iš savo 
direktoriaus. Mylėdamas savo 
auklėtinius, busimuosius moky
tojus, karta’s surengdavo jiems 
ekskursijas į tolimesnes Lietu
vos vietas, padengdamas kelio
nės išlaidas. Bet ir gimnazistai, 
kai būdavo koks svarbesnis rei 
kalas, pavieniai ir būreliais ei
davome ieškoti patarimo pas 
seminarijos direktorių. Jis tevis 
kai patardavo, paaiškindavo, 
paskatindavo.

|
Praslinkus daugeliui metų, 

teko kun. P. Dambrauską susi
tikti, bet jau kitokiose aplinky
bėse: 1941 m. rudeni buvau vys 
kupo paskirtas Marijampolės 
mokytojų seminarijos kapelio
nu, o jis ten buvo inspekto
rium. Tada aš galėjau iš arti 
stebėti ir pažinti jo pedagogi
nius metodus ir administraci- Į ^ant 
nius sugebėjimus (direktorius, 
mažai kišosi į seminarijos rei- j 
kalus, palikdamas juos inspek
toriui). Bolševikmetis buvo 
apardęs mokyklos tvarką ir mo 
kinių drausmę. Reikėjo vėl vis
ką atvesti į tinkamas vėžes. In- i 

j spektoriaus taktas, autoritetas 
greitai grąžino reikiamą draus
mę ir darbo nuotaiką. Ir tada 
kun. P. Dambrauskas turėjo! 

ikažkokią magišką žodžio galią: 
nereikėdavo jam bartis, ilgai 
įrodinėti — užtekdavo pasaky
ti žodį kitą ir visiems buvo aiš
ku, kad taip turi būti. Kaip ku
nigui, jam rūpėjo ir moralinis 
mok’nių auklėjimas. Čia kape
lionas inspektoriaus asmenyje 
rado ne tik kolegą mokytoją, 
bet ir bendradarbį. O vokiečių 
okupacija sudarydavo kartais 
naujų, keblių problemų, iš ku-

Senolio pasaka (litografija >Antanas Tamošaitis
---------------------------------

J vo išeitį mokyklos ir mokinių Apvaizdos jam skirtieji žemiš- priešais. Bet čia įsitikinau, kad 
naudai. kos kelionės metai būtų dar ii- taip nėra — tai netiesa! Ir su-

Manausi turįs teisę, gausių gi, kad jo gyvas pavyzdys grįžęs tai visiems pasakysiu!” 
kun. P. Dambrausko mokinių ir j mums dar ilgai šviestų ir ragin-1 
kolegų mokytojų vardu, šia pro : tų eiti jo mums nurodytais ir 
ga pareikšti jam ne tik gilią pa- | mokytais keliais, 
garbą, bet ir linkėjimus, kad

[iį

j SK I P’S SER V I CB

Hl Liquor Store 
| 5515 S0. DAMEH AVĖ. ALL PHOHES WA 5-8202 
| SEPTEMBĖR-RUGSĖJO 13, 14 ir 15 D. D.

BARON VON KLUEG IMPORTED
GERMAN BRANDY Fifth $3.89

J LEMON ICE LIQUEUR, 70 Proof Fifth” $3.79

) LIEBFRAUMILCH, SCHWARZE KATZ, MOSEL- 

BLUEMCHEN 1959 VINTAGE GERMAN
WINES ' Fifth $“|,59

A

M

* 
|
vV

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 22 d. B

• Nepamirštamas Pakštas, parašė ir pats išleido — “Prof. 
Prof. dr. Kazimiero Pakšto mir- dr. Kazimiero Pakšto mirties 
ties dviejų metų paminėjimui atgarsiai laisvojo pasaulio spau- 
bibliografas Aleksandras Ru-! doje”. J. P. 
žancovas sudarė ir savo jėgomis ! 
išleido 16 puslapių leidinį! 
“Pakštiana”.

Leidinys susideda iš trijų da
lių : velionio biografijos, nekro-| 
logai; Jo paties kūryba; tarp- Į 
tautinės bibliogr. dešimtainės [ 
klasifikacijos tvarka. Tai yra! 
jau antras A. Ružancovo kūri
nys velioniui pagerbti. Pernai 
mirties metinėms paminėti jis i

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS TR 
aukštos rūšies fotografijos 
M CSV SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUOIO I 
4068 Archer Avė. TeL VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav. i

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto blduš 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063 
♦****♦♦**•*»♦> eeeeeeeeeeee

BI
t4

1NADA HOUSE CANADIAN 
HHISKEY

PFEIFFER PREMIUM OR NECTAR BEER
Case of 24—12 oz. Cans. Case $Q.79

HAMM’S, PABST, OLD STYLE, BUDWEISER,~

MILLER, SCHLITZ, Case of 24-12 oz. cans $3 89

$3.59
PIERRE CARTIER IMP. FRENCH WINES

BARSAC or GRAVES (Close out) Fifth J8C

sįf

’/

GRAIN ALCO1IOL 190 PROOF

$4.89U. S. P. Fifth

RICCADONNA Imported 
Dry or Sweet 30 oz.

VERMOUTH 
Bottl? $1.19

CRAWFORD’S IMPORTED SCOTCH
WHISKEY Fifth $3-98

HAVEN OF RĘST 
NURSIHG HOME 
Convalescent and EMery People 

Ambulatory and Bedridden
24 HOUR NURSING SERVICE 

Liscensed
Rates $150, $160, $175, $200 Per 
Month. References. Rev. J. R. Too- 
lian, C.S.V., Pastor of St. Mary’s 
church, Beaverville, Illinois.
Beaverville, Illinois Phone 31

bilDflinfl™^
TV-RAO43AI -3UOST. RĖK 

STEREO FONOGRAFAI - 
ANTENOS - BATERIJOS - 
EI—VIRT. PRIETAISAI- twnl»uBw HMOi Įr gumttįa 

3321 S. Halsted St.- CLiffsdeA-

' iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimu

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje SI.00, 
už dirbtuves darbą—S 10.00 lr da
lys. Pigios pavelkslinSs lempos.

J. MIGLINAS 
2549 W. 69th St. II a. PR 6-1063 

niiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiitiiiin19%. 20%. 80% pigiau mokėsite 
už apdraudę nuo ugnies tr auto ' 
mobilio pas

FRANK Z A P O L I 8
3208 Ji VVest »5th Street 

Chicago 42. Illinois
GA. 4-8854 lr- nn A.433B

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS Iš W0PA

Paskutinieji uždarymo žo
džius tarė prof. Z. Ivinskis — 
ELEFB Valdybos vardu ir kun. 
Br. Liubinas — Vokietijos LB 
Krašto Valdybos vardu, išreikš
dami padėką visiems prisidėju- 
siems surengti šią — IX Stu
dijų Savaitę Vokietijoje. Savai
tė uždaryta Tautos Himnu.

Stud. Savaitės šalutinę — va- 
“Aš kar- karų programą duosime atskiru 

(EU)

J. Vaišnora, MIC.

Studijų savaitė Europoje
(Atkelta Iš 3 psl.) 
su ja galėtų susipažinti

jaunimas ir svetimieji.
Katalikai ir evangelikai bendrai 
meldžiasi už krikščionių vienybę

Rugp. 25 d. vakaras (šešta
dienis) ir 26 d. — Sekmadienis 
buvo skirta Maironio sukakčiai 
paminėti, kur pagrindinę pa
skaitą skaitė rašytojas R. Spa
lis. Bet šį minėjimą aprašysime 
atskiru straipsneliu.

į

Rugp. 27 d, prof. A. Maceina 
skaitė paskutinę šios Stud. Sa
vaitės paskaitą “Krikščionių 
vienybės problema”. Paskaiti
ninkas šią temą išgvildeno jam 
charakteringu meistrišku min
čių perteikimu, lengvai supran
tamu visiems klausytojams. Jis 
iškėlė nepaprastą reikšmę II 
Vatikano Visuotino Susirinkimo, 
kui-į su didelėmis viltimis žvel
gia visos trys krikšičoniškosios 
konfesijos: katalikai, protestan
tai ir ortodoksai. Prelegentas 
nurodė šių konfesijų tuos tikė
jimo principus, kurie visose tri
jose konfesijose sutampa, ir 
tuos, kurie skiriasi. Iškėlė visų 
trijų konfesijų vienybės ilgesį, 
ypač komunizmo grėsmės aki
vaizdoje. Prof. Maceina tiki, 
kad vienybės atsiekti būsią ga
lima, tik dar iki tol praeisią 
nemažai laiko. Diskusijų metu 
šiais klausimais pasisakė kata
likai ir evangelikai. Nežiūrint 
kai kurių skirtumų, abiejų kon
fesijų dalyviai diskusijų mėtų 
rodė brolišką meilę vieni ki
tiems ir nepaprastą norą at
siekti vienybės.

i
Diskusijos buvo baigtos bend

ra malda “Tėve mūsų”, kurią 
visi dalyviai garsiai sukalbėjo 
už krikščionių vienybę, šis mo
mentas katalikų ir evangelikų 
buvo tiek jautriai išgyventas, 
kad nevienam riedėjo per 
skruostus aša/os.

Studijų Savaitės uždarymas

Jis įvyko rugpiūčio 28 d. Už
darymo programos metu pasi
sakė visos šioje Stud. Savaitėje 
dalyvavusios grupės. Visi rodė 
pasitenkinimą šia Savaite ir iš
reiškė norą, kad panašaus po
būdžio Stud. Savaitės būtų ren
giamos ir ateityje, kviečiant į 
jas įvairius susigrupavimus. 
Nemažesni pasitenkinimą išreiš
kė ir evangelikai, tikėdami, kad

Tel.

ir kitais metais jie bus kviečia
mi. O evang. kun. J. Stanaitis 
pabaigoje pareiškė: 
tais laikiau katalikus lyg mūsų straipsniu.

M OvTng’’
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkr&ustymas 

WA. 5-9209 Chicago, 111-

I

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

(Licensed by NESHPOSILTORG)
Paskubina jūsų siuntinius jūsų draugams ir giminėms 

į bet kurią SSSR dalį.
Siuntiniai APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS —

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —
Visuose mūsų skyriuose Jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 

moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite, negu 
pirkdami kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų, tinkamų siun
tiniams, pigiau negu bet kur kitur.

Dėl nemokamų kainoraščių ir papildomų informacijų rašykite 
arba aplankykite mūsų jums artimiausį skyrių:

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

Tel.
Tel. 
Tel.

99 Main Street Tel.
W. Landis Av. (Greek Orthodox Cl. Blg.) 
126 4th Street Tel.
428 Springfield Avė. Tel.
762 Springfield Avė.
132 Franklin Avė.
509 Congress Aev.
525 W. Girard Avė.
1015 East Carson St

904 Literary Road
21 Fifth Avė.

174 Millbury St.
606 Bridge St. N.W. 

7300 Michigan Avė. 
11333 Jos. Campau 
2222 W. Chicago Avė 
3212 S. Halsted St.
960 S. Atlantic Blvd.
2076 Sutter Stree
6 John Street
61 Mt. Pleasant St.,

271 Shawmut Avė. Tel.

_ on investment bonus
Į Į4 % DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO sąskaitas 
lz.4 If.et,\'n'estment« bonus mokame 4%% dividendų kas pusmeti ir 

dar išmokėsime po uz kiekvienus metus, 4 metams praSiua.
brighton savings and loan association

«■ ■ . 4(ll1 AKCHFR AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS
Valandos: Pirmad.. antrad.. Penktad. ir šeštad. 9 v r __ 4-30 n n

________ Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 p. p. ’ P’ P‘
~ 1 *

I

Tel. HEmloek 4-2413 
7159 So. Maplewood Avė., 

Chicago 29, III.

5%

135 W. 14th St.
370 Union Avenue

332 Fillmore Avė.
600 Sutter Avė. 
84—17 Jamaica Avė.

CH 3-2583 
AL 4-5456 
EV
TL

DI
VI

GR
MU

4- 4952
6-2674
5- 8808
3- 1477
2-6387
4- 4619

S-'" i

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjir™d«

Dėl informacijų, kreipkitės {

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

2202 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747
NEW YORK 3. N. Y 39 Second Avenue 
NEW YORK 11, N. Y.
BROOKLYN 11, N. Y.
BUFFALO 6, N. Y. 
BROOKLYN 7, N. Y.
Woodhaven 21, N. Y.
PASSAIC, New Jersey 176 Market St.
PATERSON 1, N. J.
♦VINELAND, N. J. 
LAKEWOOD. N. J.
NEWARK 3, N. J.
RVINGTON 11, N. J.
HARTFORD, Conn.
NEW HAVEN, Conn. 
PHILADELPH1A 23, Pa. 
PITTSBURGH 3, Pa. 
CLEVELAND 13. Ohio

Youngstown, Ohio
WORCDSTER. Mass. 
GRAND RAPIDS, Mich.
DETROIT, Michigan 
HAMTRAMCK, Mich.
CHICAGO 22. ILL. 
CHICAGO 8, ILL. 
Los Angeles 22, Cal.
SAN FRANCISCO. Cal.
WATERBURY, Conn.
ATHOL. Mass

BOSTON 18, Mass-
• Vineland skyrius atidarytas penktad., šeštad. ir sekmadieniais

Tel. 
Tel.
Tel. 
Tel.
Tel. 
Tel.

Tel.
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel.
Tel. 
Tel. 
Tel.
Tel.
Tel 

Tel.

2-1446
5-5892
1-2750
1-1068

FO 3-8569
BI 3-1797

ES 2-4685
CH 6-4724 

LO 
PO 
HU 
TO
o>to-£ ra 
SW 8-2868 
GL 8-2256

VI 1-5355
TO 7-1575 

8-6966
5- 2737 
1-2994

6- 1571 
6-6766

BR 
WA
AN
FI

PL
CH 9-6245 
LI 2-1767

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LlimiU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Victory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 ▼. ▼.
Liepos ir rugpiūčio mėn. abi krautuvės sekmadieniais uždarytna 

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Weetern Avė. krautuvėi

6245 South Westem Avenue

ir skolinkite pinigus 
Lietuvių Sostinėje — 

Parko apylinkės centre.

VALANDOS 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
Aeėtad nuo 9 iki 12:30 p. p.

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji lr 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas
Taupykite 
Amerikos 
Marąuette

Current Dividend up to 4%%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-7575
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c DRAUGAS, šeštadienis. 1982 m. rugsėjo mėn. 22 d. Nauji leidiniai
Antano Tamošaičio dailės darbu paroda 

Chicagoj

Antanas Tamošaitis prie akvareles darbų

• “Nagevičius”. Generolo gy
dytoja Vlado Nagevičiaus gy- 
v?njmo ii durtų apžvalga. Re
dagavo dr. B. Matulionis. 1962 
m. Leidėjas Veronika Nagevi- 
čienė, 374 psl. puošnus ir 
kruopščiai suredaguotas kolek
tyvinis leidinys. Įdomus ir 
prasmingas V. Nagevičiaus gy
venimo kelias knygoje patrauk
liai aprašytas jo artimųjų ir bi
čiulių plunksnomis. Nagevičiaus 
veiklą, surištą su Karo Muzie
jumi, plačiai aprašo 
tulionis. Ši knygos 
ypač vertinga, nes 
grečiai regima visa 
jaus istorija. Šiltomis spalvo
mis V. Nagevičiaus portretą 
leidinyje tapo ir gen. Stasys 
Raštikis. įstatydamas jį į gra
žius atsiminimų rėmus. Apie 
V. Nagevičių, kaip archeologą, 
rašo dr. J. Puzinas. Visą V. Na
gevičiaus asmenybę ryškiai iš
baigia ir kiti knygos straips
niai, liečia jo kaip gydytojo, 
invalidų globėjo, fraternitiečio 
ir kit. veiklą. Leidinys iliust
ruotas asmenų ir įvykių nuo
traukomis. Viršelis ir vinjetės 
pieštos dail. Vytauto Raulinai- 
čio.

dr. B. Ma- 
dalis yra 

joje lygia- 
šio muzie-

nuveikta visuomeninėj, politi
nėj, kultūrinėj, sportinėj ir ki
tokioj veikloj. Techniškai kny
ga labai gerai paruošta, gra
žiai atspausdinta, puslapiai mir
gėte mirga tekstą papildančio
mis nuotraukomis.

• “Aidų” žurnalo straipsniai 
literatūros, mokslo, teorijos ir 
technikos reikalais. 1945—1962 
m. bibliografija. Lietuvių Bib
liografinė Tarnyba. Leidinys 
Nr. 59. Dvylika mašinėle rašy
tų puslapių. Tai labai vertinga

i ir parankiai vienoje vietoje su- kas tik ateityje norės Aidų žur- adresas: Lithuanian Bibliogra- 
kaupta ilgamečio mūsų žurna
lo šių sričių bibliografinė me
džiaga. Ji visada bus kaip kel
rodis ir kaip šaltinis visiems,

nalo komplektais naudotis Lie- phical Service, 1132 N. Wal- 
tuvių Bibliografinės Tarnybos nut St., Danville, Illinois, USA.

7%* *MINTMU5LAS * GAUNAMAS 
už Bažnytinių pa.skolųi lakštus, 

aiMlraustus rezervu
Nominalinė vertė: $100, $250, $500, 

$1000
Rašykit, llept. XH 

INSTITUTIONAL INVESTMENT CO. 
OF AMEKICA

617 Tėvas St. Fort \Vortii ED 6-8972
♦ ♦ ♦ ♦ *

Elderly People
CONVALESCENTS FIND the 
Sun and warm Climate con- 
ducive to Excellent Health. Wc 
offer men and women 24 hours 
Registered Nursing Service, 
Special Diets — Heme Style 
Cooking. Rates by week. month 
or year.
For admission or information 

Write or Call

Indian River Ręst & 
Convalescent Home

1914 — 21 St.
Vero Beach, Florida 

Phone JO 2-2864

----------------------------------------------------------------- -----------

UNIVERSAL SHOE STORE .
(Liet, batų krautuvė) YA 7-0525 |į 

(Virš 40 metų Bridgeporte)
Vėliausio stiliaus batai visai šeimai 

3335 So, Halsted Street 
Chicago, Illinois

Atdara: kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. 
Pirmadieniais ir ketvitadieniais nuo » vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

i JANINA ir KAZYS BALTRAMONAI 
atidarė naują restoraną

RŪTA
MARQUETTE PARKE 
6812 So. Western,

Čia gausite lietuviškus

LANKYTI!

Šiandien Čiurlionio Galerijoj —1949 m., Montrealio YMCA 
7 vai. vak. atidaroma kanadiš- Academy of Art and Craft di- 
kio dail. A. Tamošaičio tapy-; rektorius 1949—1950 m. Nuo 
bos akvarelės ir grafikos dar- Į1951 m. gyvena ir dirba kaipo 
bų paroda. Išstatoma 75 
niai.

Antanas Tamošaitis 
Lietuvoje .1906 m. Baigė 
Mokyklą Kaune 1929 m. Kauno 
Meno Mokyklos mokytojas 1929 
—1932 m., Dotnuvos Ž. Ū. Aka
demijos lektorius 1932—1940 
Ž. Ū. Rūmų liaud. meno instruk
torius 1930—1936 m. ir skyr. tiniai Kilimai 1935 m., Staltie- 
vedėjas 1936—1940 m., Vilniaus sės 1935 m.
Dailės Akademijos dėstytojas Antanas Tamošaitis pats pir- 
1942—1942 m., Kauno T. Dai- masis Lietuvoje pradėjo austi 
lės Instituto Dek. Aud. Skyr. kilimus ir rengti asmenines pa- 
vedėjas 1942—1944 m., Freibur- į rodąs, pirmoji A. Tamošaičio 
go Ecoles dės Arts et Metiers kilimų paroda buvo Kaune Vyt. 
Audimo Studijos vedėjas 1946 Didž. Kultūros Muziejuje 1936

. įjui m. vena ii vui ua ivcLipu 
kuri- dailininkas savo dailės studijo-

. je Kingston, Ont.
A. Tamošaitis liet, liaudies 

meno rinkėjas ir ekspedicijų va
dovas 1926—1939 m. Antano 
Tamošaičio parašytos ir Ž. Ū. 
Rūmų išleistos knygos: So
džiaus Menas 1—8 kn. 1931— 
1939 m.. Audimas 1931 m.. Aus-

• “Blezdingėlės prie Torren- 
so”. Lietuvių įsikūrimas Pietų 
Australijoje 1047—1962 metais. 
Redagavo Pulgis Andriušis ir 
Vladas Radzevičius. Išleido J. 
J. Bachunas 1962 m. Didelio 
formato, 72 psl. leidinys, su
pažindinąs skaitytoją su Ade
laidės (Australijoj) lietuvių ko
lonija. Knygoje juodu ant bal
to istorijai paliekama visa, kas 
šiame laikotarpyje lietuvių čia
___________________________ i

J

gimė : 
Meno

I

i
m., kitos kilimų parodos — Ž. 
Ū. Rūmuose 1937 m., Dailininkų 
Sąjungoje 1939 m., Tarptauti
nėje parodoje Paryžiuje 1937 
m., Berlyne 1938 m., New Yor- i 
ke 1939 m., pastarosiose trijose 
apdovanotas aukso medaliais.

Ilgesnį laikotarpį plačiai ir 
viešai nesirodęs su savo tapy
bos ir grafikos darbais, su šia, 
šiandien atidaroma individualia 
paroda dail. A. Tamošaitis ke
lia nemažą susidomėjimą.

NAMAMS
ŽEMIAUSIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

PASKOLOS 
NUOŠIMČIU

IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

PR 8*3493
pri-

I

ANT BONUS 
SĄSKAITŲ

valgius, 
taikytus jūsų skoniui!

KVIEČIA VISUS
Atdara kasdien nuo 7 vai. ryto

i
A T S I
iki 8 vąl. vakaro, o sekmadie

niais nuo 11 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.

SUKAKTUVINIS
I

IŠPARDAVIMAS

i

■

i

KARTŪNAI
ŠILKAI
STANGRUS IR IŠSIUVI- 
NSTAS, NAILONAS 
CAPRONAS visų spalvų 
AKSOMAS
IMPILAMS MEDŽIAGA 
PAKLODEMS

Nemokama vieta mašinoms už kampo j šiaurę 
Jefferson St., Chernin’s aikštėje.

laikas prisiminti pageidavimus 
artimųjų anapus vandenyno:
VILNOS

VIETINES ir ANGLIŠKOS
PALTAMS MEDŽIAGOS
KOSTIUMAMS
BOUCLE
CHINCHILLA
VELOURS
KREPAS
Mes taip pat turim užuolaidoms, uždangalams ir baldų 

apmušimams medžiagas

Kiekvienas gauna ypatingą šventės dovaną. Dabar yra 
rudens ir žiemos sezonui Jūsų

Ne visi vaistai yra pagaminami 
vaistų gaminimo laboratorijose. 
Daugelį receptų mes turime išpil
dyti tik iš užrašų. Tokio atveju 
tik tikslus pasvėrimas tr išmiera- 
vimas yra labai svarbu. Kai mes

’išpildome receptą, Jūs galite būti 
užtikrinti, kad jį tiksliai išpildy- 
sime. kaip daktaro užrašyta

Kasdien išpildydami didelį kiekį 
j receptų, vartojame šviežius vais- 
' tus, kurie veikia pasekmingai. Tu- 
’ rime vaistų didelį pasirinkimą ir 
pačių naujausių ir vėliausių išras
tų.

APDRAUSTA
Didesnis uždarbis už santaupas, 
paremtas 48 metų patyrimu ir JAV 
valdžios agentūros apdrauda.

MIDLAND 
SAVINGS 

4840 Archer Avė. • Chicago 32

• VOSYLIUS F003 M ART
2438 W. 6<Hh M.. Tel PR 6-2113

Gamina ir par
duoda lietuvis 
kas rūkytas 
dešras skilan 
džius. įvairią rū 
kvtą ir šviežią 
mėsą Liet, sū 
riai. saldainiai 
medus, delikat.. 
grocerv prekės

KVALIFIKUOTOS 
RANKOS ir AKYS

• Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsy išga* 
les.

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsy santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Turtas 082,000,000.00 Atsargos Fondas 07,500,000.00
I

PINIGAI SIUNČIAMI Į 
LIETUVĄ 
oro paštu—bet kokioje 
sumoje iki $300 tik už 

$1.65
Kadangi senus rūbus ir kai- 

kuriuos maisto produktus nega 
Įima siųsti j Lietuvą, daug kas 
dabar siunčia tik pinigus—per

Amalgamated

1 DARGIS DRUG STORE
i

I
i
i

vak

CHARLES P. DARGIS
Reg. Pharmacistas

2425 W. Marųuette
Road

Chicago 29, III. 
Tel- HEmlock 4-6056

VALANDOS:
Kasdien 9:30 v. r. iki 9 vai.
Šeštad. 9:30 v. r. iki 6 v. v.
Treč. tr sekmad. uždaryta

r.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Mannfacturen

Dvi automobi

liams pastatyti

aikštės jūsų

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

JUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEHTCH Jr, 
President

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir
ryto iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto iki 
4 vai. popiet, šeštadieniais nuo 9 vai- ryto iki 12 vaL d.

Trečiadieniais nedirbama.

ketvirtad. nuo 9 vai.

STANDARD
FEDERAL SA VI XGS

AND LOAN ASSOCIATION
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois

Virvinio 7-1141

Intemational Dept.

HI S0. DEARBORN ST.
Tel. FRanklin 2-4100

Chicago, III.
Member Federal Deposit
Insurance Corporation

I

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oaldey Are., CHc&go 

Virginia 7-7258-59

AMEBAS

MARUUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Illinois

TeL PR 6-8998

Pristatome Visokią Rišiy 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

STEIN TEXTILE CO

Užuolaidos ir apdengimai baldams siuvami taip pat 
pagal užsakymą.

fi
f

i

616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III.
TELEFONAS — HAKRISON 7 3737

iI t

I

$14.95
$15.95 
$16.95
$18.95 
$19.95

STABDŽIŲ TAISYMAS^ 
BRAKES RELINED

Nuo ’50 iki ’58 metų mašinoms kainuoja:
CHEV., FORD, PLYM.................................................................
DODGE, PONTIAC, OLDS., STUD., RAMBLER, BUICK 
MERCURY, THUNDERB., HUDSON ................................
CHRYSL., De SOTO, PACKARD ..........................................
LINCOLN, ROADMASTER, CADILLAC ........... ................

Žemos kainos ir čia neišvardintoms mašinoms. Pilnas 
hydraulines stabdžių sistemos taisymas (cilinderiai, vamzdeliai, 
oro šalinimas ir kt.). Taip pat tepimas, alyvos keitimas, smulkūs 
mechaniški pataisymai, lyginimas ir dažymas. ‘

Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais.
Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuotu ir sąži

ningu darbu.

ČESAS AUTO REBUILDERS
2423 West 59th Street Chicago 29, Illinois

GRovehiU 6-7777

CARR MOODY i 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristaty

mą teikiame nemokamai 
RaAtlnS atdara kasdien troo S vai. 
ryto Iki C vai. vakaro tr Aefttadle- 

nlala iki 1 vai. o. p.

I 
I

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:
AMERICAN Al’TOMOBII.E 1NSTRANCB COMPANT 

AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICAN INDEMNITY COMPANY

DVBVQVE KIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANT 
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY
INDUSTRIAL. INSURANCE COMPANY

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL ASSl’RANCE COMPANY 

RELIANCE INSURANCE COMPANT
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT 
WESTERN FIRE INSURANCE COMPANT 

WESTERN CASUALTY & SURETT COMPANY
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriter»

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

Telefonas CEntral 6-5206

L (• 
tl 
ii

T
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FFLITHUANIA, LAND OF HEROES”
Kovos ir optimizmo knyga

Šiomis dienomis knygų rin
koje pasirodė ypatingai įdomus 
leidinys. Tai knyga anglų kalba, 
skirta duoti žinių apie lietuvių 
laisvės kovas ir aukas dėl lais
vės.

ir John Foster Dulles pareiški
mų (1959 m.) tenka dėti ir 
pradinę Kuchel - Lipscomb re
zoliuciją, kurią vėliau pasekė 

1 dešimt kitų. Tie pareiškimai ir 
tos rezoliucijos
Amerikos rezistencija 
smurtą. Tai sustiprina lietuvių 
pozicijas tokiu svoriu, apie ku
rį negalvojo lietuviai prieš pir
mąjį Pasaulinį karą.

yra laisvos 
prieš“Lithuania, Land of Heroes”, 

angliškai perfrazuoti pirmieji 
Lietuvos Himno žodžiai (Tu did
vyrių žemė),'tt>ks skambus pa-1 
vadinimas leidinio, kurį paren-1 
gė ir suredagavo Leonardas Va-; 
liukas.

’ i
Knyga skirta skaitytojui, ku-į Kaip žinia, istoriniai įvykiai 

riam reikia suteikti pagrindi- noksta ilgai, kol išsisprendžia 
nių žinių apie kraštą, apie sve- vienaip ar kitaip. Lygiai, kaip

Pasaulinėn olotmėn

nevertino ir nevertins, kol ne
suteiks pamokymo pati istorija.

Todėl, perkeldamas rezisten
cijos sąjūdį tokion pasaulinėn 
plotmėn, Valiukas laimėjo kny
gos poveikį į skaitytoją. Tai op
timizmas, visiška priešprieša 
tokiai puikiai latvio A. Kaime 
knygai “Totai Terror”. Kaip 
Kaime veikalas skandina skai
tytoją pesimizman, taip šis “Li
thuania, Land of Htroes’’ tei
kia optimizmą, ne dirbtinį, ne 
ofkia.inį, bet paremtą logiško
mis išvadomis iš faktų.

Konkretumas ir esmė

Kęstučio Zapkaus tapybos paroda amerikiečių 
meno galerijoje

I DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 22 d.
S

7

Žymusis laikraštininkas George Todt perka knygą “LITHLA- 
NIA — LAND OF HEROES”. Los Angeles dienraščio Herald- 
Examiner nuolatinis bendradarbis (columnist) George Todt (vi
dury) perka “Lietuvių Dienų” leidyklos išleistą knygą “Lithuania 
— Land of Heroes”. Nuotraukoje iš kairės dešinėn: Leonardas 
Valiukas, knygos paruošėjas ir redaktorius: amerikietis laik
raštininkas George Todt ir Antanas Skirius, leidyklos savininkas.

L. Kančausko nuotrauka

Knyga gausiai iliustruota per
spausdintomis iš dr. A. Šapokos 
“Lithuania Though the Ages”. 
nuotraukomis. Tos nuotraukos 
rodo Lietuvą laisvės žydėjimo 
metu, teikdamos skaitytojui 
krašto, apie kurį knygoje dės
toma, vaizdą. “Lithuania, Land 
of Heroes” ypatingai rekomen
duotina duoti svetimtaučiams, 
nes tai bus bene vertingiausia 
iki šiol pasirodžiusi tokio po
būdžio knyga. Konkretumas, es
mė, kreipimas skaitytojo dė
mesio tinkama linkme, nesivai- 
kymas detalių, kurios tolsta 
nuo esmės, daro knygą pana
šią į trumpą, deklaracinę kal
tą. kuriame nors 
išdėstančią svetimiesiems lie
tuvių laisvės kovų pagrindus ir 
laimėjimus. Informacijos žino
vo ranka jaučiama knygoje vi
sur.

Nuotrauka J. Kezic,Kęstutis Zapkus

Knygą išleido “Lietuvių Die
nų’’ leidykla.

Kęstučio Zapkaus, talentingo 
ir staiga iškilusio jauno lietu
vio dailininko. dar':ų parodą 
ruošia Grės Meno Galerija, 49

susirinkime Kast street, Chicagoje. Paroda 
vyks nuo š m. rugsėjo mėn. 20 
d. iki spalio mėn. 19 d. Parodos 
atidarymas buvo rugsėjo mėn. 
20 d. 5—8 vai. vak.

Kęstuč:o Zapkaus darbų pa- 
I rodą š. m. birželio mėn. buvo

J. Gliaudą

timųjų jungą, ir, kas knygoje 
esmingiausia, duoti ryškių duo
menų apie lietuvių rezistencinį 
atsparumą.

nesensta Sumner Welles (1940 
mį) Lietuvos laisvės užtikrini
mas, lygiai nesens ir rezoliuci
jos dėl sovietinės okupacijos 
i

Lyginant su panašiais darbais 
praeityje i

Kad išmoktume mylėti, mes 
privalome mokėti matyti. Vienas 
draugas kartą man pasakė: “Aš 
gyvenau prie sesers dvidešimt 
metų ir ją pamačiau tik tą aki- 

»»
Maur. Maeteriinck

i

Savo visumoje knyga yra itin 
kondensuota. Parengta tame su
gestyviame stiliuje, kuriuo ren
giami trumpi informaciniai, pro
giniai leidiniai. Čia pasireiškė 
puiki tradicija tų leidinių, ku
rie 'buvo taip populiarūs ir tu
rėjo tokį poveikį prieš pirmąjį 
Pasaulinį karą. Atsimintini ta 
proga Lietuvių Informacijos
Biuro leidiniai Šveicarijoje j 
(1915 m.). J. Gabrys, dr. J. į 
Bielskis ir kt. tada pralaužė j 
tokio pobūdžio mūsų leidiniams 
pirmuosius ledus pasaulio vi
suomenėm

pašalinimo, suskambėję 1961— mirką’ kai mirė mūsų motina. 
62 metais J. A. V. senate ir 
kongrese. Trumparegiškos “po
litikos” apologetai iki šiol to

i

i

TERRA
Porcelanas. kristalas, stalo sidab
ras. brangenybės, etc.
3237 W. 63rd St.. Chicago 2». m. 

Tel. 434-4660

J. G. TELEVISION CO. 
2512 W. 47th St, FE 6-1998

TV. RADIJAI. HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimui.-taisymai Sekm. uždaryta

GAISRO — AUTOMOBILIŲ — 
GYVYBES, LIGOS

ir visų kitų įvairių rūšių bei 
"home owners" apdraudomis tei
raukitės mūsų agentūroje dėl pri
einamų kainų.
Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.
B A C E V IČIUS

APDRAUDĘ AGENTŪRA 
6455 S. Kedzie Avė. PK 8-2232

“Lithuania, Land of Hęroes” 
yra monumentalesnis, išsames
nis už anuos, nes reikėjo duoti 
sutrauktai didesnio turinio laik
metį. Tame, turinyje įvadu ei
na esminiai Lietuvos krašto ir 
istorijos bruožai. Tai, tarytum, 
įvadas į šią dieną. Imant me
džiagos išdėstymą puslapiais, 
didesnė dalis knygos skirta lie
tuvių rezistencijai prieš sovie
tinę okupaciją. 1941 metų bir- tZ 
želio mėn. sukilimas išryškintas, 1 
kaip lietuvių tautos laisvės dek
laracija ginklu. Vėlesnė rezis
tencija eina jau kaip logiška 
išvada iš 1941 metų įvyįaų (su
kilimo).

L.EARN IBM
KEY PJJNCH IN 3 WEEKS 
Morning—Afternoon—Evenlng 

and Sat. Classea 
CaD 644—9603

Rm. 7134 Merchandise Mart 
4150 N. Milvraukee, Chicago 

6233 S. VVestern Avė., Chicago 
5217 Hohman. Hammond. Ind. 
228 N. Genesee, Waukegan. HL 

COMPTOMETER SCHOOL 
(A Victor Comptometer Corp.
 Activity.)

i
I
I

Pozicijos žymiai sustiprintos

Tas laisvės kovų rinkinys, 
lyg glaustoji enciklopedija, by
loja apie lietuvių nepasidavimą 
okupaciniam režimui, apie pa
syvią ir aktyvią rezistenciją. 
Todėl ir knygos viršelyje es
minė dalis įvardinta: Lithua- 
nia’s Fight Against the Krem- 
lin Rule.

riaušių jaunųjų Amerikos dai- keliauja po Europą, lankyda 
lininkų ir šią parodą pavadino mas muziejus, meno galerijas 
viena įdomiausių iš visų šiais 
metais Chicagoje vykusių pa-! 
r odų. Išstatyti darbai toje pir
mojoje parodoje buvo visi iš-1 
parduoti, dalį įsigijo lietuviai 
meno mėgėjai, o visus likusius 
įsigijo Grės Meno Galerija, ku
ri savo skyrius turi Chicagoje,1 
New Yorke ir Washingtone. • j
• i

Kęstutis Zapkus šiuo metu1

ir universitetus. Jis planuoja 
apkeliauti visą Europą, o vė
liau tęsti studijas Paryžiuje ii 
pasišvęsti vien tik savo kūry
bai. Dailininkas yra baigęs 
mokslus Chicagos Meno Insti
tute, Chicagos ir Syracuse Uni 
versitetuose ir yra gavęs sti
pendiją tęsti studijas Europoje

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO i 
MR. NELSON ( 

A VTNTNP-' 

^AINT CASIMIR 
•ONUMENT CO 

lllth Street 
>džla»Hia>< Paminklams Planų 

Miesto 
Telef. — CEdarcrest 3-6335 

:«na* "dokas ano kapinio

suruošę liet, skautai akademi
kai Čiurlionio Galerijoj. Paroda 
praėjo su dideliu pasisekimu, 
su ypatingai gerais atsiliepimais 
lietuvių ir amerikiečių spaudo
je. Garsus amerikiečių 
kritikas Franz Schulze, 
yra Daily News ir Art 
korespondentas ir meno
vedėjas, savo straipsnyje Kęs
tutį Zapkų priskyrė prie ge-

GUJJUSKM ącYFRLY HILLS GeLINYčK

meno 
kuris 
News 

skyrių

Geri?gėle dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų

J443 VVEST 63 r d STREET
Telef. PK 8-0833 PR 8-0834

O KEEFE BROS. COAL
CENTRAS: CICERO IR 16th STREET 

pasididžiavimu praneša, kad jų naujas 
i ‘ 

GENERAL SALES MANAGER 
Pietvakarių miesto daly yra

Sh
‘OK”
COAL

t

CO

J. F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7 1741-2

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

JI
9OK 

OIL 
PETER P. RINKUS 

6940 S. ARTESIAN AVĖ.
Parduoda geriausias anglis ir kūrenamą alyvą žemiausiomis kaino
mis. 24 vai. stokerių. M-alvvos degintuvų patarnavimas ir taisymas

Tel. Rezidencijom RE 7-8513 Ofiso: BI 2-1700
- ■■■■■.■ ■— 11 1 ■ ■■■■ 1 "" 1 '™ ■ ■■ I x

J

SIUNTINIAI 
I 

LIETUVĄ
DOVANAS KALĖDOMS 

į savo artimiesiems
SIŲSKITE JAU DABAR 

ir tik per
CENTRAL PARCEL 

SERVICE

I 
i

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

t .

2533 West 71 st St Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-0 *

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

STIRBIS FUEL OILS

i

h

Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresne ir pigesnė alyva” 

Tel. HEmlock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė. 

Chicago 29, UI.

čikagiečiams jau gerai yra žino
mas puikus Brighton Bakery Felikso 

• Mackevičiaus gaminių skonis. Gyve
nantieji ne Chicagoje dabar taip pat 
gali apsirūpinti skaniais Brighton 
Bakery gaminiais: Raguoliu (Baum- 
kuchenu). lietuviškais biskvitais. įvai
rių skonių pyragaičiais, aguoninėm 
babkom, medauninkais, mazurkomis.

EXPERT REMODELING AND 
REPAIRS

Modern Kitchens & Bathrooms 
Dormers, Room Additions & 
Home Maintenance Service, 

NO MONET DOWN 
Institutional Repairs 

Up to 5 Tears to Pay 
RIVERDALE

HOME IMPROVFMENT 
W. & E. DeWltt

KVIEČIAME APLANKYTI MOŠŲ NAUJAS PATALPAS

AND LOAN ASSOCIATION 
B. R. PIETKIEWICZ, Pre*.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

Valiukas rūpestingai surinko 
daug medžiagos, kuri efektin
gai patvirtina dabartinės pa
syvios rezistencijos buvimą. Tai 
dabartinių lietuviškų kvislingų 
aktai ir vieši prasitarimai.

Lygiai logišku pagrįstumu 
greta Sumner Welles (1940 m.

Naujas ankštu dividendas ■
mokėti ant investavimo apkaitų naa vaaai . 1 1962 m.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D

Dividendai mokami samdo ir Hepoa mia. 1 r.
uii HMM. PIRM ir KETV . ... ! t. r. Ik! I ». ».
VDLARUUd; ANTRAD. ir PENKT............. • s. r iki B p. p.

ŠEŠTAD • v f Iki 15 v 4 atdaryta

UpublU T-M81
Maisto produktų siuntiniai, akordeonai ir 
siuvamosios mašinos dabar pristatomi 4-5 
savaičių laikotarpyje. "

Turime ypatingai gausų pasirinkimą pre
kių siuntiniams sudaryti. Apsilankykite 
pas mus ir vietoje įsitikinkite.

kurio pagrindinė įstaiga yra 

220 South Statė Street
Telefonas WA 2-9S54, 

gi B. Vitkaus vedamą skyrių rasite 
2618 West 63rd Street

Telefonas WA 5-2466

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotavtų Direktorių Asociacijos Nariai

TRYS MODBRNHKOS
AIR-CONDITIONKD KOPLYČIOS

Laidotuvių Direktoriai 
MiŽHMVANS 

•845 SO. WESTERN AVĖ.

GARAMTOTĄ SI! N- 
TI.NIV PRISTATYMĄ 
TR< MPIAVSIU IAIKf
ATLIEKAME JAI
NET 16 METE-

REpubtta T-MM
<0

VISADA APSIRŪPINKITE MŪSŲ SKANIAIS TORTAIS, 
0 YPAČ PRADEDANT MOKSLO METUS

BRIGHTON BAKERY
2457 West 46th Place

lietuviško skonio keksais, įvairiais tortais, aštuonių rūšių duona 
ir kitais gaminiais- Tuos visus gaminius BRIGHTON BAKERY 
pasiųs jums paštu. Reikalaukite gaminių kainoraščio, iš kurio 
pasirinksite kas jums yra reikalinga, čikagiečiai gali vieloje (ke
pykloje) gauti jau pagamintą prancūzišką tešlą, iš kurios patys 
namie pasigamins sau pageidaujamus kepinius.

Chicago 32, Illinois Tolei. Vlrginia 7-1250

BRIGHTON BAKERY GAMINIŲ REIKALAUKITE 

VISOSE MAISTO KRAUTUVftSE

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3367 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

JURGIS F. RUDMIN
2319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1188—1139

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE TeL Vlrginia 7-6672

VASAITIS — BUTKUS
1446 S MHh AVĖ.. CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1063

PETRAS BIELIŪNAS
1348 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911
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DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 22 d. rengtis ir, bendrai, kultivuota 
moters išvaizda. Juo vyresnė 
moteris, juo turi rodytis ma
žiau pretenzijų į prašmatnu
mą ir vengti ekstravagantiškų 
rūbų, — baigė malonų pokal
bį E. Kučiūnienė.

4

— Kodėl siuvate, kai marios 
išparduodamų rū Jų rinkoje, — 
bėriu klausimus kitai būsimos 
parodos modistei S. Olšauskie
nei.

Redaguoja St Semėnienė, 3321 S. Halsted St. Chicago 8, III., Tel. CL 4-5665

PARYŽIUS JAUNIMO 
CENTRE

Kiekviena moteris gali šitai pati pasigaminti

Demoniški madų kūrėjai su
sipila milijonus iš moterų silp
nybės 
sezonines madas, 
kukliomis pajamomis dėl to ne
suveda galų su galais. Ir net 
karalienė yra “pajėgi” įstum
ti tautą į skurdą, jei jos ma- 
dingumo ir brangenybių troš
kimas nepasotinamas. Tai liu
dija istorinis Marijos Antoine- 
ttes, Prancūzijos karaliaus Liud 
viko XVI žmonos, gyvenimas, 
privedęs ją ir prancūzų tautą 
prie katastrofos. Panašiai nu
skurdinusi Rusiją buvo jos im
peratorė Kotryna. Tad ar gali 
būti šiandien kas įdomiau ir 
aktualiau moterų pasaulyje, 
kada nedidelis būrelis rūbų me
nininkių bei mėgėjų kitą sek
madienį, rugsėjo 30 dieną, 4 
vai. p. p. išeis į Jaunimo Cent
ro sceną demonstruoti brangiuo 
sius Paryžiaus rūbų modelius, 
perleistus per protingą ir sko
ningą bei kritišką prizmę, pa
siūtus pačių lietuvaičių ranko
mis! Gi pajamos šio naujo as
pekto

Toks klausimas tik dar 
labiau mane skatina siūtis pa
čiai! — meiliai šypsodama at
sakė E. Kučiūnienė. — Jokiam 
salone neperku, bet esu siuvi
mo mėgėja ir siuvu viską sau, 
savo malonumui. Mane skatina 
noras kurti, o ir mano “kūri
niai” išeina ekonomiškiau, pa
likdami dar gryno pelno už 
mano darbą. Domiuos Pary
žiaus Dioro ir trijų didžiųjų 
modistų Balenciagos, Givenchy 
ir St. Laurent madų menu. Jų 
kūryba žaviuosi ir bandau nau
dotis jų siluetais. Įdomus jų 
1963 m. Nocturnal Vamp si
luetai. Manau, jis ribotas tik 
gerai figūrai ir atitinkamam ti
pui. (Nocturnal Vamp — Pa
ryžiaus trijų didžiųjų modistų 
1963 m. naujas moterų rūbams 
siluetas, vadinamas “. 
full look” arba “Muffled look! 
fashion” — tai moters kūno li
nijas pabrėžianti mada, su leng 
vais, bet gausingais “apvynio- 
jimais” iš mezgininių surauki- 
mų, plunksnų, klosčių, suriši- 

pekto madų demonstravimo mU, šalikų, ypač, kailininių 
bus paskirtos kilniai labdarai priedų. Iz. M.).
— arkivyskupo Matulaičio Se
nelių namų statybai Putname. 
Atvykusieji bus praktiškai įti
kinti, kad kiekvienai moteriai 
įmanoma pačiai pasisiūti Ame 
rikoje madingiausius drabu
žius, sutaupant daugybę pini
gų. Rašančiai buvo didelis ma
lonumas apiberti madų meni
ninkes klausimais, į kuriuos 
gauta taip apsčiai įdomių at
sakymų, kad dėl reportažo rė
mų neįmanoma visų ir surašyti. 
Teatleis gerbiamos modistės. Jų 
darbai parodoje atsakys visuo
menei praktiškai ir pagrindi
nai. Pasikalbėjimą rikiuoju al
fabetine tvarka.

— Kas paskatino siūti? — 
klausiu pirmas dvi rūbų siu
vimo mėgėjas O. Baukienę ir 
Sodeikienę.

— Mudvi paskatino siū 
Amerikoje sau rūbus 
Vaitaitienė. Kiekviena 
gali išmokti siūti, tam 
reikia specialaus talento. Si 
varne tik 4 "metai. Namiški 
labai patenkinti, nes išeina 
pigiau ir gražiau. O ir kaim 
nės patenkintos, kai pataisor 
joms pirktinius drabužius 
pritaikome jų figūroms. Sek 
me madas, tačiau madų na 
jienas priimame kritiškai, n 
kas madinga — ne visada gr 
žu, o nepritaikius figūrai 
net juokinga. Svarbiausi pri 
cipai gražaus apsirengimo 
geras skonis ir išlaikytas da 
numaus, taip pat pritaikinti ti 
karnai visi kiti apsirengir 
priedai, kaip batukai, rankin 
kas, skrybėlė ir t. t. Siūvim 
kiekvienai moteriai naudinga 
o kartais ekonomišku atžvilg 
net būtinas!

Baigdamos
— Mielai 

šios parodos 
nors ir kukliais, individualizu 
tais savo darbo rūbų pavy 
džiais, linkėdamos kiek vi e n 
moteriai pradėti siūti!

— Ponia Kučiūnienė. kokia... 
salone perkatės rūbas, kad taip 
visada iki smulkmenų regime 
gražiai apsirengusią? — vynio- 
ju savo klausimus kitai būsi
mos parodos savo pasisiūtų rū 
bų demonstratorei.

aklai sekti naujausias 
Šeimos, su

dr.

net

abi pareiškė: 
prisidedam 
labdaros tik

— Mėgstu siuvimą! Nesu 
profesionalė, bet visados pasi
siuvu sau ir dukrelei geriau, 
gražiau ir pigiau, nei pirkčiau 
gatavus. Pačiai siūtis rūbus 

, idėją davė didelis kainų skir
tumas tarp gatavų ir pačios 
siuvamų rūbų mūsų biudžeto 
naudai. Dabar, siūdama iš iš
karpų, darau net pakeitimus. 
Domiuosiu naujomis madomis 
ir taikau jas individualiai sau, 
pasirinkdama pastovesnio kir
pimo fasonus, kad galėčiau il
giau dėvėti, ne tik vieną sezo
ną. Kiekvieną moterį daro ele
gantiška tvarkingas ir kuklus 
apdaras. Nieko perdaug!

— Esu informuota, kad daly
vausite būsimoje parodoje, kaip 
moters meniškų madingų rūbų 
profesionale. Ar įmanoma Ame
rikoje iš to pragyventi, kai stan 
dartinė konkurencija tokia mil
žiniška, — kreipiuose į E. Tut- 
lienę.

I
i — Esu profesionalė, siuvu 
nuo 13 metų amžiaus. Iš siuvi
mo pragyvenu, bet labiausiai 
mėgstu kūrybinį darbą. Pavyz
džių nevartoju, kerpu tiesiai iš 
medžiagos. Privačiu siuvimu 
daug kas interesuojasi, nes 
standartiniai rūbai daug kam 
nepritinka, nors jie būtų vė
liausių madų. Savo klientėms 
stengiuosi pritaikyti individua
liai kiekvienai kas jai pritiktų 
gražiausio ir esu labai laimin
ga, jei man pasiseka mano pa
siūtais rūbais pridengti klien
tės figūros trūkumus. Turiu 
gausų nuolatinių klienčių skai
čių, kurių tarpe siuvu ir mūsų 
garsiajai solistei P. Bičkienei

— Mano pasiūtais rūbais la
bai patenkintas mano vyras, 
tik jis nelabai mėgsta paties 
siuvimo proceso, — tęsė atsa
kymus E. Kučiūnienė. — Ta- jau 5-6 metai. Ji ir modeliuos 
čiau greit pamiršta tai, pama- šioje parodoje. Mano nuomone, 
tęs naują mano pasisiūtą rūbą! kiekviena moteris gali pasisiū- 
Sąlygoms ecant, patartina mo
terims dažniau dėvėti ilgas va
karines sukneles. Ilgas rūbas 
gražiną kiekvieną moterį ir pri 
duoda iškilmingumo visam įvy-

ti sau rūbus, bet geresniam rū
bui pasiūti jau reikia talento. 
Moters garderobo kiekybę bei 
kokybę nulemia jos aktyvu
mas visuomeninėje veikloje ir

kiui. Geresnės medžiagos per- tai, ar ji dirba už šeimos ribų, 
eito sezono rūbai visuomet įma Nedirbančiai reikia rūbų ma
noma pritaikinti naujai madai žiau, dirbančiai — daugiau, 
ir pridėjus dar porą naujų — Moters eleganciją nulemia ne 
galima visuomet būti gerai ap- rūbo brangumas, bet pagal ma- 
surengusiai. Elegantiško apsi- dą pritaikytas amžiui ir asme- 
rengimo svarbiausiu principu niui,
yra žinojimas, kur kokiu rūbu kiančių spalvų drabužis. Priedo

gražus, išlygintas, nerė-

Nek. Pr. Seserų gildo3 Cicero skyriaus rugsėjo 30 d. įvykstan
čios madų parodos Jaunimo Centre Chicagoje, kurios pelnas 
skiriamas arkv. Matulaičio senelių namų statybai paremti, cice- 
rietės ir chicagietės dalyvės pirmoje eilėje iš kairės: Milda Me
mensite, Stasė Olšauskienė, Olimpija Baukienė, antroje eilėje: 
Lialė Sodeikienė, Elena Kučiūnienė, Pau’ina Vaitaitienė ir Emi
lija Tutlienė. V. A. Račkausko nuotrauka

Jadvyga Paukštienė Motina ir vaikas (tapyba)

TIKIMĖS. KAD VIENI KITŲ

NEAPVILSIME

Lietuvos Dukterų povasarines veiklos pradžia

Vasaros laikotarpis buvo iš- kun. dr. Feliksą Gurecką. Kun. 
blaškęs Lietuvos Dukterų dr- 
jos nares po vasarvietes, ta
čiau šalpos darbai nenutrūko. 
Iš gražiai pavykusio pavasari
nio koncerto pelno buvo sušelp
ta nemažai ligonių ir į vargą 
patekusių. Jų skaičius nuosta
biai didėja ir mūsų veikla plin
ta.

Įsisteigus Lietuvos Dukterų 
dr-jai, su siaubu pastebėta, kiek 
daug yra vargo ir sielvarto pri
slėgtų mūsų tautiečių. Nuolat 
girdisi nedrąsus beldimasis į 
draugijos duris prašančių įvai
rios pagalbos.

Rugsėjo 7 d. Jaunimo Cent
re įvyko visuotinas Lietuvos 
Dukterų dr-jos narių susirinki
mas. Pirmininkavo vicepirmi
ninkė dr. Alina Domanskienė, 
sekretoriavo Gražina Micevičiū- 
tė. Draugijos pirmininkė Elzė 
Biminskienė, pasveikinusi susi
rinkusias nares, kreipėsi su spe
cialiu pasveikinimu į sugrįžusį 
iš Anglijos draugijos įsteigėją

Emily Dickinson

KOKS LAIMINGAS AKMENĖLIS

Koks gi laimingas akmenėlis,
Patekęs vienišas ant kelio,
Nei jam terūpi karjera,
Nei baimės dėl būties nėra;
Drabužį kuklų rudai pilką
Jam visata bekintanti užvilko;
Ir būdamas kaip saulė laisvas,
Anei bendravimų, anei žėrėjime nepaiso,
Tik pildo tobulą dekretą,
Kad paprasta skirta jam vieta.

Vertė St. Meringis

— graži laikysena ir grakšti 
eisena. Pats didžiausias patari
mas — dėvėti tvarkingus apa
tinius rūbus, neiškrypusius ba
tus, tvarkingą šukuoseną. Visa 
kita savaime bus gražu ir ele
gantiška, — maloniai baigė sa
vo įdomias mintis siuvimo pro- malonu, jei ir publika mūsų 
fesionalė E. Tutlienė.

— Malonu išgirsti žiupsnelį 
idėjų apie pasisiuvimą pačiai 
sau meniškų modemiškų rūbų, 
mieloji daktare, kas paveikė jus 
domėtis šia nauja profesija? — 
paklausiau dantų gydytojos P. 
Vaitaitienės.

— Amerikoje savo karjerą
pradėjau “Stock yarduose”, kur 
neįprastas, sunkus darbas visai 
palaužė mano sveikatą ir įstū
mė į beviltišką depresiją. Siu
vimas — buvo lyg pagalbos 
šiaudas skaudžių pergyvenimų 
audroje, nes jis, kaip ir visi 
rankų darbai, užima žmogaus 
mintis: pasisekimas ramina,
teikia paguodos, džiaugsmo. I 
Niekur jo nesimokiau, esu mė-1 
gėja, nes mėgstu rankų dar- Į 
bus. Rinkoje kiekvienai priei
namos nuo paprasčiausių iki Į 
prabangiškų Paryžiaus origina
lių rūbų iškarpos. Pramokus 
pagrindines kirpimo ir siuvimo j 
taisykles, 
ras kelias 
Paryžiaus 
pasakiškų 
Prenumeruoju madų žurnalus, 
lankau originalines ir didžiųjų 
krautuvių madų parodas. Per
ku tik gerą medžiaga, nes įde
du daug kruopštaus darbo. Me
džiagos kokybę išbandau savo 
metodu: pirma tvirtai suspaus- 
džiu jos gabalą rankoje — jei 
susiglamžo — tokios neperku. 
Tačiau siuvimo nenorėčiau da
ryti savo profesija: per daug 
įdedu širdies ir laiko, kad kas 
už tai atlygintų. Šeštadieniais 
lankau School of Art Institute 
Dress design skyrių, kur tenka 
gamintis iškarpas pačiai — tai 
žingrneliai į originalią madų 
kūrybą, kuriais esu labai 
tenkinta. Moters eleganciją 
lemia skonis, paprastumas, 
klumas, sau tinkamo rūbų

I liaus pasirinkimas, spalvos pri-,

sitaikymas ir meniškai priside
rinti apsirengimo priedai.

— Prie šios parodos priside
du, kad paremčiau labdarą ir 
paskatinčiau kitas moteris mo
kytis siuvimo. Gražiam tikslui 
joks darbas nepersunkus. Būtų

pasirodymus įvertintų, kaip šir 
dingą rėmimą labdaros ir savo 
apsilankymą palenktų tam pa
čiam kilniam tikslui, nesitikė
dami kokių nors kvapą užiman 
čių modelių ar kitų nepaprasty- 
bių, išskyrus pamatyti mūsų 

l pačių daugiau ar mažiau me
niškus, madingus darbus. Jei 
tie darbai atrodys pakenčiami, 
tikiu, kad tai ir bus geriausias 
paskatinimas ir įrodymas, jog 
kiekviena moteris gali pasiga
minti sau madingus Paryžiaus 
ar kitų kontinentų rūbus, kai
nuojančius tik pagal medžiagos 
vertę, — optimistiškai baigė 
dr. P. Vaitaitienė.

Iz. Motekaitienė

Karakulis su žebenkščių. Evans 
Custom studija New Yorke jungia 
pilką karakulį su pilku žebenkšč- 
čiu (cerulean mink) šiame trijų į 
ketvirtadalių ilgumo apsiauste. Jis 
yra sukurtas su ekstravagantiš- i 
kai pilnom linijom ir atverstais 1 
rankogaliais.

F. Gureckas buvo išvykęs į Ox- 
fordą, kur visus metus gilino 
studijas ir ruošėsi profesūros 
darbui.

Kun. dr. F. Gureckas kreipė
si į nares šiltu, nuoširdžiu žo
džiu, pabrėždamas, kad kalbai 
nesiruošė, nes ir negalėtų į sa
vo draugijos nares kalbėti ki
taip, kai tik iš širdies. Kalbė
jo apie draugijos tikslus ir 
principus. Mūsų tiksiąs — be
sąlyginis šelpimas į vargą pa
tekusio lietuvio, nežiūrint, ko
kios aplinkybės jį prie vargo 
privedė. Kalbos turinys ir nuo
širdumas taip paveikė susirin
kusias, kad keletas atvykusių 
viešnių įstojo į nares.

Po kun. Gurecko kalbos iždi
ninkė Irena Railienė perskaitė 
pavasarinio koncerto piniginę 
apyskaitą ir buvo aptariami 
mūsų šelpiamųjų reikalai.

Buvo svarstomas tradicinės 
rudens vakarienės klausimas, 
kuri įvyks spalio mėn. 6 d. Jau
nimo Centre. Reikia- vėl pripil
dyti išsisėmusį iždą. Vakarie
nės programa numatoma įvairi 
ir daug žadanti. Dalyvaus sve
čias iš Australijos, buvęs Klai
pėdos teatro aktorius - humo
ristas J. Venslovavičius ir Ali- 
ce Stephens sekstetas. Progra
mą praves Elena Kėželienė.

Narės žada prigaminti daug 
skanių patiekalų ir bus turtin
ga loterija, kur kiekvienas galės 
išbandyti savo laimę. Valdybos 
pasiūlymu su mažais pakeiti
mais buvo patvirtintos tos pa
čios rengimo komisijos, kurios 
taip gražiai pasidarbavo pava
sariniame koncerte. Tikimės, 
kad lietuviška visuomenė, su
prasdama draugijos kilnų tiks
lą, gausiai į vakarienė atsilan
kys.

Susirinkimas buvo užbaigtas 
šeimynišku narių pasikalbėjimu 
ir kukliomis vaišėmis. O. D.

Griežtos taisyklės 
gražuolėms

Joan Mary Engh, Wisconsi- 
no gražuolei, buvo priminta, 
kad nė vienai mergaitei nelei
džiama kalbėtis su jokiu vyriš
kiu, nebent tuo metu kartu da
lyvautų kuri nors moterų iš 
vietinio komiteto. Tokios esan
čios taisyklės, renkant Ameri
kos gražuolę. Atstovaujanti 
Wisconsiną mergaitė sušuko: 
“O, kaip baisu!”

Mirtinai pavojingi nuodingieji papuošalai

kiekvienai yra atvi- 
net pagal paskutines 
madas, neišleidžiant 

sumų, pasipuošti.
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Sveikatos skyriaus pareigū
nai perspėjo Amerikos moteris, 
ypač New England ir New 
Yorko valstybėse, peržiūrėti 
savo papuošalų dėžutes ir pa
tikrinti karolius, padarytus iš 
mirtinai nuodingų pupų iš Haiti.

Žirnio didumo pupa, vardu 
jeguirity, gali sukelti ne tik li
gą, bet ir būti mirties priežas
timi, ją suvalgius. Vien tik ją 
pačiulpus, po 12 dienų miršta
ma, perspėjo dr. A. L. Frechet- 
te, Sveikatos depart. direkto
rius. Anot jo, nuodai, esantieji 
pupoje, sunaikina raudonuosius 
kraujo rutuliukus.

Jau 1958 m. raudonai - roži
nės bei juodos pupos buvo už
draustos, kai jos buvo vartoja
mos akių vietoje vadinamų 
“voodoo” užkerėjimo lėlėse.

Tačiau paskutiniu laiku Ame
rikoje papuošalų rinką užplūdo 
karolių virtinės bei kitokie pa
puošalai, padaryti iš tų nuodin
gųjų pupų. Daugiausia jų pri
grūsta Connecticut, Massachu
setts ir New Yorko parduotu-

vėse. Tūkstančiai jų parduota 
Massachusetts po $2 už eilutę.

Dabar urmo ir pavienės par
duotuvės tikrinamos ir prašo
mos sugrąžinti nuodinguosius 
pirkinius.

Socializmas nekovoja su 
grožiu

Kubos prekybos ministeris 
Manuel Luzardo gerokai išbarė 
savo krašto pardavėjas, kad 
jos ateina į darbą visiškai ne
susitvarkiusios ir nekreipian
čios dėmesio į savo išvaizdą. 
Savo kalbą jis užbaigė:

— Socializmas neturi abso
liučiai jokių ginčų su grožiu!

Puikus paveikslas”, — sako J. Tininis. Los Angeles lietuvių grupė 
gėrisi dail. J. Paukštienės vienu iš jos 48 kūrinių, kurie buvo iš
statyti jos darbų parodoje Los Angeles mieste Kalifornijos Lietu
vių Dienos proga, rugsėjo 9 d. Nuotraukoje Iš kairės dešinėn: 
Bern. Brazdžionis. J. Tininis. Alė Rūta-Arbienė. dail. J. Paukštie
nė.. A. Skirius ir E. Artas. Lietuvių Dieną ir kūrinių parodą su
organizavo ir pravedė LB Los Angeles apylinkė.

L. Kančausko nuotrauka
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