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TRAGIŠKASIS ŽMOGUS
Naujoje prancūzų literatūroje 

VACYS KAVALIŪNA S, Cleveland 3, Ohio

Žmogus, jo gyvenimas ir li
kimas, jo džiaugsmo momentai 
ir skausmo gelmės yra visų lai
kų ir visų tautų literatūrinės 
kūrybos pagrindinis objektas. 
Tačiau nei vieno šimtmečio žmo
gus nebuvo taip slegiamas savo 
egzistencijos naštos, kaip jos 
yra slegiamas modernusis žmo
gus. Atsidūręs tarp dviejų kraš
tinių savo gyvenimo momentų— 
gimimo ir mirties — jis kenčia 
esančio tarp dviejų kas minutė 
prie viena kitos artėjančių uolų 
grėsmę, jieško bent kokio at
ramos taško,, jieško tai, kas jo 
gyvenimą įprasmintų, ir, nepa
jėgdamas rasti racionalaus at
sakymo į jį kankinančius klau
simus, kenčia. Ypatingai jį kan
kina jo vienatvė... Absoliuti vie
natvė neperžengiamos mirties 
bedugnės akivaizdoje.

Šis moderniojo žmogaus vie
natvės skausmas iš gyvenimo 
yra perėjęs ir į literatūrą. Jį 
mes sutinkame romano pusla
piuose, 'jį matome ir girdime 
teatre, jo gūdus šauksmas aidi 
ir iš skausme gimusios poezijos 
eilučių.

Neatsakytas klausimais ir 
juodas vienatvės skausmas

Koks gi pagaliau yra žmo
gus, kurį gana dažnai sutinka
me šių dienų prancūzų literatū
roje? Nors jis yra individualus 
įvairių autorių kūriniuose ir jo 
gyvenimas pareina nuo struktū
rinių vieno ar kito veikalo ele
mentų, tačiau, apskritai imant, 
tai visų pirma — tragiškasis 
žmogus, kurio dvasiniame veide 
atsispindi gilus vidinis nerimas, 
neatsakytas jo egzistencijos 
prasmės klausimas ir juodas 
vienatvės skausmą?. Vienas jau
čiasi Marcei Prousto, vieno iš 
pačių didžiųjų XX a. rašytojų, 
ilgos romanų serijos (A la re- 
cherche du temps perdu) auto
riaus, žmogus. Negailestingai 
graužiamas viską — daiktus ir 
žmones — naikinančio laiko, pa
guodos jis jieško mene, vienin
telėje, jo manymu, realybėje. 
Atminties ir pojūtinių asociaci
jų pagalba stengiasi jis iš pasą
monės gelmių susigrąžinti pra
ėjusius gyvenimo momentus ir 
tuo būdu nugalėti laiką.

Neniotyvuoto nusikaltimo 
filosofija

Dar labiau nerimo yra kanki
namas Andre Gide žmogus. Jis 
aistringai jieško tiesos, kurios, 
deja, neberanda, nuolat pats sau 
kelia klausimus, kurių nepajėgia 
atsakyti, nuolat svyruoja tšrp 
tezės ir antitezės. Pagaliau, jei 
A. Gide žmogus ir atsako į savo 
paties klausimus, jei ir randa 
tiesą, tai toji tiesa yra relatyvi, 
tik jo tiesa, neturinti jokios uni
versalinės vertės. Lafcadio, vie
nas iš pačių svarbiųjų “Vatika
no požemių” veikalo, kunį A. 
Gide pavadina būdingu “sotie” 
vardu (draminis viduramžių 
žanras, kurio visi veikėjai va
dindavo kvailus), personažas 
pro einančio traukinio langą iš
meta Fleurissoire, pats nežino
damas kodėl. Kai nužudytojo 
svainis klausia, kodėl jis taip 
padarė, Fafcadio ramiausiai at
sako: “Nežinau... Jis neatrodė 
laimingas”... Lafcadio žmogžu
dystė yra pradžia “nemotyvuo
to nusikaltimo” filosofijos, turė
jusios ir tebeturinčios įtakos ra
šytojams egzistencialistams.

Malraux žmogus

Vienatvės skausmas ir gyve
nimo prasmės jieškojimas kan
kina ir Andre Malraux žmogų. 
“Didžiausia kančia yra vienat
vėje”. — sako romano “La Con- 
dition Humaine” personažas Ka-

tow. Todėl savaime supranta 
ma, kodėl Katow ir kiti šio ro-' 
mano, traktuojančio žmogaus 
likimą struktūriniuose kinų re
voliucijos rėmuose, personažai 
stengiasi įvairiausiais būdais iš 
juos slegiančios vienatvės išsi
veržti ir žūt-būt savo gyvenimą 
įprasminti. Katow gyvenimo 
prasmės jieško veiksme — jam 
todėl ir nusižudyti geriau negu 
ramiai mirti, nes savižudybėje 
yra daugiau veiksmo. Kyo, kitas 
svarbus šio romano personažas, 
paguodos jieško apskritai hero
jinėje veikloje, Tchen — žudy
me, nors po pirmos žmogžudys
tės ir pasijunta jis esąs nepake
liamai vienas, o profesorius Gi- 
sar, panašiai kaip ir proust žmo
gus, — kinų mene ir ypač opiu
mo vartojime — jo pagalba jis 
persikeliąs į realesnį gyvenimą. 

Camuso Maras

Nerimstančius personažus ir 
įvairiai jieškančius atsakymo į 
egzistencijos prasmės klausimus 
sutinkame ir Albert Camus ro-j 
mane “La Pešte” (“Maras”).* 
Darbas, visuomeninės ir profesi
nės pareigos, literatūrinė kūry
ba... yra šiokios tokios užuovė
jos, kur jie gali kiek prisiglaus
ti. Tačiau, be kunigo Paneloux, 
priimančio iš Dievo rankų ir 
bausmės rykštę, visi kiti šio ro
mano personažai jokio tvirtes
nio atsakymo į žmogaus egzis
tencijos prasmės klausimą nebe
randa, ir maru mirštančio vaiko 
šauksmo klaikumas gūdžiai nu
aidi tuščio gyvenimo erdvėje, 
nepalikdamas atsakymo į klau
simą, kurį didžiame skausme 
buvo išsprendęs Biblijos Jobas 
ir kurį pagaliau buvo supratęs 
Victor Hugo po savo dukrelės 
tragiškos mirties, giliai atsispin
dinčios jo “Kontempliacijose”.

Dramoje

Nemažiau tragiškas žmogus 
yra ir XX a. prancūzų dramoje. 
Jean Cocteau pjesės “Pragariš
koji mašina” (“La Machine In- 
fernale”) personažai, ypač Edi
pas, negali išvengti savo likimo, 
kuris, lyg pikta pragaro mašina, 
negailestingai sunaikino iš an
ksto pasmerktąjį, nors jis ir yra 
niekuo nekaltas.

Panašią fatalistinę idėją ran
dame ir Jean Girodoux dramo
je “La Guerre de Troie u’aura 
pas lieu” (“Trojos karas neį
vyks”), kurios personažai pa
slaptingos, piktos ir aklos jėgos 
neišvengiamai stumiami prie ka
tastrofos — karo, kurio nei vie
na pusė nenori.

“Keleivis be lagamino”
Jean Anouilh pjesės “Le voy- 

ageur sans bogage” ("Keleivis 
be lagamino”) vyriausias perso
nažas Gaston, fronte nustojęs 
atminties karys, jieško savo tė
vų, kuriuos suradęs atsisako, 
kad tuo būdu atsikratytų ne
malonaus lagamino—neperšva- 
rios savo gyvenimo praeities ir 
galėtų savo gyvenimą pradėti iš 
naujo. Į pastabą, jog negalima 
atsisakyti nei savo praeities, nei 
paties savęs, Caston atsako, 
jog jis esąs vienintelis žmogus, 
kuriam likimas duodąs progos 
įvykdyti šią kiekvieno žmogaus 
svajonę, ir ja nepasinaudoti būtų 
nusikaltimas. Tačiau šiuo būdu 
Gaston, kaip teisingai pastebi 
O. F. Pucciani (The French The 
ater since 1930), neišsprendžia 
savo gyvenimo moralinės pro
blemos.

Montherland Camus dramos
Henry de Montherland “Mi

rusios karalienės” (“La Reine 
morte”) personažai gyvena nuo
latinėje mirties baimėje, kuri 
eina per visus pjesės puslapius t

senasis karalius Ferrante laukia 
artėjančios mirties ir jos bijo, 
įneš gyvena taip pat mirties 
grėsmėje, Pedro, jos vyras, ka
lėjime etc.

Albert Camus dramos "Nesu
sipratimas” (“Le malantendu”) 
Morta, kuri drauge su savo mo
tina nužudo savo brolį, po dau
gelio metų parvykuni namo, kad 
praskaidrintų /Judviejų gyveni
mą, prieina išvadą, kad vienin
telė išeitis yra savižudybėje. Nu
žudytojo brolio žmonai ji pata
ria melstis, kad “josios Dievas” 
ją paverstų į akmeni — tai vie
nintelė tikra laimė. Gi kai Ma
rija, nužudytojo našlė, rauda ir 
šaukiasi Dievo pagalbos, atsida
ro durys ir išeina senas tarnas.
Į Marijos prašymą padėti jai jis 
atsako: “Ne!” Šis senojo tarno 
kategoriškas “ne” yra tarytum 
pikta replika į “Fausto” Marga
ritos šauksmą: “Tavo esu, Tė
ve! Gelbėk mane!” atsakiusiam 
balsui iš dangaus: “Išgelbėta”

Suteptos rankos ir širdys

Jean — Paul Sartre pjesės 
“Nešvarios rankos” (“Les 
mains sales”) personažų ne tik 
rankos, bet ir širdys suteptos. 
Hugo Barine, klausimams, ko
dėl jis nužudę Hoedererį, atsa
ko beveik A. Gide Lafcadio žo
džiais: “Aš jį nužudžiau todėl, 
kad atidariau duris... Tai visa, 
ką aš žinau”, — man iš esmės 
šios žmogžudystės motyvai daug 
aiškesni negu Lafkadio.

Tragiškas egzistencialistinio 
ateistinio žmogaus Šauksmas
Juodos pesimistinės idėjos, 

deąperacija, vienatviškas ir ab
surdiškas šauksmas aidi iš dau
gumos naujosios prancūzų lite
ratūros personažų lūpų. Tai tra
giškasis egzistencialistinio atei-. 
istinio žmogaus, nerandančio 
kelio į šviesą, šauksmas klaikio
je gyvenimo bedugnėje. Šios juo
dos gyvenimo dramos persona
žai veikia ne todėl, kad įvykdy
tų ką nors- gero, kilnaus ar gra
žaus. Jis veikia todėl, kad pats 
sau įrodytų, jog jis egzistuoja, 
nes nebūties perspektyva jį gąs
dina. Tai tas pats personažas, 
apie kurį kalba William Bar- 
rett: - -

“Bet nepamirškime, kad šis 
pogrindžio žmogus yra pavojin
gas. Jo pasirodymas nevisuo- 
met yra filosofinio ir nekenks
mingo pobūdžio... XX a. jis bu
vo tapęs nacių pareigūnų ir de
gino lavonus Buchenwalde, šian
dien jis yra NKVD pareigūnas 
ir tūkstančius europiečių varo į 
mirtį” (What is eksistentia- 
lism?).

Nežiūrint J. — P. Sartre tei
gimo (“L’Eksistentialisme ėst 
Humanizme” manifeste), jog jo 
egzistencialistinė doktrina, kuri 
remiasi morale, leidžiančia žmo
gui laisvai pasirinkti tokią elge
sio formą, kuri įgalintų jį ko 
pilniau reabizuotis, egzistencia-

M. Vaitkus

AŠARA
Tarei sudiev — ir suvirpėjo 
kurčiu skausmu išblankęs balsas. 
Atsakė tau gėlių alėjoj 
„sudiev, sudiev“ žvirbliukai smalsūs.

Atsižvelgei atgal dar kartą — 
ant veido ašara sužvilgo.
Sušlamo apušė prie vartų:
„Bus mums vieniems čia ilgu, ilgu“. .

Regėjau tai, tylus praeivis, 
ir skausmas širdį man sugėlė:
„Kam teko ta liūdnosios deivės 
širdy ištryškus ašarėlė?..

Laimingas jiš. . O man klajūnui 
ar skirs kas ašaros žemčiūgą, 
čai teks keliauti žemės sūnui 
į Amžių ryto tolį bugų?..

DU TAKAI

Kai skleidės jaunos mūsų dienos 
Bažnyčios mistiniam sode, 
ir vilgo ašarom blakstienos, 
ir degė meilė mum veide. —

būties takeliai, susipynę, 
žaliu gėlėtu vainiku 
tekėjo į svajų tėvynę, 
ir buvo skirtis mum sunku. . •

Tačiau išskridom išsiskyrę 
lemties nežinoman miškan, 
kur glūdi tankmės, niūkso tyrai, — 
ir buvo šalta, liūdna ten..

Nūn grįžtam į Pradžios Šaltinį, 
kur mūsų širdys susilies, . 
kelionę baigus paskutinę, 
aušroj žadėtosios šalies..

VILTIS
✓ '

Tu viltį įžiebei, kaip saulę 
tamsioj nakty, kur siaubas grėsė, 
ir kaliniui kolonų aulę 
atvėrei, lyg šventovę šviesią, —

ir man krūtinė atsiduso 
svajingai, lengvai, palaimingai, 
lyg įsiyrus Žemei mūsų 
į laisvę tyrą ir kvapsningą..

\

KULTŪRINE KRONIKA
• Kauno Veterinarijos akade

mijos dvidešimtmetis. Šiemet 
sueina dvidešimt metų, kai bu
vo įsteigta Kauno Veterinarijos 
akademija, savarankė, universi
teto lygio, mokymo ir mokslo 
įstaiga. Vienas jos institutas ga
mino užsienyje brangiai kaina
vusius skiepus žmonių ir gyvu
lių reikalams. Keli kiti institu
tai vedė kovą su užkrečiamomis 
ligomis, kurios yra bendros žmo 
nėms ir gyvuliams, pvz. džiova, 
pasiutimas, juodligė, bruceliozė 
ir t.t. ;

Laisvajame pasaulyje paskli
dę buvę K. V. a-jos profesoriai 
ir jos auklėtiniai ruošiasi šį gra
žų dvidešimtmetį nors kukliai 
paminėti spaudoje ir susirinki
mu, kuris numatomas šaukti 
šiais metas rudenį, Chioagoje. 
Apie tai mus inforriiuoja Lietu
vių Tremtinių Veterinarijos gy
dytojų draugijos pirm. dr. A. 
Milaknis.

visi akademijos profesoriai spe
cializavosi kiekvienas bent ke
liuose žymiausiuose Vak. Euro
pos universitetuose. Akademijos 
pastatai, klinikos, laboratorijos 
ir įrengimai savo stilingumu bei 
praktiškumu pralenkė ne vieną 
garsią Europos vet. mokyklą.

Už tų pastatų suprojektavimą 
ir statybos pravedimą užtarnau
ta pagarba tenka dipl. inž. J. Ja- 
siukaičiui ir kitiems statybos ko 
misijos nariams: dr. Š. Jan
kauskui, dr. Bielkevičiui ir D. 
Mironui.

• Emilijos Plateraitės sukak
tis. šiemet sueina 150 metų nuo 
garsios kovotojos dėl laisvės, 
pulkininkės Emilijos Plateraitės 
gimimo ir 125 metai nuo jos 
mirties. Ta ryžtinga grafaitė 
įamžino savo vardą Lietuvos is
torijoje drąsiai kovodama dėl 
laisvės 1831 metų sukilime. Ji 
buvo gimusi 1806 metais Vilniu
je. Augo pas gimines dvare Lat-

Reikia pasidžiaugti, kad mū- • vijoje. Geros širdies, buvo prie
šų akademijai 1955 m. birželio lanki baudžiauninkams, lankė
mėn. suteiktas Amerikos Vete
rinarijos Gydytojų Sąjungos 
(AVMA) pripažinimas. Jau 
1952 m. JAV Žemės Ūkio depar
tamentas pripažino K. V. A-ją, 
suteikdamas ją baigusiems vet. 
gydytojams teisę užimti federa- 
linių vet. inspektorių vietas. Pas 
tąrasis AVMA pripažinimas y- 
patingai svarbus tuo, kad jis a- 
kademijos auklėtiniams suteikė 
visais atžvilgiais lygias teises su 
JAV ir Kanados vet. gydytojais, 
baigusiais pripažintąsias mokyk 
las.

Vet. medicinos praktikos tei
sių atžvilgiu, beveik visos JAV 
ir Kąnados provincijos, išskyrus 
New Yorką, remiasi AVMA pri

kaimo ligonius, mokė vaikus 
rašto, rinko tautosaką. Mokėjo 
kelias Europos kalbas, daug 
skaitė, buvo pamėgusi istoriją 
ir matematiką, augšto išsilavi
nimo. Mikli jojikė, gerai varto
janti ginklą, prasidėjus 1831 m. 
sukilimui stojo į kovotojų gre
tas. Iš pradžių atvyko pas savo 
giminaitį Cezarį Platerį į Lietu
vą. Pasitelkusi adjutante Mari
ją Prušinskaitę ir keletą paly
dovų, ji Dusetose ėmė burti gau
sesnius sukilėlius prieš rusus. 
Prie jos dėjosi ir bajorai, ir kai
miečiai. Ji jau turėjo 280 šau
lių, 60 raitelių ir kelis šimtus 
kaimiečių su dalgiais. Zarasuo
se į miesto knygą Plateraitė įra

pažinimu. Kitaip sakant, visi šė sukilimo aktą.

listinis naujosios prancūzų lite
ratūros žmogus jaučiasi nejau
kiai. Dar daugiau, stovėdamas 
ant nebūties pagrindo, jis dejuo
ja ir šaukia. Gyvenimas jam tė
ra absurdas. “Irracionalizmas, 
žmogiškoji nostalgija ir absur
das — štai trys dramos perso
nažai”, — sako A. Camus (“Le 
Mythe de Sisyphe”).

Žmogus, testremdamas tik sa
vimi, atsiduria ties tuštuma. 
“Absurdas, garsusis absurdas te 
liko mums”, — sako O. V. L. 
Milašiaus romano “L’Amoureu- 
se Initiation” personažas gra
fas de Pinamonte, baigdamas pa 
šakoti sudužusios savo meilės 
istoriją.

Krikščioniškasis 
egzistencializmas 

Egzistencialistinė filosofija ne 
būtinai ateistinė. - Yra filosofų, 
svarstančių egzistencialist. pro
blemas, kurie remiasi krikščio
niškosios pasaulėžiūros princi
pais. Bene pats ryškiausias 
krikščioniškojo egzistencializmo 
atstovas yra Gabriel Marcei. Ta
čiau ne jo filosofija šiuo kartu 
rūpi šiam straipsniui. Tesinori 
kiek staptelėti prie jo draminės 
kūrybos, kuri yra jo filosofinių 
idėjų interpretacija.

G. Marcei žmogus taip pat y- 
sra negailestingai slegiamas vie
natvės: “Vięnintelė kančia yra 

i būti vienam”, sako Rose veika- 
| le "Le coeur dės autrcs” (“Ki- 

(Nukelta į 2-rą pusi.)

vet. gydytojai, turį šį pripažini
mą, gali įsigyti praktikos teises 
bemaž visoj Š. Amerikoj, gi šio 
pripažinimo neturintiems prak
tikos teisių įsigyjimas labai su
varžytas ir galimas tik su dide
liu vargu 'vienoj, kitoj valsty
bėj.

K. V. A-jos pripažinimas buvo 
atsiektas grynai pačių jos auk
lėtinių, buvusios vadovybės ir 
profesūros pastangomis. Ypač 
tenka pažymėti du tos akade
mijos auklėtinius, kurių ypatin
gu ryžtu bei pastangomis ir bu
vo atsiektas tikslas: dr. P. Gai- 
liūnas surinko medžiagą, sure
dagavo ir išleido informacinį lei 
dinį apie K. V. akademiją, ją iš
platindamas taip atitinkamų as
menų ir įstaigų, kas daugiau
sia ir nulėmė, jos pripažinimą. 
Šiame darbe jau daug padėjo 
a.a. dr. K. Kasponis-Kasperavi- 
čius.

Nėra abejonės, kad akademi
jos auklėtinių geras bendras iš
silavinimas ir praktiškas pesi-

Patraukė į Daugpilį įr lietuvių 
jėgomis puolė maskolių įgulą. 
Plateraitė pati vadovavo su kar
du rankoje. Rusų jėgos buvo 
žymiai stipresnės. Jie Platerai
tės būrį išklaidė. Su savo dali
nio likučiais ji prisijungė prie 
C. Platerio būrių ir veikė Upy
tės apylinkėse. Kovėsi pirmose 
eilėse. Surinkusi didesnius suki
lėlių būrius su jais patraukė į 
savo gimtąjį Vilnių. Kovėsi ties 
Ukmerge, Vilniumi, ties Kaunu, 
ties šauliais.

Kai sukilėlių jėgos ėmė tirpti 
ir jų vadas Gelgaudas nuspren
dė trauktis į Prūsus, ji pasakė: 
“Aš, kol gyva, kovosiu už tėvy
nę”. <Su giminaičiu C. Plateriu 
ir sukilėle Rašanavičiūte ji ban
dė prasimušti į Lenkiją ir prisi
jungti prie sukilėlių. Badauda
ma keliavusi 10 dienų taip nu
silpo, kad apalpo. Su karščiu, 
žaizdotomis kojomis pasiekė Sei
nų apskritį. Buvo priglausta 
Ablamavičių dvare. Mirė 1831 
m. sužinojusi apie sukilimo ne-

Gen. St. Raštikis — gavo brolio Andriejaus ūkyje 
Nuotrauka ii turtingo* atsiminimų knygos “Kovose dįj Lietuvos”

ruošimas' bei sugebėjimas turi- laimingą pabaigą. Palaidota Kap 
mas žinias pritaikinti naujojoj čiamiesty, Seinų apskrity. Isto- 
krašto sąlygoms ir sąžiningu- rikė dr. V. Sruogienė mini, kad
mas sudarė gerą įspūdį tiems 
AVMA pareigūnams, kurie ste
bėjo ir sekė naujai atvykusių mirti 
kolegų profesinį pasiruošimą ir 
bendrą išsilavinimą. Su pasigė
rėjimu reikia pasakyti, kad nei 
vienas lietuvis vet. gydytojas, 
gyvenąs JAV ar Kanadoje, ne
padarė nieko, kas žemintų jo 
profesiją ar lietuvio vardą. Prie
šingai, ne vienas iš jų jau pasi
reiškė dėmesio vertais moksli
niais straipsniuis profesinėje a- 
mėrikiečių spaudoj: ne vienas 
jau yra įsteigęs sėkmingą priva
čią praktiką. Eilė mūsų vet. gy
dytojų buvo priimti į JAV civi
linę tarnybą (Civil service) fr 
dirba kaip federaciniai inspek
toriai ar kitose valdinėse vieto
se.

Mokslas akademijoje tęsėsi 
penkerius metus su beveik viene 
rių metų privaloma praktika 
maisto produktų ir gyvulių ap
krečiamų ligų kontrolėje. Beveik

Plateraitė garbinusi Orleano 
mergaitę, dėl laisvės nebijojusi

• P. Abelkis gana sunkiai 
susižeidė akį: geroje gydytojo 
priežiūroje — gyja; atrodo, kad 
regėjimui nebus pakenkta. Šio
mis dienomis gavo žinią iš Lietu 
vos, kau jo k nyga “Žemaičių 
krikštas” pasiekė Žemaičių Kal
variją. Iš Lietuvos net prašoma 
siųsti daugiau egzempliorių. 
Netgi Lietuvos spaudoje pasiro
džiusi to veikalo recenzija pa
lanki. šiuo metu spausdinama 
P. Abelkio parašytoji Visų šven 
tų parapijos (Chicagoje) istori
ja. Rašytojas kuria dabar nau
jas noveles ir dirba prie savo 
dviejų tomų romano “Pirktinu- 
kė” — iš Indijos gyvenimo.

• Kun. dr. P. Ragažinskas iš
Čilės persikėlė į Kolumbiją ir 
Tolimos universitete dėsto aske
tinę ir mistinę teologiją.

Z



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
Šeštadienis, rugpjūčio 18, 1956

Didieji Papilti gyvenimo 
momentai

DR. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujau adresas: 4255 W. 63rd SU 
ofisu teL IthJlaooe 6-4410 

Keaid. telef. GRovehill 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m. lr 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietą, 
frečlad. Ir teštad. pagal sutarti

Ofiso tel. GLiffside 4-2806 
Rezidencijos: LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 Weat 471 h Street 
(Kumpas 47tb lr Hermitage) 

Vai.; nuo 2 iki 4 lr 6 iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek.

ilgisi ir su kuriuo dieviškosios nimi, nes vakaras artėja, ir ne- Dt. Riša KRIAU6ELI0MŠITA 
malonės padedamas pagaliau apleisk manęs” (Troisieme Ode, 
vėl susitaiko, tai P. Claudel žmo Magnificat).

fcois-Dumee, — yra ta, kad jis 
yra žmogaus šaukimas” (Solitu- 
dfe et communion dans le thestre 

■ de Gabriel Marcei).
Mauri&c ir Claudel 

Kalbant apie žmogaus vienat
vę naujoje prancūzų literatūro
je, galbūt reikėtų prisiminti ir 
Fr. Mauriac bei P. Claudel per-

— Dviem keliais, rašo Papi-; sonažus. Tačiau šių dviejų did- 
ni, radau tikėjimą. Pirmasis bu- žiųjų rašytojų žmogaus koncep-

T. B. MIKALAUSKAS, Brooklyn, N. Y.• t

Kristaus istorijaGyvenant Italijoj, Florencijos 
mieste, teko asmeniškai pažinti 
tą didįjį italų rašytoją, Gio^an- 
ni Papini, kuris pasiliks istori
joj kaip viena iš didžiųjų inte
lektualinio jr dvasinio gyvenimo 
asmenybių mūsų laikais. Jo vei
kalai yra išversti į trisdešimt 
kalbų. >

Jaunystėje yra redagavęs ke
turis žurnalus. Po to sekė kny
gų produkcija, daugiau kaip še
šiasdešimt veikalų tarp prozos 
ir poezijos, istorijos ir filosofi
jos, tiesos ir paradoksų.

Knyga, kuri atkreipė kritikų 
dėmesį, buvo “Uomo finito”
(Užbaigtas žmogus), 1912 m., 
gili dvasinė autobiografija. 1916 
m. pasirodė kaip originalus po- 
ėtas su šimtu eilėraščių. Kaipo 
filosofas pasireiškė sukritikuo
damas vokiečių idealizmą ir 
anglų-pranęūzų pozityvizmą. Li
teratūroje atsižymėjo dviem 
veikalais: Dante ir Carducci. *

Papini netikėjo, buvo skepti
kas, bet greit suprato, kad ate
istų kelias veda į minties nihi
lizmą. Šios idėjos pagautas ra
šė:

— Kada perskaičiau Nie- 
tzsches veikalą, nustebau jo lai
kymusi koncepcijos, kad krikš
čionybė yra priešinga gyveni
mui. Nietzsche buvo apsėstas 
geidulingo ir ištaikingp gyveni
mo minties, ir visa tai, kas prie
šinosi gyvenimui, jis laikė klai
da ir blogiu, o visa tai, kas fa- 
vorizavo tokį gyvenimą — buvo 
grožis. Taigi, krikščionybė, pa
gal Nietzsche, buvo prieštara
vimas, buvo gyvenimo priešas.
Tada aš padariau vieną dalyką, 
kurio kiti Nietzsches . veikalų 
skaitytojai tuo metu nedarė. Pa
norau būti teisingas ir nuošir
dus, ir pradėjau skaityti ketu
rias Evangelijas: ir turiu pasa
kyti, kad dėka Antikristo (Nie
tzsche) perskaičiau pirmą kar
tą Evangelijas... Kristus stebė
jo mane nuo jaunystės dienų. —

Su “Kristaus istorija”, para-i tų širdis”) personažas. Taip pat 
šyta 1921 m., išryškino Papinio ir mirtis yra dažna Marcei dra-

gaus, kuris be Dievo taip pat 
kenčia, pasaulis, panašiai, kaip 
ir mūsų Jurgio Baltrušaičio, tu
ri gilią prasmę ir yra nušviestas 
šviesos, ateinančios iš Dangaus. 
Jiems ir toji absurdiška nebū
ties bedugnė, prie kurios siaubo; 
apimtas stovi žmogus ateistas, 

antrasis —{cija iš esmės skiriasi nuo rašy-jnėra tokia baisiu Žinoma, mirtivo širdies kelias; 
protavimo ir jięškojimo. Tai į- Į tojų egzistencialistų, ypač ateis- 
vyko vargingame, tet patriar- { tinio egzistencializmo atstovų, 
kalinio gražumo, kalnų namely
je, per vieną mergaitę, kuri pas
kui buvo mano ž mona. Per ją 
Sutvėrėjo ranka paliėtė mano 
širdį. (Čia turima mintyje 1907 
m. vedybos, per kurias Papini iš 
meilės savi žmonai sutiko atsi
klaupti ir priimti Komuniją. B.
M.).

— Ne kartą sekmadieniais 
palydėjau savo žmoną į bažny
čią: tai dariau, nes mačiau, kad 
jai patinka, o paskui ir man 
pradėjo patikti.

— Pirmame Pasauliniame ka
re, kada visas pasaulis liejo 
kraują ir ašaras, mano smege
nyse beldėsį problemd: kodėl 
neapykanta virsta brolžudybe ?
Kaip visa tai atitaisyti? Ar po
litinėmis sutartimis? Ar progra
momis ir sistemomis? Vaistas 
yra tik vienas: nuo laikinųjų 
dalykų kilti prie amžinųjų, iš iš
orinių įeiti į vidinius, į sielą.
5Atsiekti įsitikinimo, kad iš ne
apykantos galima pereiti į mei
lę ; iš knygų pereiti į knygų kny
gą: Evangeliją.

— Čia įvyko mano atsiverti
mas ir kartu atėjo idėja rašyti 
Kristaus istoriją.

— Dar stipriau pajutau tikė
jimo reikalingumą, kada, 1919 
m., mačiau dvi savo dukreles, 
kaip angelus, einant prie pir-' 
mos Komunijos.

'— Kada parašiau paskutinį 
Kristaus istorijos žodį, atsisto
jau, ir, jausdamasis laimingas, 
apkabinau-savo žmoną ir duk
reles, sakydamas: dabar galime 
važiuoti. (į kalnus atostogų. B.
4&)/-‘ ‘

koncepcijos. Jei Fr. Mauriac

nėra lengva, ir niekas savano
riškai mirties neakceptuoja. Ta
čiau mirtis yra daug pakelia-

žmogus nvgrimsta į vienatvę, nu mesnė tiems, kurie jos akivaiz- 
sidėdamas ir tuo nutraukdamas, doje, P. Claudel žodžiais, gali 
kontaktą su Kūrėju, kurio jis pasakyti: “Viešpatie, būk su ma-

STEIN TEXTILE CO.
1306 South Union Avė.

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

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:

Geriausios ANGLIŠKOS bei 1‘worsted MEDŽIAGOS kos
tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50

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

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

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

Grynų spalvų Fortįsan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiekfc 

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

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

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

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

Tragiškasis žmogus

(Atkelta iš 1 psl.)

MIDLAND
>avings ar,d Lc 

Absocidttor,

Nuodėmė yra toks laisva va
lia norėtas blogis, kad iš viso 
nuodėmės nėra, jeigu veiksmas 
nėra laisvai notėtas.

— Šv. Augustinas

TeL ofiso HK 4-HFV9, rez. PR 4-7*38

OR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1057 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—8 

Aeštadleniats nuo 1 Iki 4 vai. p. 
Išskyrų# k et vt r tad tr sekmad.

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

•322 So. Weetern Avenue
Vai.: kasdien, 10-12 vai. ir 7-0 vai. 
rak. fiešt&dienlals 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Res telef. WAlbrook 5-6078

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 0-1705 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir 
:ei*ad.

lies. tel. GRovehill 6-5G03

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Šeštad. 2—4 vai. vak.

| Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti- 
Teief. ofiso LAfayette 3-6048 

Rez.: VVAlbrook 5-3048

(Gydytoja ir Chirurge) 
MOTKIAV LIG v IK 4K14EKUOI 

SUEClALlHTtt
I7B0 WMt 7 Irt Street 

(Kampas 71st lr California/ 
l'vl. ofiso lr rca. RLpubUc 7-4148 
Vai. 11-1 lr 6-0 v. V. ri.St 1-4 p. p. 

Priimlmus tik pagal susitarimą

DR IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

ACDlklV IR VAIKŲ IdttŲ
SPECIALISTĄ

T1M South Western Avenua
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet.

Oflee tel. RE. 7-1188
Rea. Ui. VVAlbrook 5-3785

feL ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4088

DR. FRANK C. KWINN
(KVIJUCINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 Vort 47(h Streal

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 3 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 3:10 
Uždara treč. visa diena lr šeštad. vak.

Tel. ofiso Pllosx»eet <1-2210
Pltosi>ect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC, CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

Priėmimo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo G iki 8 
vai. pirmad ir penkt. Trečiad. ir sek. 
uždaryta.

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisui: 20 North VVacker Drive 

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

Tel. CEntral 6-2204 
5002 VV'cst lbth Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—3 
Tel. TOwnhall 3-0050 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Rczid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 5lst St.
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak, U 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-o, treč. lr šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•317 South Weatera Aveaaa 
Chicago 20, 11L 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublic 7 -4000 

Rezidencija: GRovehill 6-8181

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA LR CHIRURGĄ 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Kuto: 1653 W. 103 St., Beverly Mills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. ▼. iki 9 v. v., 
Išskirua trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllmaa 5-8788 
Buto — HEverly 8-3916

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez, IIEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avaug
Atostogose iki rugpjūčio 

mėnesio 20 dienos.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS. 

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

šeštadieniais 1—4 v o. n

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagąi sutartį 
Ofiso tel. Virginia 7-0036

Rezidencijos tcL BEverlv 8-8244

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

<253 S. Whipple Stzgrt
(Arti Archer Avė.)

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

LAfayette 3-4040 
Namų — CEdarcrest 3-V786

TeL ofiso I’It<»spect 6-9400
Rczid. PRospect 6-0408

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vičlūtd)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

grįžimą į katalikų Bažnyčią.
Paskutiniais metais Papini 

jautėsi kaip sukaustytas milži
nas. Ligūstas, slegiamai sustin
gęs, gulėdavo ąnt sofos. Ten 
žmpgaus jau nebuvo, tik krūvi 
•mėsos, bet, smegenys gyveno ir 
dirbo. Niekas nebeštiprąto jo 
kalbos, išskyrus dukraitę Oną, 
kuri iššifruodavo, suprasdavo ir 
surašydavo. Taip kūrė iki pa
skutinės minutės.

Paskutinieji jo žodžiai buvo 
šie:

— Vis aklesnis, vis mažiau 
pajudąs, vis tylesnis. Mirtis nė
ra kas kita kaip tylus sustin
gimas. Aš mirštu po truputį 
kasdien. Bet aš turiu vilti, kad 
•pievas man suteiks malonę, ne
žiūrint visų mano klaidų, pa
siekti paskutinę dieną visa sie
la. —

Papini gimė Florencijoje 1881 
m. sausio 9 d.^ ir mirė liepos 9,

mų tema. Tačiau jo kūryboje 
nėra nei juodos nevilties, nei ne
pabaigiamo pesimizmo. Vienatvė 
yra išeities taškas dvasiniais ry-; 
šiais susijungti su kitais. G. į 
Marcei teatre ypač pabrėžiamas ■ 
paslapties momentas ir jo reikš
mė. “Be paslapties, — sako vie
nas jo personažas, — gyvenimas 
būtų nepakeliamas”. Per paslap
tį jo žmogus suranda šviesą, prie 
kurios jis instinktyviai veržia
si. Pagaliau jo personažams ir 
mirtis nėra juoda bedugnė. Ji — 
vilties laidai: “Jei būtų tik gy
vieji, aš manau, Grida, kad že
mė būtų tuščia”, — sako vienas 
jo dramos “Le Dard” persona
žas.

Apskritai imant, nors G. Mar
cei dramose vaizduojarpas gyve
nimas ir yra tamsus, tačiau iš 
juodos nakties dvelkia kad ir 
neryškios šviesos ir vilties ki
birkštėlės. — “Pagrindinė jo te-

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO 

*AendrovB 
> T 

Tel. LA3-4719 74038 Archer Avenue
AUGUST SALDUKAS Prszldai**'

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintuval; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis
J. G. TELEV1SION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100%

TeL ofiso VI. 7-0800, rez. RE. 7-8SU7

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Speo. moterų Ilgos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer lr California Ava.

VAL.; 2—4 lr 6—8 v. p. p, 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso tUef. YArds 7-1166 
Bezid<*ncijos — STcvvart 3-4614

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted Ir 3 5-ta eatvB) 

VAL. 1—4 lr 6:30—8:80 p.p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Marąuette Medical Center
6132 So. Kedzie Avenue 

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel.’VIctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Republlo 7-8818. 

Ofiso telefonas — BIshop 7-2625

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer).
Vai. kasdien nuo\2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2200
BPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 lr nuo 6:00 — 8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. lr 
kitu laiku susitarus telefonu.

eidamas 75 metus. / atro vertė, — sako J. P. Du-

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2600 Weat 63rd Street

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

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

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

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

10 vai. ryto Iki 4; trečįjįd. ir sekmad. 
tik susitarus.

OFISO VALANDOS:

Telefonas GRoveblll 6-1696

DR. ALODN* *. JUŠKA
AKIŲ UOV SPECIAUST.

PRITAIKO. AKINIUS

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą Išskyrus trečiadienius

2422 West Marąuette Rd.

TeL ofiso YA 7-4787, rez. PR 8-10*0

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Ava. (kamb. 811) 
Vai. nuo 2—4 lr 6—8: trečiad., šeš- 
tad. lr sekmad. tik pagal sutarti- 

Jeigu neatsilieps vlršrntnStl tslafunal
Raukite Mldway S-OOOl

DR. j. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAJI 

1407 So. 49th CL. Cicere
Kasdien 10-12 vai ryto lr l-l sal 

vak. šeštadieniais 16-1, 
Trečiad. uždaryta 

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1881

Tai. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 1-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 West 31rt Street 
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių) 

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; G iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6652

0R. P. Z. ZALATDRIS
1821 S®. Haluted Strert

TcL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6658 
Rezid. 6600 S. Arteeian Ava.

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—9 v. V,

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAM 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1828 
Pritaiko akinimu 
Kreivas akla

ištaiso.
Ofisas Ir akinių dlrbtuvl 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 8, nuo 6 iki 8, tra-> 
člad. nuo 10-12, penktadienį 16-8 18 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

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

Universal ' Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą Ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
______________ ■ i ~~ • - ?

Plrmad., antrad., penktad. Ir 
šeštad. t vai. ryto Utį 4:36 p.*.

Trečiad. 9 ryto iki 13 vai.. 
Ketvlrtad. 9 vai. Iki S vaL vak.

Pasinaudokit Reta 
Proga i

BURTON - DIKIE
Pagarsėję

MATRACAI
vietoje $89.50 

dabar pirksite už:B

' for
$

\

ROOSEVELT FURNITURE CO.
(LIETUVIŲ KRAUTUVU)

2318 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley $-4711
NELLIE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai 

Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki 
9 vai, vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

Telefonas REltance 6-1811

DR. WALTER I. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8625 Wmt 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:80- -8:10 vak. 
Trečiad. pagal sutartį

TaL ofiso ir buto OLympic 2-4158

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4838 W. 15th SL. Cicero 
Kasdien 1—1 v. Ir 6—I v. vakaro 

Išskyrus trečiadienius
Rūtas 1526 So. 40th Ava. 
MUdlenlala 12 iki 4 popiet

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopeilas - Protezlstaa 

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Spcc. pagalba kojom

(Arch Supporta) Ir Lt. 
Vai.: 9-4 ir 6-8. Reštadlenlals 9-1. 
ORTHOPEDlJOS TECHNIKOS LAB.

2850 W. 63rd Kt. Chicago 28, UI. 
Tel. PRospect 6-5084.

Skclbkitčs “Drauge”!

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palonsvlnu aklų Įtempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudBJlmo bei 
Svaigimo lr skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumpąregystą Ir tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 

I egzaminavimai daromi su elektriniais 
I instrumentais, rodančias mažiausius 
trūku mus. Speciali atyda kreipiama

, i mokyklos valkus.
4712 South Ashland Avenue

Tel. YArds 7-1378 
Vai. 10:80 iki 7 v. vak. fteštad. 10:10
iki 6 vai. 8ekm. lr treč. uždara.

23*4 Oakley

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FBIEND 

Avė., Chicago S, Lt Tet 7-8841; 7-8848

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šnukite KTOdzIe 8-3R48

DR. EMILY V. KRUJCAS
GYDYTOJA IR CHIRURGO®

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-1:1* v

Hlr «,altams

Bntered as Second-Class Matter March II, 1614, at Chicago, Iiltaožs 
Under the Aot of March t, 1479.

Member of the Cathollc Press Ase1 n SUBBCRIPTION RATEB
Puhllshed dally, ezept Bundaya ,8.00 q>er ysar outslde of Chloago

by ths 89.00 per year in Chloago A ClSSM
Llthuanlas Oatholto Presą Boclety ,8.00 per year in Canada

PRKNUMKRATA: Metams
Forelgn ,11.60 per yeaA 
18 metų 8 m4n. I mes

< hlragoj ir Cicero) 69.00 6.00 ,8.76 ,1.86
Kitur JAV U Kansdsfe ,8.00 ,4.80 ,8.66 • L44
lUtaenyje ,11.00 ,6.66 ,6.06 •1.86

Redakcija stralpanlas taiso savo nuošlOra. Nesunaudotų straipsnių as- 
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Dr. V. Sruogienė

- Lietuvos istorijos klausimais
Redakcijos pastato: Dr. Van

da Daugirdaitė-Sruogienė, a.a. 
poeto Balio Sruogos žmona, yra 
daugeliui pažįstama mūsų isto
rikė. Istorinius mokslus ji stu
dijavo Vokietijoje, paskiau Kau
no universitete, ir daktarės laips 
nį įgijo trefnties metu (1948) 
Bonnos universitete. Yra moky
tojavusi Šiaulių ir Kauno gimna
zijose bei buvusi Vilniaus TV ir 
Kun. Birutės gimnazijų direkto
rė

Neseniai Chicagoje iš spaudos 
išėjo jos stambus, 950 puslapių, 
veikalas “Lietuvos istorija”. Ta 
proga kreipėmės į ją, dabar gy
venančią 239 Lang Road, Fort 
Sam Houston, San Antonio, Te- 
xas, su eile klausimų. Duotus 
jos atsakymus čia spausdiname:

1. Paėmus į rankas Jūsų nau
jąją Istoriją — veikalas stebi-

macherio genealogija. Šv. Kazi
miero Seserų kongregacijoje nau 
dojau lieteratūrą lietuvių kalba, 
nepriklausomosios Lietuvos žur
nalų komplektus ir kt. Ypač nau 
dingos man buvo lenkų bibliote
kos, kur saugomas Lietuvos sta
tutas, Volumina Legum, vysk. 
M. Valančiaus Žemaičių Vysku
pystės istorija (lenkiškai), J. 
Dlugošo, Stryjkovskio, Gvagnini 
kronikos lenkų kalba, labai reti 
senų žurnalų komplektai (Są
jungos bibl. turi dar 19 amž. pa
baigos “Tygodnik Illustrowa- 
ny“), taip pat istoriniai žurna
lai, kaip “Ateneum Wilenskie”, 
“Kwartalnik Historyczny” ir pa 
grindiniai lenkų istorikų veika
lai, liečią Lietuvos istoriją (Kor 
zon, Halecki, Bobrzynski, Smo- 
lenski, Sokolowski ir daug nau
jesniųjų). Pas privačius asme
nis taip pat teko užtikti ir "p a-

jo iš mūsų praeities atskleista, 
daug klausimų naujai nušviesta. 
Bet visos studijos yra išmėtytos 
po gausius leidinius įvairiomis 
kalbomis, po periodinius leidi
nius, net dienraščius. Jos sun
kiai prieinamos ir žinovams, ne
nuostabu tad, kad mūsų spaudo
je mėgėjai vis tebekartoja pase
nusias versijas. Todėl surinkti 
tuos naujuosius, ypač mūsų is
torikų darbo vaisius, kiek tai 
įmanoma, — priminti pamirštus 
dalykus — buvo vienas iš mano 
uždavinių.

Ypač stengiausi suprantamai^ 
kiek galima vaizdingiau perteik
ti svarbesnius ir būdingesnius 
įvykius, nesigriebiant fikcijos 
gaivinti asmenybes, dažnai vien 
iš vardo daugeliui tegirdėtas. 
Gyvumo dėliai nekartą ir svar
būs, bet plačiai žinomi, įvykiai 
atpasakojami trumpai, o būdin
gi epochai epizodai išplečiami, 
nevengiant ir istorinių anekdo
tų.

Norėdama pabrėžti savo kny
gos popularizacijos pobūdį, ke

na savo didele apimtimi — 950 ! sinaudoti retais leidiniais, kaip 
psl. Iš kur Jūs radote laiko ir K. Jablonskio Lietuvos invento- 
ryžto taip stambų veikalą para- riais ir kt.
Syti?

Rambyno kalnas prie Nemuno

Iliustracija dr. Y. Sruogienės “Lietuvos istorija’

dąs ruduo su vėtrų niurzgian-( man sakei — mes kilę iš Pra- 
keikto Kaino kraujo/ lr mūs 

akys mato, delne palikus brolžudžio žymė./ 
kaip "palaidais palukais į kam-j O aš tikiu — Kūrėjas kūdikio 
barį įsėlina, bailiai dairydamos, mažytėn saujon/ jdSjo laimės, 
naktis”, — jis stehi. kaip va-1 meilės ir kančių gijas —/Ir ų 
karo saulės šermenyse rūksta pynė — tai mūs gyvenimo gies

mė —”. Savuoju poezijos atgai
vintu žodžiu autorius įstengia

čia minia .
Jautrios poeto

baltos žvakės’degančių beržų”. 

Poeto pamėgtoji tema — gam prjkelti ir senovę, primindamas
tovaizdis, tačiau nesvetimi jam ^ges„sių kovų vaiz!lu03c: ..Ka_

IV. Ką skaitytojas gali tikėtis 
rasti naujo šioje istorijoje, ko 
pvz. nebūtų dr. A. Šapokos “Lie
tuvos istorijoje”?

VII. Kuo tremties lietuviai ga
lėtų prisidėti prie istorinės lietu
vių medžiagos rinkimo, telkimo,
saugojimo? . . . ,

Pirmiausia, man atrodo,'etas, pasirodė su nauju, bran-
reiktų gelbėti ypač senųjų atei- poezijos rinkiniu Paparčio
vių turimas senąsias knygas ir vėduoklė.. Tai daugiausiai tur- 
periodiką. Jau Tėvynės Mylėtojų tingomis poetinėmis piremone- 

6yo pvuuui, nC- - .. savo laiku atlįkusi ne. mis piešiami gamtos peisafcai.
tinau jai duoti laisvesnę antraš- ta’j 9Varb„ darba išleisda- Eilėraščiai vaizdūs, kaip šis pir-
tę, būtent, “Lietuva amžių sū- m&P VJnco KudiX0S raštus, yra masis “Peisažo” posmas: “Sodo

pradėjusi rinkti senas knygas, ra?kos aPlėb*-/ KleSa namas 
per patį pirmąjį vajų gaudama ka®tanų lopšy —/ Tazarais sti

Kultūrinė kronika
• Balys Auginąs, jaunas po-

ir žmogaus, likimo keliai, bet* ir 
čia jis mėgsta kalbėti gamtos 
vaizdų simboliais apie gyvenimo 
rudenį jis dainuoja: “Laukų e- 
žia nueina vasara nuliūdus. —/ 
Lyg motina, ant rankų vaisių 
nešdama,/ Ir jos plaukai — 
žvilgąs auksinio kviečio grūdas,/ 
Ir lūpos — kaip šermukšnių ke
kė raudona” Ir toliau autoriui 
vaidenas, kaip ant peteliškės ka 
po smuikui groja vėjas, ir kaip 
krinta ašaros — lietaus lašai 
ant akmenų.

Kaip autorius turtingas poe
tinėmis priemonėmis, gali paliu
dyti tas posmelis, kuriuo jis

pų smiltynais užpustytos pėdos 
kelias/ Ir žengia iš pušų sakais 
kvepėjusių karstų”.

Ši B. Augino poezijos knyga 
turi 60 pusi., su 30 eilėraščių, 
išleista “Tėviškėlės” 1956 me
tais, tiražas — 360 egz., iliustra 
vo dail. VI. Vijeikis.

Autorius šiuo metu gyvena 
Clevelande. Yra gimęs Estijoje, 
baigęs Šiaulių gimnaziją ir Vyt. 
Didžiojo universitetą, buvęs Kau 
no radiofono pranešėjas, trem
tyje — gimnazijos mokytojas, 
bendradarbis Kario, Trimito, A- 
teities Spindulių, Žiburių, Drau- 

pradeda skyrių “Po saulėlydžio i K°> Aidų ir kt. laikraščių. 1940 
vėliavom”: “Sausi ir belapiai I metais pasirodė jo poezijos rin- 

1 miškai suliepsnoja saulėlydžio
lauže/ Ir medžių išdžiuvę ka-

kinys “Pamąeu vis dega”.

— 1953 m. pradžioje gavau 
iš Tėvynės Mylėtojų draugijos 
pasiūlymą parašyti popularią 
skaitymo knygą “nemažesnę 
kaip 800 psl., iki 1,000 psl.” Mū-| ~ Mūsų Praeitis tokia turtin
si). sąlygomis tai labai didelis ir &a- kad su medžiagos parinkimu 
labai atsakingas darbas, ypač, dauS varg° nėra (nors turėto 
kad lėšas knygai išleisti aukojo, mis lygomis buvo nemažų sun 
geros valios tautiečiai, daugiau- kumų, d^ stokos kaikuriais 
šiai senieji ateiviai, patriotinių Mausimais), tad šioje knygoje

jausmų vedami. Tačiau, žinpda 
ma mūsų visuomenės alkį litera

yra tokių dalykų, kurių Lietu
vos istorijose lietuvių kalba dar

turai iš Lietuvos praeities, kada nebuvo. Malonu man šia proga

senieji leidiniai išsemti, o mūsų 
istorikai, negalėdami dirbti vien 
savo specialybėje, maža ką nau
jo teparašo — užsakymą priė
miau. Ryžausi, kad ir menkomis 
mano jėgomis, patarnauti visuo

atkreipti dėmesį, kad be kito ko 
čia pirmą kartą plačiau yra nu
šviestas 15 amžiaus antros pu
sės ir 16 amžiaus pirmos pusės 
įdomus ir spalvingas laikotarpis, 
•kuris iki šiol skendėjo tamsoje.

menei, nes esu giliai įsitikinusi,,™ ^tautinės Lietuvos galy

kad mūsų tautos heroiškos ir 
spalvingos praeities pažinimas 
yra vienas iš svarbiausių fak
torių lietuvybei išlaikyti emigra
cijoje. ’

II. Iš kur sėtnėte medžiagą 
šiam stambiam veikalui?

— Daugiausia šaltinių ir lite
ratūros teko rasti Chicagos bib
liotekose: Newberry (60 N. 
Walton Avė.), Chicagos univer
siteto (prie Ellis ir 58, rytuose), 
Public (pagrindiniuose rūmuose 
prie Washington ir Michigan 
Avė., ir skyriuose), Šv. Kazimie 
ro kongregacijos, Lenkų R. Kat. 
sąjungos (kampas Mibvaukee ir 
Augustai, Amerikos Lenkų są
jungos (1520 W. Division Avė.), 
Lenkų Moterų sąjungos (Ash
land, netoli Milvvaukee). Crerar 
(Randolph, priešais Public Lib.) 
ir keliolikoje privačių. Teko nau 
dotis tarpbibliotekiniais ryšiais 
gaunant knygas iš Washingtono 
Bostono ir kt., kaikurias infor
macijas iš Bonn universiteto pro 
feso rių, Vienos Mokslo akademi
jos, net iš Krokuvos, Varšuvos 
ir Liublino. Nemaža svarbios 
rankraštinės medžiagos 19 amž. 
istorijai buvau gavusi iš velio
nies mano mokytojo prof. Vac
lovo Biržiškos ir kt.

III. Kokios lr kur įdomesnės 
medžiagos radote beruošdama 
šią istoriją?

— Newberry Bibliotekoje ra
dau “Scriptores Rorum Prussi- 
carum”, rusų metraščių rinkinį, 
J. Dlugošo kroniką lotynų kal
ba, retą ir mūsuose dar nepanau 
dota E. Windeckės imperato
riaus Zigmanto Liuksemburgie
čio biografiją (rašytą 51 amž.), 
liečiančią Vytautą Didįjį ir eilę 
kitų retų knvgų, taip pat kaiku
riuos Liet. Užsienio Reikalų mi
nisterijos informacinius leidi
nius. Chicagos universiteto bib
lioteka labai turtinga istorine li
teratūra vokiečių ir rusų kalba, 
ten, be kitų, yra Bungės doku
mentų rinkiniai, naujoji prof. H. 
Paškevičiaus Rusijos istorija 
anglų kalba. Public Library lei
do man pasinaudoti naujausiais 
lenkų istorikų leidiniais, o me
no skyriuje — daugiatome Sieb-

bės laikotarpis, kada Goštautų, 
Radvilų laikais Lietuva laikėsi 
savo išsiskleidimo viršūnėje, ka
da jos sienos buvo pačios pla
čiausios (Kazimiero Jogailaičio 
valdymo metu, nuo 1440 m. iki 
1492 m.), kada joje vyravo šū
kis: "Lietuva — lietuviams”. 
Tuomet juk buvo išleistas pir-* 
masis Lietuvos statutas (1529 
m.), pravestos stebinančios sa
vo mastu žemės, teismų ir admi
nistracijos reformos, o kūrybin
gos humanizmo, renesanso ban
gos, taip pat reformacija, skver
bėsi į mūsų kraštą.

Lygiai, kaip ir K. Jurgėla sa
vo “History of the Lithuanian 
Nation”, plačiau sustojau ties

kury”, kurią man buvo pasiūlęs 
prof. Viktoras Biržiška, tačiau 
leidėjui vis skelbiant knygą “Lie 
tuvos istorijos” vardu, ji liko 
tik antraeilė.

Žinodama, kad skaitytojas 
daugiau domisi senove dvelkian
čiais dokumentais, negu jų sau
sa moksline interpretacija, iš 
tikrųjų, įdėjau daug ištraukų iš 
šaltinių. Kiekvienas susipažinęs, 
kad ir su garsiuoju žemaičių 
skundu Konstancos susirinki
mui, rašytu 15 amž. pradžioje, 
turės apie tą laikotarpį teisin
gesnį vaizdą, negu paskaitęs iš
tisą tomą nublukusio atpasako
jimo (žiūr. 189-191 psl.). (Že
maičių skundo vertimas iš loty
nų kalbos buvo paskelbtas jau 
prieš karą Lietuvoje, žiūr. V. 
Daugirdaitė Sruogienė, Lietuvos 
istorijos vaizdai ir raštai, I t., 
Kaunas, 1938 m.).

Apie šios knygos tikslą auto
riaus žodyje dar pasisakyta:

“Būsiu laiminga, jei ši, kad ir

nemaža retų leidinių, kaip be
veik pilną “Aušros” komplektą 
ir kt. Antra vertus, reiktų pla
ningai suorganizuoti atsiminimų 
rašymą ir jų koncentravimą. Lie 
tuvių Archyvas yra jau graži 
plačios veiklos užuomazga.

VIII. Ar nebūtų reikalo mū
sų istorinę medžiagą, išmėtytą 
po pasaulio archyvus ir nuūžė
jus, sukataloguoti? Kaip tą pa
daryti?

— Manyčiau, ne taip jau sun
ku tai padaryti. Tam reiktų tik 
geros organizacijos. Kiekvienoje 
didesnėje lietuvių kolonijoje ar 
pasaulio kultūriniame centre vie 
nas kuris lituanistas, susitelkęs 
5-10 jaunuolių, galėtų išrašyti 
iš bibliotekų katologų lituanisti
ką liečiančias korteles, prisiųsti 
jas centrui, kur būtų sudarytas 
ir vis papildomas bendras ka
talogas. Išmėtytų turtų visur

netobula, knyga pakels mūsų vi- galima rasti; pvz. net tolimame 
suomenėje susidomėjimą mūsų j Texas, San Antonio Public Lib-
praeitimi, sutvirtins jos meilę ir 
ryšius su tėvyne, jei ji patar
naus rašytojams, teatralams ir 
menininkams, suteiks kiek pa
guodos senajai kartai ir paska
tins bent keletą jaunuolių atsi
dėjus studijuoti mūsų praeitį. 
Jos tyrinėjimas yra tragiškoje 
būklėje: kada vokiečiai, lenkai 
ir net rusai, turėdami savo ran
kose mūsų istoriją liečiančius 
archyvus, juose rausiasi ir dir-

19 amž. sukilimais, laikydama i ^a> traktuodami viską savo nuo- 
juos ne vien Lietuvos bajorų ko-1 žiūra, mes neturime nei vieno
vomis su rusais, bet sąjūdžiu, 
kurių idėjomis mito Lietuvos 
tautinio atgimimo žadintojai ir 
nepriklausomos Lietuvos kūrė
jai.

Taip pat, kalbėdama apie vys
kupą M. Valančių, daviau tik 
mano pačios kiek anksčiau (San 
daroje) paskelbtą įdomią atsi
minimų ištrauką (824 — 5 psl.).

V. Teko girdėti, kad šis veika
las yra daugiau istorinė chresto
matija, duodanti gausių pasiskai 
tymų apie mūsų tautos praeitį, 
nepretenduojant į griežtą istori
nę studiją? Kokia Jūsų nuomo
nė tuo reikalu?

— Į šitą klausimą atsakymą! pareikalavo daug laiko ir ener- 
gausite iš paties teksto, o ir au- gijos. Mano užsakymas buvo1

jauno mokslininko, kuris pava
duotų jau į senesnę kartą besi
raitančius ir neturinčius tinka
mų sąlygų savo srityje dirbti 
mūsų istorikus”.

VI. Kokios buvo Jūsų darbo 
sąlygos?

— Toli gražu nelengvos. Ma
no duktė Dalia ir žentas Gedimi
nas Bylaičiai sudarė man sąly
gas atsidėti vien knygos rašy
mui, tačiau važinėjimai autobu
sais prie milžiniškų Chicagos 
atstumų iš vienos bibliotekos į 
kitą, darbas bibliotekose, kur 
lituanistika kataloguose retai 
teišskirta, susirašinėjimai ir kt.1

rary, teko užeiti retą M. Balins- 
kio “Litwa starožytna”, L. 
Chodko, “La Pologne historiąue. 
litteraire et pittoresąue”, Paris, 
1855 su .gražiausiais vaizdais iš 
Lietuvos ir kt.

IX. Ką manote apie didesnio 
lietuvių muzėjaus įsteigimą?

-r- Man atrodo, kad tai vienas 
iš svarbiausių mūsų kultūros už 
davinių. Gražų pavyzdį galime 
čia paimti iš lenkų, kurie jau 
prieš keliasdešimt metų buvo 
įsteigę vieną didelį ir labai tur
tingą muzėjų, tik jis sudegė (jo 
likučiai tebelaikomi Amerikos 
Lenkų sąjungos bibliotekos pa
talpoje (1520 W. Division Avė.)

lo akys sužibę —/ Straksi dūmų 
ėriukai palši”. Autorius sėkmin
gai jieško naujesnių eiliavimo 
formų ir taikliai parenka vaiz
dumo priemones. Sakysime, ei
lėraštyje “Žiedų tvane”, kur 
patvinusi žiedų upė užlieja lau
kus’’, randame poeto sukurtą 
stiprų gamtovaizdį: “Balti sie
tynai žvakių žiburėliais/ Žaliuos 
delnuos kaštano šviečia įsta-i 
biai./ Ir skuba dūgzdamos sa
manės pamaldžiai/ Lyg į bažny
čią pilkos moterėlės —/ Apsvai
gę siaučia pievoje maži dru-\ 
giai —/ Nektaro taurėmis vai
šina juos beržai”.

Autorius apdainuoja pavasa
rius, kada. “lazdynų liemeniu 
laščioja liūtys pumpurų”, gam-, 
tos žydinčiam veidrody jis mato, 
kaip pumpurų virvėm karstosi 
apuokai, atmetęs galvą jis ste
bi, kaip šilkiniais sieliais debe
sėliai sliuogia ir kaip migla į 
pakulas vynioja sodą. Savo taik 
liais žodžiais autorius tarpais, 
rodos įstengia sukurti net akus
tinį vaizdą, kaip apie tą lapkri
čio dieną, kada lietus lapus kra- 
pylu šlakšto, kada pasirodo “rau

ir kitą, R. Katalikų sąjungos, 
kun. dr. J. Prunskio taip išsa
miai aprašytą š. m. rugpjūčio 
mėn. 4 d. Draugo numery.

X. Ką ateityje planuojate ra
šyti iš istorijos srities?

— Turiu surinkusi kiek me
džiagos kaikuriais specifiniais 
mūsų istorijos klausimais, bet 
kol gyvensiu Texas, negalėsiu jų 
apdoroti. Vėliau — pamatysiu, 
kokios susidarys sąlygos dar
bui.

mienai anglėja dangaus židiny./ 
Pilki slibinai — besidriekiantys 
santėmio dūmai atšliaužia/ Auk 
sinėm žėruojaračiom lapų žari
jom”.

Nors nokusiai, bet kaikur 
autorius pasineša spręsti ir žmo
gaus buities problemas: “Tu 
vaizdų simboliai; apie gyvenimo

Universiteto kursas — 
ligoninių vedimui

St. Louis universitetas, veda
mas jėzuitų, gavo federalinės 
vyriausybės pašalpą $31,255, 
kad galėtų išplėsti kursą, kuriuo 
bus paruošiami specialistai ligo
ninių vedimui.
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Metinis Išvažiavimas

STANLEY’S FURNITURE
(Lietuvių baldų krautuvė) Sav. STANLEY TRANAS

7026 South Westem Aveuue
Telefonas — PRospect 6-2254

Pirmadienį (Labor Day), rugsėjo 3d., 1956

O A K S DARŽE
Prie Il9th St ir Archer Avenue, Lemont, Illinois

Tam pačiame darže, kuriame ir pernai buvo, šiais 
metais rinksis tūkstančiai Amerikos lietuvių. Daržas ge
rokai patobulintas.

Lietuviai biznieriai suveš daug dovanų, kurios bus 
duodamos tiems, kurie atsilankys į išvažiavimą, už atsi
lankymo biletus.

Bus ir programa, kurios metu aktoriai Alfas Brinką, 
Alg. Diklnis ir Jonas Kelečius atliks humoristo Alb. Valenti
no parašytus linksmus vaidinifnus apie pilietybės egzaminus 
ir apie Staliną, kuris šiuo metu yra išvietintas ir keliauja po 
pasaulį.

Tango muzika aidės visame darže, nes BALYS 
PAKŠTAS visus kvies į šokius.

Veiks bufetas su skaniais gėrimais ir valgiais.
Autobusai atveš visus, kurie neturi automobilių.
Rezervuokite Labor Day DRAUGUI ir remkite sta

tybos bei mašinų fondą.

Kviečia —
DRAUGO ADMINISTRACIJA

toriaus žodyje aiškiai pasisaky
ta, kad sis darbas nėra lygus ir 
kad jis nėra originalus, vien pir
maisiais šaltiniais pagrįstas ty
rinėjimas. Esamomis sąlygomis 
parašyti savarankišką studiją 
reiktų gal dešimčiai istorikų de
šimties metų darbo... Per pas
kutines dekadas gana daug nau-

termininis, tad ne tik turėjau 
kuoskubiausiai rašyti, bet buvau 
priversta atiduoti spaudai vos 
įpusėjusį rankraštį. Labai apgai 
lestauju, kad ne dėl nuo manęs 
priklaususių priežasčių knygoje 
nėra vėliau pastebėtų netikslu
mų ir net korektūros klaidų ati
taisymo.

9 Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
Siunčiame į Lietuvą, SSSR ir visą Europą pilnai apmokėtus ir 

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

Palyginkite mūsų kainas su kitų panašių įstaigų kainomis:

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. II artimų lr 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
Mlll S. LITTTANICA AVĖ, CHICAGO. ILL 

— FRontier t-IMt

NAUJAI ATIDARYTA nuo RUGP. 13d.
Per šį trumpą laiką aplankė jo krautuvę seni pažįstami ir 

nauji) klientai netik iš Marąuette Parko apylinkė*. bet ir iš to
limesnių rietu. Stanley Trana< nuoširdžiai dėkoja už rėmfcmą jo 
biznio ir prašo pasinaudoti jo patarnavimais ir ateityje. Tas 
ypatingas nupigbiimas (supažindinimui su naujai atidaryta 
krautuve) veiks dar iki šio mėnesio pabaigos. Todėl, kurie dar 
nesuspėjo apsilankyti, tai kviečiami tą padaryti dabar.

Visi baldai yra naujausios mados ir geriausios kokybės. 
Taip pat parduodami kilimai ir draperija ((Draperies). ,

No. 7 .................. $18.66
10 svarų cukraus 
10 sv. K. taukų
No. 8 .................. 813.34
20 sv. cukraus
No. 9 .................. 123.00
20 sv. k. taukų
No. 10 ............... $14.49
10 sv. ryžių 
10 sv. cukraus
No. 11 ............... $33.55
10 sv. kavos 
10 hv. cukraus

No. 13 ............. $39.56
5 sv. cukraus į 
5 sv. kavos
4 sv. kokavos
5 sv. Šokolado

No. 22 ............... $29.61
900 rr. kavos 
500 gr. šokolado 
900 gr. sviesto 
2000 gr. ryžtų 
1000 gr. bec. lašinių 
2000 gr. taukų 
450 gr. sk. muilo

i 450 gr. arbatos

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

kvietinių miltų.

No. 31 ............
5 sv. kvietinių
5 sv. cukraus
2 sv. k. taukų
5 sv. ryžių

$ 18.1 t 
miltų

No. 34 ............ $38.19
100 Havanų cigarų

Dirbame kasdien nuo 
9 iki 6 val.

Telefonas — FHonner o-u*o* i
iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii

t

Krautuvės valandos: Pirmad., Ketvirtad. ir penktad. nuo 
9:30 vai ryto iki 9:30 vai. vak. Kitomis dienomis nuo 9:30 vai. 
ryto iki 5:30 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta. .

ft

PATRI* GIFT PARCEL COMPANY 
3741 W 2Cth St., Chicago 23, III.

Tel. CR 7-2126

. - -
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Iš menininkų veiklos
K. Žoiomskio paskaita, diskusijos, rezoliucija

M. ŠILEIKIS, Chicago, III.

Chieagoje įvykusiame JAV ir Dail. Kazimieras Žoromsks 
Kanados lietuvių Kultūros kon- skaitė paskaitą tema: "Tautinio 
grėsė savo atstovybę turėjo ne- meno -esmė ir reikšmė išeivijo- 
seniai susiorganizavusi Ameri- je”, iškeldamas daug naujų min 
kos Lietuvių Dailininkų s-gos čių bei paliesdamas senas meno 
Chicagos apygarda. Ši dailinin-j problemas. Dėl kaikurių iš jų bu ' 
kų organizacija sudarė menoivo gyvos diskusijos. Pvz. ar, 
sekciją kongrese. Dailininkų po-Į rankdarbį visada galima laikyti 
bėdžiui vadovavo dail. J. Pili-įmenu? Kalbėtojas padarė ir ki-j 
pauskas. Rezoliucijų komisijai ! tą prielaidą, kad kryželių ir tau-; 
pirmininkavo dail. Br. Muranas, tinių motyvų kartojimai jau

Meno sekcijos pimąininkas iš esmės yra tiktai kompila- 
dail. J. Pilipauskas atidaryda- cija. Šiuos klausimus diskutuo
mas sekcijos posėdį, pasakė:

— Jaučiu turįs nepaprastą pri
vilegiją ir sunkų uždavinį: pir
mininkauti susirinkimui, kuria
me dalyvauja lietuvių meno ve
teranai bei didelės asmenybės...

Tai pirmas toks susirinkimas 
lietuvių istorijoje, ir nepapras
tas todėl, kad šiandien mes tu
rime sudaryti pirmuosius pagrin 
dus: pasėti pirmąją^sėklą, iš ku
rios turi išsivystyti darnus ir 
našus lietuviškojo meno gyveni
mas. Be sugyvenimo ir nuošir-

DTENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS I Šeštadienis, rugpjūčio 18, 1956

A. Žmuidzinavičius — Prie senojo pilkapio
Iliustracija dr. V. Sruogienės “Lietuvos istorija’

Sudaryta rezoliucijos komisija 
iš trijų kolegų: prof. Ad. Varno, 
Kaz. Varnelio ir Br. Murino. Bu-

‘‘Atsižvelgiant į gyvenamąjį 
metą, kai būtina sujungti visas 
mūsų kultūrines jėgas ir orga-

vo dar daug norinčių diskutuoti nizuotai stiprinti kūrybinį darbą

jant, paaiškėjo ir priešingų nuo
monių. Dail. V. K. Jonynas pa
reiškė, jog ne motyvas ar siu
žetas yra menas, bet kūrėjo in
teresas. Jeigu motyvas turi me
ninį interesą, tai išeis meno kū
rinys. Bet kai siužetas apvaldo 
kūrėją — nėra menas. Yra tik
tai iliustracija, daryta ne sau, 
bet kitam, t. y. užsakytojui. Ba
kūžių piešimasr gali būti taip 
pat menas, jeigu bus kurta iš 
širdies ir turės tikslą.

I>ail. A. Rūkštelė (iš Los An-
daus bendradarbiavimo mes pa- gėlės, Kalif.) pabrėžė, kad san- 
skęsime bendrajame Amerikos tykis tarp savarankiško meno 
milžino vandenyne ir, per am- ir užsakymo nėra riba. Renesan- 
žius puoselėtas ir sodrios lietu- so dailininkas dirbo tiktai pagal 
viškosios sielos gyvybiniu pasi- užsakymą ir sukūrė didingą me-' 
reiškimu auklėtas lietuviškasis ną. Negalima smerkti meninin- 

------  ------- ■----- , . — ^aįp amatininko. Ir gryna
me mene įsigali šarlatanizmas.

menas, neišvengiamai žus. Nuo 
šios dienos, mumyse turi baig
tis asmeniškumai ir reikštis tik
tai lietuviškas menininkas, nežiū

koks jis yra dabar. Bakūžė, re
liginiai motyvai ir kt. nėra sai-

rint to, koks jo pasireiškimasi kuojami pagal detektorių, nes
ar kryptis.

Turi prasidėti lietuviškojo me 
no svetimose padangėse naujas 
gyvenimas, kad mes galėtume 
pateisinti savo buvimą ir tuo 
pačių praturtinti lietuviškosios 
kultūros lobyną bei kūrybinėmis 
jėgomis prisidėti prie bendrojo 
pasaulio meno kūrybos.

Šiandien mūsų visos diskusi
jos,^visi aptarimai turėtų būti 
tiktai ateičiai. Praeitis tepasilie
ka. Tai istorija. Mes esame ir 
turime būti dabartięs ir ateities 
žmonės. Nekaskime iš kapų ir 
nekelkime praeities klaidų ir ne- 
sugyvenimo lavonų. Iš to, kas 
buvo, mes galime tik pasimoky
ti kas paliktina ir ko vengti
na. —

Po tų žodžių pirmininkaujan
tis prašė prisiminti tuos, kurie 
amžinai užmigo svečioje žemė
je..., tai tremtyje mirusieji lie
tuviai dailininkai: J. Mackevi-

įvairiais iškeltais meno klausi 
mais bei naujais sumanymais, 
bet laikas vertė skubėti ir ne vi
siems teko pilnai išsikalbėti ar 
savo nuomones pasisakyti.

Amerikos Lietuvių dailininkų 
sąjunga raštu pasveikino Kul
tūros kongresą ir įteikė 25 dol. 
auką.

tokio prietaiso neturime.
B'&H. seselė Rafaelė ir arch. 

-Herbačiauskas iš Detroito pa
reiškė, jog kolegos turėtų visi 
jungtis į organizaciją ir paro
dyti daugiau pagarbos vieni ki
tiems. Be to, reikia rengti bend
ras meno parodas, kaip daro ki
tų tautų dailininkai. Reikalin
gas glaudesnis bendradarbiavi
mas riryšys tarp dailininkų ir 
visuomenės.

Dail. VI. Vijeikis pastebėjo, 
kad mūsų visuomenė nori temos. 
Kai(tema bus, tada visuomenė 
galės geriau suprasti ir pačius 
dailininkus.

Prof. Ad. Varnas iškėlė mintį 
apie menininkus ir visuomenę. 
Jisai paklausė: kiek dailininkai 
padarė, kad visuomenė juos ir 
jų meną suprastų ir įvertintų. 
"Ar mes galime statyti”, sako 
jis, "visuomenei kokius reikala
vimus? Gal mes patys esame

čius, Ign. Šlapelis, Petras Kiau- kalti, kad visuomenė mūsų nesu- 
lėnas ir Ad. Smetona. Pagerbti pranta. Reikia pasirūpinti, kad 
jie atsistojimu ir vienos minutės I Pr’e visuomenės būtų galima pri- 
susikaupimu. 'eiti lietuvybės išlaikymo keliu”.

ATVYKITE IR 

ĮSITIKINKITE

MOŠŲ KAINOS MAŽESNES 
NEGU' KUTUR 1

— o

l|
O

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

• ŠILKAS • VILNONES VIETOS IR ANGLIŠKOS ME

DŽIAGOS, • VELVET. • MEDVILNE, LININE IR LAN

GAMS UŽUOLAIDŲ VISOKIŲ RŪSIŲ MEDŽIAGA.
DarlM* yuIaihIoh: Kasdien nuo 0:30- vai. ryto iki 0 vaL vak.; 

Šeštini. nuo 0:30 vai. ryto iki 5 viii. vak.

HENRY S. Tel. VVEbster

9-1187

215 VVEST JACKSON AT WELLS
Patogioje vietoje, kuri lengvai pasiekiama traukinėliu (Elevated), 

gatvCkariais ir automobiliu.

MOVIHC

“ iš TOLI IR ARTI H
NAUJI OIUUI TROKN- NAUJAUSI KRAUSTmO (MUKIAI 

Ilsų METŲ MTT/HKIAi-PISUS IPSĄHn/MAAS PATARNAVIHAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VAIL»*k 5-9209

tautinei gyvybei išlaikyti ir kraš 
tui išlaisvinti, dailininkai reko
menduoja:

— Rūpintis, kad menas trem
tyje vaizduotų mūsų tautos bui
tį, dvasią, ir charakterį, siekda
mas užfiksuoti ir išlaikyti mū
sų kultūros vertybes.

1 —- Siekti, kad lituanistikos
Am. Liet. Dailininkų sąjun- mokyklose mūsų jauhimas būtų | ir k. 

gos valdyba yra sekama: Dail. supažindinamas su lietuvių tau
Zenonas Kolba — pirmininkas, 
dail. Bronius Murinas — vice
pirmininkas, dail. Jonas Pilipaus 
kas — sekretorivs-iždininkas ir 
dail. Mikas Šileikis — spaudos 
atstovas.

Lituanistikos Mokyklos komi
tetą sudaro: Ad. Varnas, Br. 
Vaitiekūnas ir Jadvyga Paukš- 
tienė-Dobkevičiūtė. Išvardintieji 
dailininkai ves lituanistines mo
kyklos meno pamokas. Tokių pa 
mokų per metus numatoma tu
rėti ne mažiau kaip 35.

I
Dailininkų sekcijos posėdyje 

buvo priimta rezoliucija:

tos menu ir tautodaile, nes įvai
riausio techninio apipavidalini
mo vaizduojamasis menas yra 
vienas pagrindinių paskatų ir 
reikšmingų priemonių lietuvybės 
sąmonei ugdyti, gilinti, stiprin
ti ir palaikyti.

— Skatinti bendruomenei di
desnį domėjimąaį mūsų dailinin-

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE,

3241 S. Halsted St.
Tel. CAIumet 5-7237

Namams rakandai, Televizijos, Ra
dio, Šaldytuvai, Skalbiamos mašinos, 
.Jewelry. Didelis pasirinkimas. Duo
dame didelę nuolaidą, lengvus išmo
kėjimus.

Atdara antradienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30, sekmadieniais 
— 10—5 vai.

Budriko Radio Valanda iš WHFC 
stoties, 1450 k. ketvirtadieniais nuo 
6 iki 7 vakaro.

kų menu ir moraline ir medžia
gine mūsų kūrėjų parama.

— Siekti, kad politikuojanti 
lietuvių visuomenės dalis prie sa 
vo kūrėjų eitų ne tik savo po
litinio intereso, bet ii kūrybi- 
nio būtinumo vedama.

Iš lietuviškų organu acijų ir 
pavienių asmenų lietuviai daili
ninkai laukia, kad jie ne tik žo
džiu dailininkus skatins, bet ir 
ras reikalo suteikti jiems darbų 
ir užsakymų, per kuriuos atsi
ras geresnės sąlygos savajai kū
rybai ugdyti ir jai puoselėti’’.

Apie meno kūr nius
Sir Philip Hendy .anglų- Na

cionalinės Galerijos direktorius, 
parašė ir parengė retos vertės 
knygą — "Art Treasures of 
the National Gfellery”. Joje jis 
aprašo Europos meno istoriją 
nuo primityvų italų iki impre
sionizmo. Kartu duoda žinių 
apie kiekvieną piešinį ir apie 
tai, kokiu būdu ši galerija buvo 
suorganizuota. Knygoje yra 
apie 100 spalvotų reprodukcijų, 
apimančių kūrinius tokių daili
ninkų, kaip Masaccio, Uccello, 
Piero della Francesca, Giovanni 
Bellini, Leonardo, Michelangelo, 
van Eyck, Duerer, Holbein, Ti- 
tian, Tintoretto, Bruegel, Ru- 
bens, Kembrandt, Goya, Renoir

s

IS ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunk vr žirnis su pilna ap
drauda. Vigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4540 S. Wood St., Chicago •,

Illinois, tel. VI 7-2972

NARIAI LIETUVIV TAUP. IR SROUNIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000,00 
. IR

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Ave. Chicago 36, III,

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, IU.

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

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8. UI

INSURED
-UPTP-

M
U
T
U
n
L

FEDERAL
50VING5
AND LOAN ASS’N

Chartered fk Supervlaod 
by the U. S. Government

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chieagoje 1905 metais.

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

•
• Augštus dividendus išmokėjo v i stula be per- 

stoj imo.

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

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

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN I

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pr<

Chartered lr Snpervued by the United Statee Oovernmeat
Įstaigos VALANDOS: Kasdien nno B-toe ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 9-toa valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nno 9 vai. ryto iki.l vai. po pietų. Trečiadieniai* visai neatidaroma

T- -zs--j.-r-r ■ .

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
Didžiulis, Vasaros Sezono, Baldų
IŠPARDAVIMAS
Sutaupykite nuo 20% iki 60% !

Išmokėjimai 24 mėnesiams, bo finansų kompanijy
SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI 

Už $69.00 parduodamos studio cautch pas mus $30 00 
Už $99.00 parduodamos sofos, nakčiai miega

mos, pas mus tik ................................ 1.............. $69-00
Už $150. parduodamos 3 dalių sofa, kėdė ir oto- 
man, nakčiai 2 patogios lovos, pas mus tik $119-00 

Už $200.00 parduodamos sofos su kėde, nylon,
ar viluos apmušimu, naujausių spalvų,
pas mus tik........................ ......................................$149.00

Už $250.00 parduodama sofa ir fotelis nylon
ar vilna, naujo stiliaus, pas mus ............... J -| QQ.OO

Už $300.00 parduodami sofa ir du foteliai eu
ropiečių skonio, pas mus . . .. ............... $249-0(1

Už $590.00 parduodami setai Karpen, Pullman,
Nautbome, pas mus $399-00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Už $30.00 parduodami aprinksimai matracai 

įvairių firmų ir dydžių, pas mus . . . .............$19-00.
Už $50.00 Simmons. Columbia, Burton Dixie,

Sealey matracai, pas mus ...............................$39-00
Už $150.00 parduodami ąžuolo ar riešuto mie

gamieji su šlifuotu veidrodžiu, pas mus.........$99-00
Už $200.00 parduodami 5 dalių puikūs ąžuolo

miegamieji, pas mus tiktai ..........................$149-00
Už $350.00 parduodami raudono medžio 5 

dalių miegamieji, pas mus . . . .....................$249-00
Už $500.00 Brazilijos 5 dalių raudono me-.......................

džio miegamieji su 2 lovom, pas mus tiktai $340.00
Už $750.00 Švedijos kietmedžio 5 dalių mie-........... ..

gamieji, didesniem kambariam pas mus. $499-00
ŠALDYTUVAI — PEČIAI

Už $200.00 parduodami 3 cub. šaldytuvai par-.......................
celano vidumi, pas mus tik . . ......................$169-00

Už $250.00 parduodami 9—10 cub. šaldytuvai
visų firmų, Westinghouse, Norge, Kelviną-.......................
tor, G-E, Frididaire, pas mus tik «... .........$199-00

Už $530.00 13.i/2 cub. dviem durim šaldytu
vai, pas mus tiktai ......... ..............................$415-00

Už $120.00 parduodami virimui pečiai, pas 
mus tiktai ......................................................... C ... J

Už $160.00 parduodami parcelano virimui pe
čiai, nedūžtamo parcelano, pas mus tik.. Įj; -J 

\ Už $200.00 parduodami automatiški pečiai su 
su dviem kepimo pečiais ................................ ĮjJ

Šildymui Moore, Siegler gazo pečiai ................ $99-00
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ IR VIRTUVIŲ STALAI

Už $69.00 5 dalių fornica virtuvėm stalas par
duodamas, pas mus tik ......... ............................$49-00

Už $100.00 5 dalių formica stalai, įvairiausių
spalvų, pas mus ............................................... •• $69-00

Už $150.00 parduodami 7 dalių formica stalai,
pas mus tik .......................................................$11 9-00

Už $150. parduodami 5 dalių valgomojo 'kamb. 
baldai, ąžuolo, riešuto ar raud. medžio, $ 119.00

Ųž $300.00 parduodami 7 dalių valgomieji, rie
šuto ar ąžuolo, pas mus tik.... ...................$200-00

Už $500.00 parduodami 9 dalių valgomieji 57
metų stiliaus, pas mus.....................................$395-00

KNYGOM SPINTOS — RAŠOMIEJI STALAI
Už $29.00 parduodamos ąžuolo ar riešuto me

džio knygom spintos, pas mus tik $19-00
Už $39.00 parduodamos stiklo durim knygų, 

spintos, pas mus . .............................................
Už $50.00 stiklo durim knygoms spintos 36” 

pločio, dabar pas mus .........................................
Už $29.00 parduodami rašomieji stalai, tik.
Už $49.00 parduodami ąžuolė rašomi stalai,

pas mus ............................ ......................................
Už $120.00 parduodami rašomi stalai europie

tiško dydžio, tik ....................................................
Unoleum 9x12, įvairių spalvų, tik ......................

TELEVIZIJOS APARATAI
Visų Amerikos fabrikų RUA, Admiral, Dumont,

Traveler, VVestinghouse, G.-E. ir kitų: 17 inčų...................
ąžuolo ar mahogany ..........................................$99-00

21 inčo parduodami už $300.00, pas mus tik . J -| Ky CĮ.00 
21 inčo TV visų firmų ąžuolo ar raudono me

džio tiktai .................................».......................$229-00
Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio po.... 4. $6-50

Lietuviy Prekybos Namuose' visos prekės 
be sugadinimy ar brokų

FURNITURE CENTER, INC.
3224 So. Halsted St. Vlctory 2-4226
Įmonė atidaryta: Pirm., ketv. 9-9:30; kit dienom 9-6; sek. 10-5.

.00

00

00

$29-00

$39-00

$89-00 
’ • $6-5C
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Lietuva H. Sienkevičiaus Tvane
300 matų nuo švedų karų

Dr. A. ŠEŠFLAUKIS, New York

Šią vasarą sueina lygiai 300 pavadinti Jonušo Radviloj Lie-
metų, kai Lietuvoj, kuri tada 
buvo unijoj su Lenkija, baigėsi 
garsieji švedų karai, kraštą 
taip pat nusiaubę ir nualinę, 
kaip ir kitos po to net ligi šiai 
dienai sekusios okupacijos.

Kasgi dėjosi tada Lietuvoj, 
prieš tuos lygiai tris šimtus me
tų? Apie tai kalba istorija, šal
čiau ir blaiviau, apie tai bene 
dar iškilmingiau byloja ir rašy
tojas, talkon pasikvietęs istori
ją ir ąavo paties vaizduotę to 
meto gyvenimo smulkmenoms 
atkurti.

Šiandien mums būdinga tai, 
kad H. Sienkevičius savo Tva

tuva, kuriai atsieti nuo unijos 
su Lenkija jam pasitaikė pro
ga, kad ir skaudžia švedinės 
okupacijos sąskaita. H. Sienke
vičius pirmąją savo Tvano da
lį kaip tik ir skiria “atsiskai
tymui” su Radvila, kai tuo tar
pu antrojoj veikalo dalyj nu
trauktus, kad ir neilgam, ry
šius su Lenkija vėl mezga... lie
tuvis, būtent Vitebsko vaiva
da Povilas Sapiega, bet kaip 
Dantei geriau pavyko pavaiz
duoti pragarą nei dangų, taip 
ir Sienkevičiui nutrauktų ryšio 
gelbėtojo taip vaizdžiai, su to
kiu įtempimu parodyti nebepa
vyko. Tiesa, veiksmą jam teko

ną rašė mūsą tautinio atgimimo j „ , tone3 s{
būtent, Ausros metu. Nuo to-
laikot?rrpio mus skiria lygiai 70 
metų. Tą didžiulį kone 1400 pu
slapių veikalą, tartum kokią 
epopėją, kuri betgi tėra tik tri
logijos dalis, godžiai tuo metu 
skaitė šimtai ir tūkstančiai 
skaitytojų jo kilmčis krašte, 
tiek išverstą į kitas kalbas. Be
je, lietuviškai jis tebuvo iš 
verstas nepriklausomybės metu, 
neanksčiau; gal net dėl tam 
tikro rezervuotumo, išplaukian
čio iš paties veikalo pobūdžio, 
iš jo santykių su Lietuva. Jį 
išvertė J. Sužiedėlis; išleistas 
1936 m., taigi — prieš 20 metų. 

Grįžimas į Lietuvą

H. Sienkevičius savo Tvanu 
į Lietuvą grįžta kitaip nei, sa 
kysim, A. Mickevičius savo 
veikalais. Kad ir su padidina
mu stiklu eidamas per Lietuvos 
žemėlapį nuo Biržų ligi Pilviš
kių ar nuo Palangos ligi Vil
niaus, Sienkevičius Lietuvą te
mato “iš tolo”. Manytum, kad 
ilgiau ir mieliau jis apsistoja 
tie kokiais Vadaktais ar Mitriū- 
nais tik dėl to, kad iš ten bu
vo kilę jo protėviai. Nors jis 
pats ir būtų mokęsis Vilniuj, 
bet jo išsilavinimą galutinai at
baigė Varšuva ir sunku besu
rasti daugiau jo lietuviškumo 
įrodymų, kad ir kaip būtų sten-

I

DIENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

.vo atėjęs metas išlaisvinti iš t 
nemėgstamos ir net spaudimu j 
išgautos unijos. Pas Daugirdą i- 
netoli Kelmės susirinkę bajorai1 
šnekasi: “Tegul karalystė gal-Į 
voja apie save, o mes pasirū- 
pinsim savim. Juk Didž. Len
kija davė pavyzdį (t. y. pir
miausiai (įsileido švedus). Mes 
pasitikim savo kunigaikščiu 
(Radvila). Lai jis turi Lietuvą 
ir valdžią savo rankose. Jame 
yra išgelbėjimas. Jis mums ar
timesnis negu Jonas Kazimie
ras, nes jis mūsų kraujas” (I, 
30).

Karalius ir kunigaikštis

Jei istorija teisingesnė už 
rašytoją, šalti santykiai tarp, 
Radvilos ir karaliaus buvo jau 
pradėti ir pastarojo pirmatakų 
Vazų, ir vyriausio Lietuvos et- 
mano lazdos nudelsimas Radvi
lai pastarąjį siutino, ir kara
liaus ji3 nekentęs “kaip velnias

XIV—XV šmt. lietuvis

KRONIKA
• Alfa Sušinskas, patrauk-

pats kraštas. Apie tai jis kad,
ir netiesioginiai pasisako net
pačiam karaliui: “Aš nemačiau
jos taip ilgai, ir aš kentėjau, o, . ....f.. .. , lauš ir ugningo stiliaus jaunimoas kentėjau pačią amžinybę be

1 i j°8,ir dSebjos. Ir kartais norėjau 
* i aš išmesti ją iš savo širdies, 

rungtis su paeik? kdip su lokiu, 
bet nieko nepadarysi, toks kai
mynas nepaleidžia žmogaus” 
(H, 12).

Veikalo herojus turi atlikti 
dar daug žygių, kad grįžtų pas 
savo sužadėtinę, kuri atstovau
ja taip pat Lietuvai, nors ir ba-

rašytojas, daugelio religinių, pe
dagoginių, visuomeninių straips 
nių autorius, pasirodė su nauja 
knyga — “Jaunystės Maršas”,

Alfa Sušinskas, kunigas, da- 
bar gyvenąs Pittsburghe, Pa., 
gįimė 1909.1.25 Rygoje. Mokėsi 
Gulbinų pr. mokykloje, Biržių 
gimnazijoje. Teologiją baigė 
Kaune V. D. universitete. Kuni
gu įšventintas 1934 m. Buvo Pa
nevėžio vyskupijos jaunimo di
rektorius, berniukų* ir mergai-

jorų, dėl ko tūlas amerikiečių 
Bi kritikas įžiūrėjo tas pačias nei-l pavadintos Maršas jaunystei,
^" giamybes, sū kuriom pas mus . , . , ... .

i ą.-, A • o i • 1 pirmąją laidą 1937 m. išleidone tik Aistis su Sruoga kovoja , . <
j (“mirė bajorų Lietuva’). . | Lietuvoje Sakalo knygų ’eidyk-

_ — la. Knygą su didžiu entuziazmu 
Ten už upių plačių žiba mūsų ta(ja sutiko mokyklinis jauni

mas ir bematant ją išgrobstė.

kurią išleido prel. Pr. M. Juras,' gimnazijos kapelionas, šėdė-
_ ... 'jo bolševikų kalėjime. Pasitrau-spausdino TT. Pranciškonui r . . ... ...' kęs > Vakarus, studijas gilino 

spaustuvė Brooklyne. Tai “kny- Wuerzburgo universitete. 1949 
ga jauniesiems jaunuoju gyve- j m. atvyko į Ameriką. Dabar, 

nimo keliu”, kaip rodo jos ant-1 šalia tiesioginio pastoracinio 
rinė antraštė. Šios knygos, tada 1 darbo, bendradarbiauja daugiau 

šia jaunimo žurnaluose: Ateity-

viršgamtinių j'ėgų veikimą, ir 
čia jau pamatome reto vertin
gumo scenų, bet jos išeina iš 
natūraliosios veikalo plotmės.

Šiluva ir Čenstakava

Lenkijos unija su Lietuva 
tuo metu dar buvo reikalinga 
dėl" rytinio pavojaus, ypač po 
to, kai Chmielnickis susidėjo su 
rusais (Aleksiejų) ir ėmė ry
tuose kurti milžinišką pajėgą, 
kuri visą savo realybę parodė 
ne tik po šimto su viršum me
tų (per padalinimus), bet ir 
dar po kito šimto metų, tos pa
jėgos didėjimą sekant ligi pat 
šiai dienai. Sienkevičiui tebeat
rodė, kad ir prieš 70 metų Lie
tuva su Lenkija tegali išsigel
bėti iš baltojo šiaurės erelio na
gų. Tikėjimas, bendra religija 
čia lošė didelę rolę. Švedai vei
kale vadinami ne tik eretikais, 
bet jie eina ir visų nedorybių 
simboliu. Švedai, kaip ir Mic
kevičiaus Konrade Valenrode 
vokiečiai, be abejo,yra ti£ pa
tys rusai, kurie abu kraštus 
vargina. Tikėjimas daro ste
buklus Jasna Goroj, Čenstaka- 
voj. Nuo to prasideda tautinis 
sambrūzdis prieš okupantus, 
taipgi ir prieš Radvilą, kuris 
(pats kalvinas būdamas) susi
dėjo su švedais ir laimėjimo at
veju galėjęs Lietuvą pakreipti

. J švęsto vandens”.
Bet tai daugiau asmeninė 

trintis, ir todėl nevisai aišku, 
kodėl kunigaikštis, ‘kuris da-

lliustraeija dr. Sruogienės “Liet. 
istorijos’’

mais kaip kariui darbais, ji ir 
būtų vykdžiusi antrąją valios 
dairi, tačiau Kmita meta tarny
bą pas Radvilą, stoja karaliaus

bar geria sulą, po mirties turės (pusėn, atgailoja už savo anksty 
gerti smalą”. Sienkevičius nesi
naudoja tarpininkėm, kaip Be-

puikai...
Antru atveju, jei Tvanas ir 

turėjo kiek įtakos V. Pietario 
Algimantui, tai ir Mickevičius 
šio veikalo autorių rbus paskati
nęs žiūrėti į Lietuvą kaip j die
nos realybę, ne tik romantinį 
simbolį. Lietuvių pulkai, Var
šuvą gelbėdami, daro stebuk
lus kaip ir Žalgirio mūšy. Kiek

Dabar autorius, knygą papildęs 
naujais straipsniais ir pritaikęs 
tremties sąlygoms, išleido ant
ruoju leidimu.

je, Vytyje, Skautų Aide ir k.

“Jaunystės Maršas”, papuoš
tas skoningu dail. Ados Korsa
kaitės aplanku, pasitinka mo
kyklinį jaunimo naujųjų mokslo 
metų pradžioje ir kviečia jį ere
liu kilti augštyn visuose gyveni
mo plotuose, kurie skirti jaunai 
širdžiai laimėti.

giamasi (plg. F. Gelumbis, Who‘ kito tikėjimo keliu. Bet veikale 
among our grėat men). I nėr nė žodžio apie Šiluvą, nuo

Kylanti tautinė lietuvių savi- kurios, kaip Lenkuose nuo Čens
sąmonė po Aušros, pirmiausia 
nepasisekusio 1863 metų suki
limo pažadinta, tartum skatin- 
te skatino ir Sienkevičių išeiti 
dar kartą su savo unijiniu cre
do į literatūrinį, o kartu ir į 
visuomeninį gyvenimą. Jis ne 
tik rojalistas ir unijos šalinin
kas, bet ir atstovas visų tų,

ta kavos, prasidėjo religinis Lie
tuvos renesansas: tebuvo pra
ėję gal vos 50 metų nuo ano 
garsiojo įvykio Žemaičių kalne
liuose, kuris tautą pakreipė 
nauja linkme.

Unija Lr mūšis' ties Klovainiais 

Kad rašytojui pirmiausia rū-

atričė ar Margareta, dėl Radvi
los sielos, ir tiesiog pats leidžia 
jam numirti su žodžiais lūpose: 
“Jėzau, Marija”.

Sienkevičiui ypač /rūpėjo pa
rodyti, kad Radvila mirė savo 
mirtim Tykocine nuo astmos 
priepuolio, ir per P. Sapiegą jis 
drauste uždraudžia kam pridėti 
ranką prie jo gyvybės. Pats ka
ralius atrodo jam nepaprastai 
atlaidus. Daugių daugiausia į 
Radvilos mirties sceną bus įsi
kišusi karalienė, kuri faktiškai 
buvo aktyvesnė už karalių, ku
ris savo būdu ir religingumu 
turėjo būti labai humaniškas.

Dar du atvejai Tvane Sien
kevičių skatina į Lietūvą kad 
ir “iš tojo” pažvelgti visdėlto 
nuoširdžiau, tačiau ir čia — 
kaip rojalistui, unijininkui, sve
tur įsiplietinusiam. Ir tas žvel
gimas yra daugiau simbolinės 
prasmės. Jo kilmė — mickevi- 
činis romantizmas.

Sužadėtinas ar tėvynės meilė?

Veikalo pagrindan paimta 
Aleksandros (Olenkos, Olesės) 
Bilevičiūtės nuo Vadatkų ar 
Mitriūnų ir Andriaus Kmitos 
nuo Oršos meilės kryžiaus ke
liai. Jie buvo artimų kaimynų 
vaikai ir Aleksandros senelio 
valia ji turėjo už jo tekėti ar
ba eiti į vienuolyną. Kadangi! 
jis pasireiškė Lietuvoj netinka-

vesnius nusikaltimus, Čensta- lietuvių iš “Šventosios Žemaiti- 
kavoj pasireiškia neįtikėtinais i jos”, kas suskaitys — pats Ty- 
žygiais ir pagaliau iš Kmitos| zenhauzas yra karaliaus adju

tantas. Sapiega tampa Vilniaus

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOUNO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taiaomi ihotorai, stabdžiai 
transmisijos ir t. t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalya. Firestone padangos.
1934 West 59th Streat Tel. GRovehill 6-9136

M. CESAS, patyręs auto specialistas

kuriuos naujas tautinis judėji- ; pejo ne religinis, bet politinis 
mas tegali tik nemielai nuteik-! unįjOg reikalas, matyti ir iš 
ti ir net gąsdinti. Vargiai ga- j garsiojo Klovainių mūšio apra-
lėtume patikėti, kad Sienkevi 
čius ėmėsi lenkų kalbos savo 
raštams tik dėl to, kad lietuvių 
kalba nebuvo kam kalbėti.

šymo, kurio gandas “pasiekė 
net karaliaus ausį”. Tačiau nu
tylėta tai, kad Jonas Kazimie
ras, pats būdamas bėdos pri-

RadvHos ir Sapiegos Lietuva spaustas .nebegalėjo Lietuvai 
Tam tikros paralelės esama, teikti pagalbos ir toji buvo pa-

tarp Sienkevičiaus meto ir jo 
veikale aprašomos Lietuvos, 
kaip kad panašią paralelę galė
tum išvesti tarp to meto šve
dų karo ir neperseniai tada pa
sibaigusio Trijų Dešimtų Metų 
karo: Lietuva čia tikrai graži 
miniatiūra. Bet, žinoma, esa
ma ir didelio skirtumo. Visų 
pirma to meto Lietuvą galėtum

likta savo pačios nuožiūra. Bu-

PIGIAI IB SACGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VILTIMI. Iii Ii. TOLI IV

K. EIDUKONIS

DAR NEVELU l
registurotis į Pranciškonų šiais 
metais atidaromą gimnaziją 
(High School). Priimami ber
niukai baigę pradžios mokyklą. 
Mokslas prasideda 12 rugsėjo.

Smulkesnėms informacijoms 
rašyti:

Tėv. Jurgis Gailius s 
St

Tunu naują diaeą aunKvezuni 
ir apdraudas

ISIS W. 91«t St. Chicago, DL 
TaL PReacott 9 27*1

GUDAUSKŲ

virsta Babiničiu — aliuzija vi
siems tiems, kuriems kartais 
savas vardas pasidaro nebemie
las. (Mickevičiaus Vėlinių Kon
radui vardo pakeitimas turėjo 
kitos, mistinės reikšmės.)

Bet ir taip svetur “įsipilieti- 
nusiam” Kmitui rūpi ne tik Lie
tuvoj likusi mergina, \bet ir

IIIIIUUUIIIUHIlUilUIIIHIHllinilMIIiilHU

BEVERLY HILLS GRLlNYClA 
'Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke 
ų, laidotuvių tr kitų paouoėlmų. 

944* WEHT MRD 8TREF7T 
Anthony’s High School j r«L PRospcct s-oaaa ir pr I-OM4

IIIIIIIIIIIIIIIHMIIIIIIIIIHIIIMIIIHIIMMINIIII 

VASARVIETE “NIDA”
Sav. Pr. Kalvaiti! 

BEVERLY SHORES, IND.
Tel. Michigan City TRiangle 2-2711 

Lietuviškas maistas, alų* ir vynai 
Gera maudymuisi rietą 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK

Kcnnebunkport, Maine

STATYBAI 
IK NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

vaivada. Iš lietuvių karių iš
girsti daineles, kaip iš Mickevi
čiaus Sibiro tremtinių:

Kirskime švedus 
kirskime kardais,
Muškime švedus,
Muškime vėzdais...
Tik nesumanus cenzorius ga

lėjo nežinoti, kaz buvo tie šve
dai.

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nno 

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

IIIIIIIIIIIIIIIiiUilMIlIlIUIIIIIIIIIIIHIIIIMIU

nuo užsisenljusfų 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ

BR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurta kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ lr 8KAUD2IŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti tr naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjuslos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų lr skaudėjimų senų atvi
rų ir' skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybės palengvina Jūsų skaudėji
mų tr galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jų taipgi nuo skau- 
Ižlų nudegimų. Ji talpg* pašalina 
niežėjimų ilgos vadinamos P8ORIA- 
918. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos aTHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos lr perplyšimą 
erppirščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
Ižtūstančlos, suskilusios odos dedlr 
vinių, odos išbėrimų lr t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada p» 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty 
kių. Ji yra gera gyduolė nuo ii 
viešintų odos ligų. Le
4 ui o Olntment yra 
parduodama po 75 
jt. ŲI.25, lr $1.50.
Pirkite valstluėseChl 
:agol lr apylinkėse— 
lfllwaukee, W)sc.,Qa 
ry.Ind.lr Detroit, Ml
chlgan ad>a rašyki
te lr atsiųskite Mo
ney order |

LEGULO, Department D. 
6618 W. Eddy St Chicago S4, IR

SKIP’S 1ELFSERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202

RUGP. 16, 17, 18 d. d.

ELEKTRONIKOS CENTRAS
Prieinamomis kainomis tikra vieta 

jsigyti 1957 m. modelius —
• Televizijas

• Itadljo aparatus
• Hi fi fonografiifl

• Itekonlavimo mašinas 
Visokie elektriniai namų reikmenys:

• Vėsintuvai
• Vėdintuvai

• Dulkiasiurbliai
• Kavos virduliai 

• Iiaidyklės (prosai)
— Pilnos garantijos — nuolaidos —

hiii-DAina-
lUlTCLEVISIOn
[sales - Service)

Sav. Inž. A. SIMAMS 
3321 S. Halsted — CLiUstalc

MOVING
V BENIULIS atlieka įvairius 
lerkraustymua ir pervežimu* 
š tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ. 7-7075 
PR 8-9842

ILE DE FRANCE, Napoleon Cognac, Fifth $3-79
IMPORTED FRENCH BRANDY Fifth $3-29
GRAIN ĄLCOHOL. 190 Proof

V.S.P. Fifth.. $4.89

RON CHICO, Y15 ear Old Imported

DARK RUM Fifth $3.98
BARCLAY’S OR DIXIE BELLE GIN

Full Quart
- - K

Quart $3-29
CINZANO VERMOUTH

Svveet or Dry Fifth $-|.39

KIJAFA WINE Fifth $1.69
RELSKA VODKA Fifth $3-19

MANDOCREMA WINE Fifth 98c

t

CREME OF BANANA OR 
PINEAPPLE LiųUElIi, Fifth $4.98

Vestuvių nuotrariM Ir 
augštos rūšies fotografijos 

musu specialybe
PREt’IN PHOTO STUMO

(lneorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas 'Virginia 7-248i

SOPHIE BARČUS 
R1D10 PROGRAMA

tl WfJEė stotie* — Banga !«»• 
KTIO PIRMAD. IKI PENKTAM.

9:41 Iki 9:10 vai. ryte . 
9K9TAD. 9:90 lld 9:90 ryt*

PIRMADIENNIO vak. nuo T—» v 
4EKAD. 9:90—V. r. IA atotlea 

WGJ?A — 1490 klL
19, at HEmlook 4-141* 

7111 Bo. ROCKWELL BT .'

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

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

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

iamas yra Hfc toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada išmokėjo ir išmoka aukštesnius dividendus 
ir teikia pelningemius ir naudingesnius patarimus. - '

Chicago Savings nno pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 82 metas, visada išmokėdavo tau p y to jam s visas taupy
mui įdėtas sumas su ankštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iš keičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kius pinigines operacijas.

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

I

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

CURRENTLY — AUKACIAUSIAS DIVIDENDAS IAMOKAMAS ANI PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

Z



, n mrasto dramas. cprrcAGo, rmttors Šeštadenis, rugpjūčio 13, 1956

RAŠAU DRAMĄ
PRANAS RAZMIN AS, Chicago, III

Jau taip likimas lėmė, kad pimui) yra grynas nesusiprati- 
gražiajai motinai literatūrai gi- mas. 
mė trys vaikai: epas, lyrika ir 
drama. Amžių kelionėje jiems
tenka patirti įvairiausių pavo
jų-
** Didžiausieji jų priešai, kaip 
patyrimas rodo, yrs jų gerbė
jai ir jų kūrėjai. Keista...

Lietuviškasis epas labiau pa
mėgęs bobiškos apysakos iš
vaizdą. Ateidamos į konkur
są, dažnai iš prievartos save pa
vadina romanu. Jam pastebi
mai trūksta gilios psichologi
nės akcijos ir dinamiškos veiks
mo eigos. Už visus atkąlba pats 
rašytojas.

Religinis bei etinis elementas, 
nors ir nevengiamas, tačiau 
daugelio atvejų labai suredu- 
kuotos. Kaikurie norėtų jį ir 
eliminuoti.

Tautinis elementas kaikurių 
aiškinamas savaip, bet įlietas j 
kūrinio visumą mažai skaityto
jo širdžiai teteikia šilumos. O 
kuris nenorėtų matyti mylimo 
žmogaus tobulo ar bent tobulė
jančio? Tobulesnis epas — 
skaitytojo troškimas.

Gražioji lyrika taip pat turi 
savo ydų, kurių didžiausia — 
egoizmas. Dėl to ji dažnai vie
niša pelyja lentynose ir lei
dyklų rūsiuose. Trūksta jai ir 
geros gimtųjų namų mokyklos. 
Svetimieji, turintieji į ją įtakos, 
pastebimai gadina.

Esam suaugę su mintimi, kad 
dramai būtinai reikalinga sce
na. Ją vadinam scenos veikalu. 
Ir konkursai ta prasme skelbia
mi. Išvada būtų: drama ne 
skaitytojui, bet žiūrovui. Toli
mesnė išvada: knygų leidėjai 
dramų nespausdinkite. Arba: 
spausdinkite tiek, kad užtektų 
aktoriams ir knygynams. Bet 
tokia logika būtų įžūliai klai
dinga. Skaitytojas vienumoj 
turi savo fantazijai daug dau
giau laisvės, negu dekoratorius 
— menininkas ir režisorius gali 
parodyti. .Rasim skaitytojų, 
kurie grožisi knygoj veikėjų

Dramaturgas iš visų kūrėjų 
labiausia esąs panašus į Die
vą, sako yienas prancūzas. Jis 
kuria būtybes pagal žmogaus 
paveikslą su jame glūdinčiu pa
sauliu ir likimu. Didžiųjų dra
mų herojų valia yra svaigi
nanti. Kokia didi jų dvasinė jė
ga, koks didelis jų kentėjimas! 
Bet kurti išmokti negalima. Sce 
nos pažinimas dar negali pada
ryti geru dramos kūlėju.

•
Dar nėra pagr.ndinės geros 

dramos' ypatybės, jeigu scenoj 
daug judama, kenčiama, myli- 
masi, pešamasi ar, net miršta
ma. Neužtenka dramoj sukurti 
realaus gyvenimo iliuziją

Žinoma, teatras turi eiti su 
moderne jančiu

Ruduvos kautynių paminklas
č'ia Kęstutis Karaliaučiaus apylin

kėse sumušė kryžiuočius

kultūrine pažanga. Bet drama- į 
turgas niekados neturi išleisti 
iš akių žmogaus dvasinio pasau
lio.

KRONIKA
DaiL Viktoras Vizgirda ato-

“Atžalos” teatras, puoselėda
mas iki šiol Sydnėjuje gerokai 
apleistą lietuviško teatro meną, 
atlieka didelį lietuvybės palaiky
mo darbą, nes teatro vaidinimai i 

Dail. Liudas Vilimas, gyvenąs Į sutraukia didelį skaičių lietuviš-| 
Cincinnatti mieste, turi skirtin-j kų žiūrovų. Iš scenos lietuviš-, 
go pobūdžio, negu anksčiau kur kas žodis pasiekia ir tuos, kuriui 
tieji, naujų darbų — plastinių tas lietuviškas žodis kitokiais, 
bareljefų iš metalo. Kompozici- keliais jau pradeda nebepasiekti. Į 
niu atžvilgiu jie yra labai ab- K. Dauguvietytė, kitais me-į 

tais švęsdama savo dvidešimt

ti vitražines kompozicijas. Jau 
yra užbaigęs spalvotą kartoną 
vitražui “Kražių skerdynės” ir 
grįžęs iš kelionės tą projektą 
įvykdys medžiagoje.

straktūs. Viena New Yorko ga
lerija yra susidomėjusi tais dar
bais ir nori surengti jų parodą.

Dail. A. Valeškos ir dail. V. 
Petravičiaus studijas aplankė iš 
Bostono atvykęs dail. V. Vizgir
da ir džiaugiasi geru įspūdžiu; 
net pareiškė, kad palyginus su 
amerikiečių vitražo menu, šių 
mūsų dailininkų vitražai turi 
daug originalių ypatybių.

• Sydnėjaus (Australijoje) 
Lietuvių teatras “Atžala” rug
pjūčio mėn. 5 d. labai sėkmin-

penkerių metų scenos darbo su
kaktį, planuoja su “Atžalos” te
atro grupe pastatyti “Marietą”, 
bet iki to laiko mes tikimės, kad 
Sydnėjaus Lietuvių teatras “At
žala” dar pasirodys lieuviškai 
visuomenei su kokiu nors nauju 
spektakliu.

• Bronys J. Landskoronskls, 
Paryžiuje gyvenančio pulk. J. 
Landskoronskio sūnus, belgų 
Solvag institute gavęs komerci
jos inžinieriaus diplomą, gilino

Sintetinis maistas
Nacionalinės Vėžio Ligos in

stitutas praneša, kad išrasti 
balti milteliai, kuriuose yra 
40 sudėtinių dalių, kokios tik 
reikalingos žmogui maitinti. 
Netgi ten yra vitaminai, reikia
mos rūgštys, glukozė ir drus
kos. Tas naujai išrastas sin
tetinis maistas būsiąs panau
dotas maitinti pirm laiko gimu
sius kūdikius, vėžiu sergančius 
ligonis, nuo alergijos kenčian
čius pacientus, ir tuos, kurie 
turėjo vidaus operacijas.

Automobilio dūmai ir 
vėžys

Cincinnati universiteto prof. 
dr. A. Mills skelbia, kad auto
mobilio dūmai, kuriuos alsuo
ja iš paskum važiuojantieji, 
prisideda prie susirgimų vėžio 
liga, ypač tuose, kurie rūko.

gyvenimu ir lankydamag me. keturių veiksmų komediją “Mo-

Publika individualėja; kiek
vieno žiūrovo gautas įspūdis 
darosi skirtingesnis, ir drama
turgo uždavinys sunkėja, jei 
jis nenori atitrūkti nuo žiūro
vų ir užsidaryti savo paties 
kiaute. Ir tai nebūtų kūrėjo 
laisvės varžymas.

Kaip skaitytojui pradeda nu
sibosti romanai ir apysakos su 
visomis žmogaus gyvenimo 
menkybėmis, taip žiūrovui į- 
kyri ir panaši drama.

Pradedantieji linkę lipdyti 
montažus, kurie užpildant pro
gramas, gali būti ir naudingi. 
Kaikuris su jais ateina ir į kon
kursus; bet norėtųsi tokius į- 
spėti, kad nežudytų savo talen
tų. Skelbiamieji dramos kon
kursai turėtų ne tik spragas už- 
kaišin'ėti, bet ir talentus ugdyti.

NORFORD NOTEL
Special low rates 

for we«kdays & evenings ... 
. , . . . , . . ,to Lodge meeting groups - ban-charąktenais, bet scenoj pama-| queta - Wedding Showers etc. 400 

tę, nusivilia. Iš kitos pusės mū-,to 500 people handled.
sų aktoriai suvaidino daug vi- Business & Industrie finn groups 
sai nepakenčiamų dramų, ir 
žiūrovai išėjo patenkinti.

muzejus: Philadelphijoje,
Baltimorėje, Washingtone, Cin
cinnatti. Dvi dienas išbuvęs Chi
cagoje, išvyko į Torontą pas 
dail. Valių ir Tamošaičius, o to
liau — į namus Bostone. Šiuose 
miestuose lankė muzejus, meno 
kolekcijas ir draugus dailinin
kus. Gėrisi, kad Amerikos me
no muzėjuose, dėl didelio finan
sinio pajėgumo, sukrauti dideli 
meno turtai. Kaikurie muzėjai, 
kaip Philadelphijos, Washingto- 
no, laį?ai imponuoja savo mo
dernišku sutvarkymu. Visuome
nei yra lengvai prieinami ir turi 
didelės įtakos į amerikiečių vi
suomenės meninį auklėjimą. Be
veik prie visų didesnių dailės 
muzėjų yra meno mokyklos, kur 
auklėjamos jaunos amerikiečių 
dailininkų kartos, einančios di
deliu, moderninio meno pažan
goj keliu.

Dirba dail. V. Vizgirda vitra
žų studijoje, tačiau visą laisva
laikį skiria tapybai. Yra pamė
gęs peisažus. Šią vasarą važinė
damas po Maine valstybę pada
rė nemažai škicų ir surinko me
džiagos kompozicijoms. Nuola
tos išvažiuoja į gamtą Bostono 
apylinkėse. Lygiagrečiai dirba 
paruošiamuosius darbus išpildy-

gai suvaidino Ludwig Fuldos savo ekonomines studijas Berke 
ley universitete (prie San Fran
cisco). Mokslą sėkmingai baigė 
ir šiomis dienomis įteikia tezę 
ekonominių mokslų magistro 
laipsniui. Atlikęs darbus univer
sitete kelioms savaitėms išvyks
ta į Meksiką, o paskiau yra pa
siryžęs aplankyti didesnius AJV 
miestus, kaip Chicagą, New Yor- 
ką ir pasiekti Kanadą. Chicago
je bus rugsėjo pusėje.

kyklos draugai”. Ši komedija 
daugeliui teatrų mėgėjų gerai 
pažįstama iš pastatymų Lietu
vos Valstybiniame teatre, nerei
kalauja didelio vaidintojų skai
čiaus ir lengvai duodasi įveikia
ma mėgėjų teatrinių grupių 
pastangomis. Be to šią komedi
ją dėl jos aktualios temos ir leng 
vo humoro publika visada su
tinka labai entuziastiškai.

“Mokyklos draugus” režisavo 
buv. Kauno Valstybinio teatro 
dramos artstė K. Dauguvietytė 
ir jai gerai pasisekė iš nevieno
do vaidybinio pajėgumo ir sce
ninės patirties žmonių grupės 
padaryti vieningą ir darnų vai
dintojų vienetą. Vaidino: S. Sko 
ralis, J. Dambrauskas, O. Motu
zienė, M. Osinaitė ir J. Ilčiu- 
kas.

Skoningas ir veikalą atitinkan 
čias dekoracijas darė jaunas, 
pirmą kartą su scenos apipavi
dalinimo menu Sydnėjaus lietu
viškai visuomenei pasirodantis 
dail. K. Ankus.

C & G. TUCKPOINTING
Local 52 — A.F.L.

Tuckpointing — Window caulking 
muro percementavimas — Langų kl- 
tavlmas žiemai.

Atliekame Įvairius dūmtraukio dar 
bus. Visas darbas garantuotas. Ne
mokamai apskaičiuojame. Pilnai ap- 
sidraudę.

3845 W. 78th Place 
LU(llow 5-0099 — M dk>w 5-2279

GEORGE CHUCR.

f^

invited also.

J. J. PEACOCK

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

(1102 S. Fairfield Avė., Chlcago 2#
Trl. HEmloek 4-8037 

VERTIMAI - AK K ETOS ■ I,Al AKAI 
duoda painokas. Prieš karą. baigęs 
Čikagos universitetą.

1 dol. 25 ct. kai. — privačios. 
(S-filas augštas, durys po kairei, arti 

GS-čioa gatves lr California Avė.)

AUDYKLA JUOSTA
Sav. Kazys Prišmantas 

1805 VVest 46 Street
Chicago 9, Hl.

Telef: I.Afayette 3-3086
Gamina Jnoatae, takelius, juostele*, 
pagalves vardinių, gimimo lr kitų 
progų dovanoms.

ARTHRJTIS & RHfcl’MATISM
Nauji vaistai skaudamiems raume

nims, sustyrusiems sąnariams. Sku
biai palengvina paraudusių, sustyru- 
si.ų bei sutinusių nugaros, kelių, ko
jų ,kojų pirštų arba sprando rau
menų ir sąnarių skaudėjimą. Varto
kite naujus AMERPOL vaistus. Tab
letes $1.50, mostis 79c. Viskas tik už 
$2.29, pas jūsų vaistininką.

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUCO DARŽAS
WILL0W WEST INN AND

PICNIC GROVE
83rd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

Radijo — teleskopas 
saulei tirti

Stanford universitetas 
stato radioteleskopą tirti sau
lės atmosferai. Tas įtaisas 
pilnai vadinsis: trumpų bangų 
spektroheliografas. Jame bus 
32 lėkščių išvaizdos antenos, 
kurios bus išdėstytos kryžiaus 
pavidalu ir užims 2 akras. Į- 
tąisas pagaus saulės radiaciją, 
iš kurios bus galima spręsti 
apie saulės paviršiuje vykstan
čius prasiveržimus, kurie sie
kia net 6,000 mylių virš saulės 
paviršiaus.

Siuntiniai į Lietuvę ir Rusiję 
per didžiausią Amerikos kontinente bendrovę

J KAMIENSKI 
- J A N I Q U E TRADING C0. 

Chicago, III., 2314 W. Chicago Avė. Tel BR 8-6780
Pilnai garantuojamas kiekvienas siuntinys. Pristatoma į dvi savaitei. 

Jūsų giminės Europoje gaus siuntinį be jokio primokėjimo.
* DIDŽIAUSIA BENDRQV£ DĖLTO KAD GERIAUSIĄ 1

Kaip epas, kaip lyrika, taip 
ir vertinga drama gali išeiti iš 
talentų su stipria pasaulėžiūra, 
didžiu užsimojimu ir reikalin
gais ne publikai, bet sau pa
tiems.

Bet kaip ten bebūtų, drama 
sugebėjo turėti visokeriopos į- 
takos į mūsų tautos kultūrinį 
gyvehimą. Jeigu jai nelabai 
sekėsi auklėti žiūrovą estetiniu 
atžvilgiu, tai bent ji mokė tė
vynės meilės, iš kurios mes nie
kados nesijuokėm, kaip protin
go nesijuokiama iš šventų da
lykų.

Tiesa, retai dramoj užtikda 
vom šeimą, siekiančią gėrio ir 
grožio idealų, retai matyda- 
vom gaivios religinės nuotaikos 
scenų, bet užtat buvo mokoma
si tarti gražiai lietuvišką žodį, 
lietuviškai skambančią mintį ne 
tik pasakyti, bet ir išgyventi. 
Net ir lietuviškojo kaimo akto
riai mėgėjai atrodė lyg kultū
ringesni, labiau supratę žmo
gaus vidinį pasaulį. O žmonės 
lankė •vaidinimus, sekė juos, 
verkė ir juokėsi. Ir tuo pačiu 
metu vieni verkė, kiti juokėsi 
ir replikavo.

Drama rašoma ne tik žiūrėti, 
bet ir skaityti. Ji kaip ir roma
nas, mums atskleidžia dar ne- 

,matytą pasaulį, ji praplečia mū
sų dvasinius horizontus, ji pa
rodo grožį. Bet tai pasiekiama, 
jei kuriama iš meilės ne tik pa 
čiam kūrybiniam žodžiui, bet 
kartu grožiui ir tiesai. Drama 
nėra lyrikui ar epikui atsikvė
pimas, išsekusių kūrybinių jėgų 
atsigaivinimo šaltinis.

Priešingai, šis
žanras pareikalauja iš 
didžiausio kūrybinės energijos 
įtempimo.

Taigi siūlyti poetui ar roma
nistui parašyti dramą (atsikvė-

1508 No. Pulaski Rd. Bei. 5-1202
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DĖMESIO ATOSTOGININKA
Nepraleiskite neaplankę atostogų 
metu Wlsc. gražaus Grotto Shrhie.
šventovė Inspring urvas, nepaprasto 
grožio gėlės ir medžiai. Erdvi pikni
kams aikštė, 6 mylios į šiaurę nuo 
Wisconsin Rapids ant State Hwy. 34 

Kreiptis j:
REV. P. J. WAGNER 

Rudolph, Wood CoūUty, Wisc. 
iHiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiimiiiiiiiiiiiimiiim

ATREMONTUOKIT ir PAGRA- 
ŽINKIT SAVO NAMUS DABAR! 
Congo Wall plastic coated sienų

apmušalai, pėda.....................39c.
Tilemaster, topic tHe Kvdrat- 
Pėda ........................................ 29c.

Dažai — Sienų popieriai — 
Grindys & Sienų tile

TEB STANKIEWICZ
2458-60 W. 47th St., FR 6-S294 
Kreipkitės j mumis dėl eksper- 
tiškos instaliacijos, apskaičiavi

mai, nemokamai.

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
TBvų Marijonų Kongregacija, a. a. Arklvye- 
kupo Matulevičiau*, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus J kunigus. Tėvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leidžiant Jie darbuosis ir Lietuvoje; 
jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius; 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokltBs po Paneles švenčiausios vėliava; 
stokite J TBvų Marijonų Kongregaciją; rašy
kite novlclų vedBJul. Laiške pažymėkite klek 
mokslo baigėte, klek amžiaus ir koks svei
katos stovis. Laišką siųskite žemiau paduotu 
adresu.

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

dirbtų Įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bažnyčiose lr kitur. Labai pageidaujami moką kokj amatą. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jėgas, gyvenimą lr sveikatą Dievui lr Panelei Šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcljato vedėju: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovi lr užbaigtus mokslus.

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

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metei toje pat vietoje.
1608 W. 47th St., Tel. LA 3-9670

SIUNTINIAI J LIETUVĄ

------------ ---------------r

MILŽINIŠKAS IŠPARDAVIMAS
VARTOTŲ MAŠINŲ

Panešamos, kojinės ir “consčles”- 
(spintelėse)

Nupigintos skubiam išpardavimui
$Q.95 ir augščiau

Garantuoti pataisymai 
visų išdirbysčių mašinų. *

SINGER SEWING CENTER
3349 W. 26tJi Street 

Blshop 7-6649

Dėmesio, namų savininkai!
Apskaičiavimai visokių rūšių gazo 

Ir alyvos "conversion" darbams.
Centriniu apšild. pataisymai ir iš

valymai.
Visokių rūšių stokerlų aptarna

vimas^ Nemokamai apskaičiuojame.
GLadstone 5-3515

Siunčiame dėvėtus ir naujus drabužius, medžiagas, vaistus ir 
maisto produktus.. Senus ir naujus daiktus priimame ofise.

Galima siųsti ir paštu.
Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir 

pristatymas garantuojamas 
REIKALAUKITE KATALOGŲ 

Taip pat siunčiame daiktus užsakomus Anglijoje. 
Siuntiniai pristatomi gavėjui 5—6 savaičių bėgyje.

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

<XHXKXXHX><XXKXXHXXXXXXX><>0<><>4>0<><X><>0<i<KXXX><>-0-0<K>0<KX>00<X»

SKANuJlPAPIET AUKITE 

8AVO ŠEIMA 
Kiekvieną sekmadienį 

0RAWF0RD GARDEN 
RESTORANU ' 

Evergreen Parke
Jūsų šeimininke .

Betty Slebert kvie- į. 
čia prie skanių stel- 
kų. vištienos ir žu
vies, vėsinamose pa 
talpose. Kainos nuo $1.76.

3941 WE8T 95th STREET 
' Tsl. GArden 4-4900

SU

APGINKITE NUTRIA 
GRĄŽAI S KAILIO GYVULIUKĄ 

litera filmo Būkite suvaranklškl per 3 metus, iiieraturog ger)Mll|a proga Amerikoje. Naujas 
kūrėjo' Afyvuieils duoda didėt) pelną augin

tojams. lengvai ir nebrangiai augi
nami. TaIsvI nuo ligų. Asaociacljos 
užtikrinti. Rašykite arba atvykite Į 
mūsų "ranch”.
CABANA NUTRIA £>R ILLINOUIS 

Ru sin i llc, Illinois

II
GLEN ELLYN NURSING 

HOME
Tuojau gali priimti sveikstan 

čius ligonis, lovoje gulinčius bei 
gydytojų pacijentus. Licensed Gai
lestingųjų seselių 'priežiūra. Pui
ki namų atmosfera. Privatūs kam
bariai — šviesūs ir erdvūs. K

Tel. Glen Ellyn 4225 
II

Pagelbėkite pastatyti šv. Juo
zapo trečiojo ordino Šv. Pranciš
kaus seselėms vienuolyną, kurios 
mokyklą dabar lanko 400 vaikų. 
Senasis pastatas yra nukentėjęs 
nuo baltųjų skruzdžių.

Mater Mary Pulcheria. VlrSInlnkč 
St. Francis of Asslsl Mlslon 
Route 1, Bot 2KA 
Gr»xmw<sįd, Misslsslppl

Gerbiamoji Sesele Pulčherla:
Priimkite mano atiką naujam 

seselių vienuolynui Greenwood, 
Mjsslsslppl. Tęskite savo gerą dar
bą neturtingas katalikų misijas 
tolimuose pietuose.

Vardas, Pavarde ...................... ..

Adresas

Miestas ................. Valstybe

SVARBUS PRANEŠIMAS 
MŪSŲ TAUPYTOJAMS

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

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

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road
Chicago 8, Ulinei* Tel.: Virginia T • 8430

SIUVĖJAS
MOTERŲ BOBŲ

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

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

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

K. GASIUNAS

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

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

AMERICAN INDEMNITT COMPANT
DUBUQUE PIRE & MARINE INSURANCE COMPANT 
FTREMAN'S FUND INSURANCE COMPANT 
FIREMAN'S INDEMNITT COMPANT

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANT 
M ASSACHUSETTS FlRE^As MARINE INSURANCE CO.

• PACIFIC NATIONAL PIRE INSURANCE COMPANT
PEARL A88URANCE COMPANT 

RELIANCE INSURANCE COMPANT
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT

WE8TERN PIRE INSURANCE COMPANT 
WESTfeRN CASUALTT & SURETT COMPANT

"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriters”

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

Telefonas CEntral 6-5206

s,

s
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50 M. LIETUVIŲ KALBAI
LIETUVOS PRADŽIOS MOKYKLOSE

ANT. KASAKAITIS, Chicago, III.

Neseniai esame atšventę 50 čiavimas ir čia eina tik lietuvių 
metų spaudos atgavimo bei Did kalba; skaičiavimas rusų kai
šiojo Vitoiaus seimo sukaktis, ba pradedamas tik trečiajame 
Šiemet sukanka 50 m., kaip bu-' skyriuje. Lietuvių kalba d'ėsto- 
vo oficialiai sudarytas planas ma visuose skyriuose, skiriant 
ir nustatytos programos 1'etu- ( jai geroką pamokų skaičių. Čia 
vių kalbai Lietuvos pradinėse pat buvo sudaryta ir visų pa- 
mokyklose. Apie tai berods nie- mokų lentelė.
kur dar nebuvo rašyta. Kaip gi 
anais caro laikais buvo iškovo
ta kad ir tie menki trupinėliai 
lietuvių kalbai pradinėse mūsų 
mokyklose ?

Didžiojo Vilniaus seimo 1905 
m. gruodžio mėn. 4 ir 5 d.d. tuo 
reikalu buvo priimtas toksai 
nutarimas: “Kadangi dabartinė 
mokykla yra ištautinimo ir iš- 
tvirkinimo įrankis, tai reikia vi
sas mokyklas paversti grynai 
lietuviškomis, kur mokslas bū
tų išguldamas prigimta kalba, 
ir kad patys to krašto žmonės 
rinktų sau mokytojus”.

Deja, aš buvau ne žmonių pa
gal šį nutarimą išrinktas, bet 
Kauno gubernijos pradinių mo
kyklų direkcijos 1906 m. pas
kirtas į Surviliškio valsčiaus mo 
kyklą, Kėdainių apskr. Tais me
tais daug buvo paskirta moky
tojų lietuvių į Lietuvos pradi
nes mokyklas. Todėl reikėjo su- 
normuoti lietuvių kalbos dėsty
mą tose mokyklose.

Drauge su paskyrimu gavau 
ir kvietimą dalyvauti rugpjūčio 
mėn. Kauno Gubernijos Pradi
nių Mokyklų tarybos posėdyje, 
šaukiamame Vilniaus Apygar
dos Mokslo globėjo (kurato
riaus, popečitelio) pavedimu.
Tokiį pat kvietimą buvo gavę 
iš lietuvių ir prof. Jonas Jab
lonskis bei Tomas Žilinskas, 
buv. Veiverių mokytojų semi
narijos mokytojas. Lietuviai, 
gavę pakvietimus, susirinko j 
T. Žilinsko butą apsvarstyti bū-

DEENRA9TTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Polijo skiepai visam » .H jo virusus, kaip tik jie į or- 
• Iganizmą įsibrauja, pirma negu 

amžiui. jie pasiekia centrinę nervų sia-
Dr. Jonas E. Salk tvirtina,1 temą

kad polijo skiepai žmogui pa- -------------------------------------------——
silįks veiksmingi ilgesnį laiką, ?- »wi
gal net visą amžių. Kad ir pra
nyksta žmogaus kraujuje me
džiagos prieš polijo virusus, 
tačiau įskiepytasis organizmas 
pasidaro jautrus ir jisai pa
gamina priemones nugalėti po-

P.&J. JOKUBKA
**. OEIM4.NT4J C. l.AIKKODUAl

Pardavimu* lr TaU/uiaa
4077 So. Areliei Avę. 

Chicago 32, 111. — Tel. LA 3-8617 
FUBSsTUk

Pirmininkaujantis
niršta

Ix*bedincev

Dėl tokių Mokyklų tarybos 
nutarimų vis neberamiai laikėsi 
pirmininkaujantis Lebedincev. 
Matydamas, jog savo autorite
tu neįstengs išgelbėti susida
riusios nemalonios jam situaci
jos, sugalvojo atsikviesti į tal
ką Vilniaus Mokslo Apygardos 
globėją (popečitelį). Vieną vė
lybą vakarą pakyšt į mūsų po
sėdį globėjas Wolf. Paėmęs Ta
rybos sudarytą pamokų lentelę, 
susumivęs pamokas,'dėstomas 
lietuvių kalba ir rusų, atrado, 
jog daugiau valandų skiriama 
lietuvių kalbai nei rusų ir pa
reiškė: “Ką pasakys Petrapily
je į tokį planą?” Mes, lietuviai, 
pabrėžėme: "O ką pasakys čia 
vietoj ?”

Lebedincev sustiprina mūsų 
pralaimėjimą

Į tuos žodžius direktorius Le
bedincev iš stalinės (stalčiaus) 
ištraukė dviejų valsčių nutari
mus ir 'sako: “O va ką pasa
kys!” Paskaitė Mažeikių (tada 
dar Muravjovo Koriko garbei 
vadinamo Muravjovo) valsčiaus 
nutarimą: “Prašome p. Direk
torių neįvesti į mūsų valsčiaus 
mokyklas lietuvių kalbos”. Tokį 
pat nutarimą skaito ir kito kai
myninio valsčiaus (pavadinimo 
nebeatsimenu). Mūsų nuotaika 
visiškai sugenda: turime pa- 
suot.

Pagaliau prabyla J- Jablons-

Oktetas “Ąžuolas” Clevelande, Ohio

Jam vadovauja Julius Kazėnas. Nuotraukoje: Y. Rauliuaitis, L. Sagys, L. Kazėnas, A. Kazakevičius, J. Ka
zėnas, A. Litkus, M. Jarašiūnas, A. Kavaliūnas.

do ir priemonių kuodaugiausia Mg. į Eks
teisių išgauti lietuvių, kalba. celencija „„turime kito plano,
prad. mokyklose.

Mokyklų tarybos posėdyje,
kaip paprastai, dalyvavo ir vi
si pradinių mokyklų inspekto
riai: Baublys, Birulia, Itomlens
kižf, Ostrovskich, Sciepura ir ’ lietuviai susirūpino 
Vasiljev. Posėdžiui pirmininką- Apie mūsų praiaįmėjimą su- 
vo mokyklų direktorius Lębe-, žinojo Kauno lietuviai. Į mūsų
dincev. Posėdyje dar dalyvavo, f sustojimo vietą atskubėjo ad- 
he Hnrendžinmnin halso mnltv. I Leonas> prelatas *

— paruošime jį, prisiderinę prie 
Jūsų nurodymų, kitam Tarybos 
posėdžiui”. Išsiskirstėme kaip 
žemę pardavę.

tus rusų kalba į pirmąjį skyrių 
ir, žinoma, atitinkamai suma
žinti lietuvių kalbos pamokų 
skaičių.

Išugdė Nepriklausomajai 
Lietuvai darbuotojų

Nors tik trupinėlius lietuvių 
kalbai pavyko iškovoti, tačiau 
ir tai paskiau turėjo didelės 
reikšmės zkuriantis nepriklauso
majai Lietuvai. Kiek man yra 
žinoma, tik iš vienos Surviliš
kio mokyklos mokinių tarpo 
turėjome generolą Vincą Žilį, 
pulkininką Antaną Urbelį, ma
jorą Vincą Ivitrį, teisėją An
taną Valavičių, valdininkus: 
brolius Jasinskus, Antaną Se
reiką ir kt. Tosios mokyklos bu
vę mokiniai gyvai buvo įsijun
gę į Nevėžio užtvarą prieš bol
ševikus. Povilas Lukšys, pirma
sis žuvęs kovose su bolševikais, 
irgi buvęs Surviliškio mokinys. 
Karininkas Aleksandras Urbe- 
lis, žuvęs belikviduodamas “Var 
viskio respubliką”, taip pat sur- 
vilišketis. Juozas Lukošius, I-jo 
karo metu buvęs lietuvių ryši
ninkas tarp Kauno bei Vilniaus,

Dar skaudžiau. Toji piktoji 
dvasia (turbūt Muravjovo) bus 
atplasnojusi ir paskui, kaiku
riuos lietuvius į laisvąją Ameri
ką. Ne vienas tokių lietuvių,
kaip žinome, atiduodamas savo vienas, kuris bus panaudotas 
vaikus į .parapinę mokyklą, pri- kovojant Didžiuosiuose ežeruo-

Chemikalais žudys
žalingas žuvis

5,000 chemikalų, kurie 
veiksmingi vandenyje, išskirtas

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON, .

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 Wcst lllth Street

Vienas blokas nno kapinių.t
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste 1

Telef. — CEdarerest 3-6335

mygtinai prašo, kad jų vaikų 
nemokytų lietuvių kalbos, nes, 
gink Dieve, gali jų angliškąją 
tarseną sugadinti. Ar nebus tai 
lietuviški ligonys, reikalingi gy- 
dyny>?

Caruso mirties sukaktis
Šiemet sueina 35 m. kaip mirė 

garsusis dainininkas Enrico Ca
ruso. Jis mirė 1921 m. rugp. 2 
d. savo gimtajame Neapoly, te
turėdamas tik 48 m. amžiaus. 
Jo repertuaras buvo net 43 o- 
peros ir savo balsų jįs nusipelnė 
neužmirštamo atminimo. 1918 
metais jisai buvo vedęs ameri
kietę Dorothy Benjamin.

Pjausto garsu
JAV armijos laboraię rijose 

Fort Monmouth, N. J. baigia
mas išradimas, kilris

se prieš devynakes (žuvys, pa
našios į ungurius — lamprey), 
kuris prikibusios prie upėtakių 
ir čiulpdamos jų syvus, tas nau
dingas žuvis nužudo. Išnaiki
nus tas devynakes apie 1960 
metus bus užtakiais pripildytiiHkl

Hi>cMichigan, HuTon, Supefior eže
rai.

liqd£sio valandoj
& u kilt

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8848 Se. Wester» Ava. Air Coodltloned koptyflo 
BKpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vMu

Tt.mą kuri. gyv.na kitose miestą dalysst 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

be sprendžiamojo balso, moky
tojas rusas Naglis, apygardos 
teismo bei pravoslavų dvasiški- 
jos atstovai (pavardžių nebeat-

A
Dambrauskas, Pr. Klimaitis... 
pasiteirauti ir pasitarti, kaip tu 
retume gelbėti susidariusią pa-

simenu). Tie trys atstovai ne!dėtį< Sunku ką įškovoto beiš 
tik ~ kad nebalsuodavo, bet nė i gelbėti — reikės nusileisti ir
žodžio nepratarė per visas tris 
dienas. Teismo atstovas forma
liai snausdavo, o dvasininkas 
skaitydavo “Eparchialnvje Vie- 
domosti”.

Nuo katros kalbos pradėti 
abėcėlės mokyti?

Pirmininkaujantis patiekė ap 
svarstyti klausimą, katra kalba 
pradėti abėcėlės mokyti — lie
tuvių ar rusų? Po ilgų tuo klau 
simu debatų nubalsavome, kad 
pedagogių? u atžvilgiu mokslą 
reikia pradėti gimtąja kalba. 
Pirmininkaujančiam Lebedince- 
vui, senam rusifikatoriui, tasai 
nutarimas nepatiko. Kėlė klau
simą, begu atstovai lietuviai tu
ri teisę balsuoti. Šių eilučių au
torius be jokių diplomatinių 
įžangų metė klausimą: "Tai 
kam čia mus sukvietėt, jeigu 
balso neduodat?” Vėl pauza. 
Po kiek laiko vienas inspekto
rių siūlo nubalsuoti, ar lietū- 
viams duodamas sprendžiamas 
balsas. Keturi jaunesniųjų in
spektorių balsai — Baublio, I- 
tomlenskio, Sciepuros ir Biru- 
lios — už teisę baladoti, o trys 
prieš — Lebedincev, Vasiljev ir 
Ostrovskich.

Suprantama, lietuviai, gavę 
Tarybos daugumos pritarimą, 
nušvito. Dabar jų visi pasiūly
mai lengvai praėjo. Apgynė pir
mąjį skyrių nuo rusų kalbos. 
Kadangi praktika yra parodžiu
si, jog dauguma mokinių nusto
ja lankę mokyklą išėję tik ant- 
iąjį skyrių, tai patys lietuviai 
pasiūlė šiek tiek pamokyti ta
me skyriuje ir rusų kalbos. Skai

sutikti su globėjo primestais 
reikalavimais. Kad susibalan
suotų lietuvių kalba dėstomų 
pamokų skaičius su rusų kalba, 
teko skaičiavimą rusų kalba 
pradėti antrajame skyriuje, 
įvesti pasikalbėjimą apie daik-

nusišaldęs ir džiova miręs, tai bangomis, net daikto nepa
liesdamas, gali kiečiausią kvar
co medžiagą pjaustyti į popie
riaus storumo lapus.

vis tos pačios mokyklos buvęs 
rnėkmys. Ta proga-malonu pri
siminti mielus1 mano mokinius.

Rusų kalba Mažeikiuose

Čia reikia pastebėti, kad Ma
žeikiai (Muravjovo) ir kaimyni
nis valsčius ,kurių nelemti nu
tarimai dėl lietuvių kalbos dės
tymo jų mokyklose daug prisi
dėję prie menkų pasėkų Tary
bos posėdžiuose, vis kažkodėl 
negalėjo apsiprasti be rusų kal
bos. Švietimo ministeriui dr. Jo
kantui lankant Mažeikių gimna
ziją, tosios gimnazijos mokinių 
tėvų delegacija buvo pareikala
vusi įvesti rusų kalbą į minė
tąją gimnaziją .
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ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių narnų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigiu 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atstovai

4919 So. Paulina SL 
PRoapect 6-7960 
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ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 $0. VVESTERN AVĖ. 1410 S0. 50fh AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL
Telefonai —■ GRovehill 6-2345 arba 

TOvvnhall 3-2109
, • na •'

PAGELBĖKITE ARTIMIESIEMS UŽ 
GELEŽINES UŽDANGOS

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

Viską apmokate vietoje (muitą ir pe<piuntimo išlaidas) ir 
Jūsų artimiesiems nieko nereikės mokėti. Pristatymas yra ga
rantuotas ir greitas, 5-6 savaitės. Galima siųsti pa u jus ir dėvėtus 
daiktus ir vaistus.

UNITED OVERSEAS PARCEL SERVICE 
1263 N. Paulina St., Chicago 22, III. Tol. HU 6-3353

I
Asmenys, kurie gyvena toliau ir negali asmeniškai atvykti, ga
li pasiųsti siuntinius paštu su adresu, kam ir kur reikia pa
siųsti, mes apskaičiuosime, kiek kainuos muitas ir persiunti
mo išlaidos, ir jums pasiųsime sąskaitą. Siųskite augščiau nu
rodytu adresu.

Raštinė atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Pir
madieniais ir Ketvirtad. uuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

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

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

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

.........................................................- .................- - ■■ -----------------------------------------------------

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV <& RADIO, INC.
3240 $o. Halsted St. CAIumet 5-7252

FULLY ACCREDITED TUITION FREE

REGISTER FOR
THE 1956-1957 FALL SEMESTER 

of the
CRANt JUNIOR COLLEGE

maintained by the Chicago Board of Education
2245 West Jackson Boulevard

REGISTRATION: Wednesday. Sept. 5, thru-Fri- Sept. 7
TWO-VEAR COURSES: For students vvho wish to transfer 

i vvith full junior standing to a senior collcge or university:
Aecounting
Adverttslng
Agriculture

• Art
General Business 
Journalism 
Llbrary Science 
Engi neari ag—Chemical 
Engineering—Civll 
Engineering—Electrleal 

!WO-YEAR COURSES

Engineering'—Industrial 
Engincoring--Mechanieal 
Engineering—Mining 
Mušte
i'nysical Thcrapy 
Pre-Physical Education 
Psychology
Sočiai Service
Teaching—Elcmentary
Teaching—High School 

For students who wish to complete 
two fully-accredited ycars tovvard meeting the entrance 
reąuircments of professional schools in:

Dcntlstry Nursing Pharmacy
Law . . . Psyc.his.try
Medicina onr'p Vctcrlnary Medicina

TWO-YEAIl COURSES: For students who do not expect to
go to senior college and vvho plan to enter business and
industry after graduation:

Chemistry Technology 
Drafting
Electronic Technology 
Engineering Technology 
Medical Technology

ONE-YEAR COURSES:
Sccretnrial

General Education 
Junior Accounttng 
General Clcrical 
Medical Secretarial 
Secretarial

K

Office Clertcal
FULL OR PART TIME PROGRAMS 

Day and Evcning Classes 8:00 a. m. to 10:00 p. m.

Classes start Monday, September *10.
Admlsslon Beįiulrcincnts: Griuluatlon from a 4-year accred. high school 

For fufther Information, see Registrar or phone HAymarket 1-6991

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIO3

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

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

AMBULANCE DIENĄ IK NAKTĮ

SUKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulanaų patarna- Ifee turime koplyčias
vimaa dieną ir nak- OT viaoae Chicagou lr
tj, Reikale šaukiu Roaelando dalyse ir

puo jau patarnaujamemm.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

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

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, UI. Tel. OLympic 2-5246,

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET TeL Y Ar d s 7-1911,

LEOHARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COrnmodore 4-2228,

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL Y Arda 7-llSS-1139i

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, DI. Tel. OLympio 2-1003,

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. «Kh STREET REpubUe 7-12121
2814 W. 23rd PLACE Virglnla 7-0072.

Pasinaudokite "Draugo" (lassified skyriumi.

/
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tams leisti LITUANUS, gi aka
demikai čia turi puikią progą 
dėkingumą pareikšti konkrečiu 
darbu: prisidėti prie apylinkėj 
iždo papildymo.

bas ar pn. Tiek vienu, tiek ant
ru atveju savo darbą reikia są
žiningai atlikti. Nei vienas dar
bas nėra permenkas bendruome
niniam labui — tik reikia paro-

No. 22 Bendruomenės mintis vis dau- dyti geros valios ir uolumo. Val
giau plečiasi, vis realesnė tampa dybų nariai turi puikią progą 
lietuviuose. Tačiau dar ne vie- vystyti savo iniciatyvą, kuri 
nas yra skeptiškai nusiteikęs1 jiems gyvenime gali tiek daug 
jos veiklos atžvilgiu. Ir čia stu- reikšmės turėti.

I lt VEUD

"Lituanus" žurnalo reikalais
Sueina 2 metai, kai Litūa- 

nus žurnalas pradėjo garsinti 
Lietuvos vardą. Redakcija šia 
proga kreipėsi j kol. L. Saba- 
jiūną, vyriausiąjį žurnalo re
daktorių, su keletu klausimų, 
į kuriuos jis mielai sutiko at
sakyti. Dėkojame kol. Saba
liūnui ir tikime, kad šis gra
žus darbas bus ir toliau tęsia
mas su tokia pat energija, mei 
le bei pasiaukojimu.

— AP Redakcija

— Kokį prasmingumą. įžvel
giate “Lituanus” leidime? Ko 
siekiate šiuo leidiniu?

— Pagrindiniu žurnalo “Litu
anus” siekimu laikyčiau rinkti
nės svetimtaučių visuomenės in
formavimą Lietuvos klausimu. 
Kaip ir žurnalo steigėjų, taip ir 
jų pradėto darbo tęsėjų užduo
timi buvo ir yra pastangos pa
rodyti įtakingesniąjai amerikie
čių ir kitų kraštų visuomenės da 
liai tai, kas verta dėmesio lietu
vių literatūroje; kas gražu ir di
dinga Lietuvos istorijoje; kas

— Ar “Lituanus” nepasitar- 
nautų Amerikos lietuviams, ku
rie nekalba lietuviškai? Kas at
likta, kad leidinys pasiektų tuos 
lietuvius?

— Žurnalo redakcija yra su
ėjusi j ryšį su Lietuvos Vyčiais. 
Vyčiai, kaip žinoma, didele dali
mi yra Amerikos lietuviai, ne 
tremtiniai. Daugelis žurnalo nu
merių dabar yra siuntinėjama 
tos organizacijos nariams ir jų 
susidomėjimas, atrodo, yra ne
mažas. Sunku, tačiau, nustatyti 
tiksliai kįek pats žurnalas jiems 
pasitarnauja.

— Kaip verčiatės finansiškai? 
Iš ko susilaukta stambesnės pa
ramos? Kokia žurnalo ateities 
finansinė padėtis?

— Žurnalas buvo pradėtas 
leisti vieno Amerikos lietuvio 
nuolatinės aukos pagalba. Karts 
nuo karto redakcija sulaukdavo 
ir daugiau vienkartinių aukų: iš 
ALTO, Lietuvos Atstovybės 
Washingtone, ir šiaip gana daug 
lietuvių, kurie ar tai žurnalui

didvyriška ir nemirtinga lietuvių, aukodavo ar jį užsiprenumeruo 
rezistencijoje; ir kas, galų gale, I davo. Vėliau, Amerikos Lietuvių 
mums suteikia teišę belstis d pa- (Bendruomenei kiek sustiprėjus 
šaulio sąžinę. Tol, aišku, kol Lie-finansiškai, buvo prieita susita- 
tuva Daverpta. beDrasmiška kai- pįmo tarp Bendruomenės valdy-tuva pavergta, beprasmiška kal
bėti apie tai, ar žurnalas savo 
tikslą atsiekia. Prasmingumą, 
tačiau, jo leidime būtų galima 
atrasti tikėjime, kad vistiek, 
nors ir labai maža dalimi, šio 
žurnalo leidimu prisideda-

bos ir Liet. Studentų sąjungos 
centro valdybos, pagal kurį, žur
nalą buvo nutarta leisti bendro
mis jėgomis, t. y. žurnalą reda
guoja Liet. Stud. sąj. JAV Už
sienio skyrius, o Bendruomenė

m a prie mūsų visų dedamų vie-J rūpinasi žurnalo finansavimu ir 
nokiu ar kitokių pastangų savo talkininkauja patarimais. Žuma- 
k raštui padėti. / Io ateities finansinė padėtis dėl 

to dabar jau rišama su pačios 
Bendruomenės finansine padėti- 

i mi.
i z

— Kuo atskiras lieuvis galėtų 
— Minėtoji rinktinė įvairių prisidėti prie “Lituanus” leidimo 

ir jo gerinimo.

— Kam “Lituanus” siuntinė
jamas; ar svetimtaučiai rodo su
sidomėjimo leidiniu? Ar gauta 
atsiliepimų apie žurnalą?

tik nuolatiniu kreipimusi į numa 
tytus asmlenis. Manyčiau, kad 
kiekvienas asmuo galėtų ir tu
rėtų prisidėti netiesioginiai. Kiek 
vienas turėtų įsisąmoninti, kad 
visa mūsų tremties veikla yra di
dele dalįmi aukų sistema grin
džiama. Ne tik mūsų leidžiamas 
“Lituanus”, bet ir labai daug ki
tų naudingų darbų reikalauja 
ne kaikurių stambios aukos, o 
kiekvieno mūsų nors ir mažes
nio įnašo. Dideli darbai neturė
tų varžytis vieni su kitais, kad 
kaikurių asmenų dėmesį atkreip 
tų ir sau paramos išgautų — vi
siems žymiems darbams turi lė
šų užtekti. Lietuvis turi pasiti
kėti žmonėmis, kurie tuos dar
bus dirba —“pasitikėjimas di
dins paramą ir duos paspirties 
dirbantiems.

— Ar norėtumėte dar kokiu 
nors klausimu pasisakyti?

— Viena iš žur/ialo silpnybių 
yra tai, kad jo nfcakciniai ko
lektyvai yra nepastovūs ir kin
ta kas metai. Su nr.' 8 pasiro
dymu rugsėjo mėnesį baigsis ir 
šio antrojo redakcinio kolekty
vo darbai. Praeitus studijų me
tus šio kolektyvo, nariai pralei
dę Illinois universitete, išsiskirs
tė į įvairius Jungtinių Valstybių 
universitetus tolimesnėms studi
joms ir naujo sąstato sudary
mas yra vėl reikalingas. Iš šio 
kolektyvo pasitraukdamas, ran
du reikalinga išreikšti savo pa
dėką kitiems jo nariams: kol. 
V. Vygantui, D. Valančiūtei, A. 
Marchertui, V. Gaškaitei, I. Če
pėnaitei ir T. Remeikiui. Jūsų 
atlyginimu tebūna tas jausmas, 
kurį kiekvienas išgyvena, dirb
damas prasmingą darbą. '

dentui puiki proga reikštis. Jis 
turi skleisti bendruomenės min
tį tiek savo draugų tiek apskri
tai lietuvių tarpe. Minties plėti
mas turi būti paremtas konkre
čiu darbu, ir tam yra daug pro
gų. Itin svarbu, kad jaunoji 
mūsų karta. įsitikintų bendruo
menės reikalingumu, nes tik ta
da ši prasminga akcija įgaus 
savo tęstihumą. Studentai savo 
susirinkimuose galėtų padisku- 
tuoti bendruomenės reikalingu
mo klausimą.

BENDRI PASIREIŠKIMAI: Šio mėnesio pirmą savaitgalį 
Kanados lietuviai studentai buvo susirinkę į savo suvažiavimą. 
Pagrindiniu prelegentu buvo pakviestas doktorantas K. Ostraus-

darbų plotmė. čia ypač puiki « j<as __ Vokietijoje tuo pačiu metu susirinko lietuviai akademi-
dirva studijas baigusiam akade- pravedė savo suvažiavimą bei dalyvavo Pabaltiečių Studen

tų suvažiavime. Šiuo metu Vokietijoje studijuoja arti 40 lietu
vių, išsisklaidę po visą kraštą. Didesni būreliai susispietę Bon- 
nos ir Frankfurto (Main) universitetuose. — Clevelande pradė
jusio veikti alumnų klubo valdybą sudaro J. Puškorius, D. Mu- 
liolytė ir J. Navickaitė. — New Yorko ir Waterburio skyrių 
jungtinė gegužinė įvyko p.p. Devenių ūkyje. — Chicagos alum- 
na* buvo surengę išvyką į Beverly Shores.'

Neapleistina Kultūros fondo

mikui, kurig savo kuklia metine 
auka gali labai pagyvinti Kultu* 
ros fondo veiklą. Bendruomenė 
yra.mus įvertinusi paskirdama 
mūsų sąjungai mandatą Kultū
ros Fondo taryboje. Savo dar
bais įrodykime, kad to pasitikė
jimo esame verti. \

ATEITININKUOSE: Eilė studentų dalyvauja moksleivių 
Gausus studentų dalyvavimas ateitininkų stovyklose, jose eidami įvairias atsakingas pareigas, 

bendruomenės šauktame Kultu- j Marianapolio stovykloje dalyvavo E. Marijošiūtė, S. Leimonas,
Aktyvus narys neturėtų veng- ros kongrese rodo, kad bendruo- N Mekytė, gi tėvų saleziečių naujoj stovyklavietėj susirinkę

ti ir vadovavimo pareigų, šios meninė mintis gyva mūsų aka 
pareigos įgali būti dvejopo pobū- demikuose. Telieka ją puoselėti
džio: laikinos — kaip sekreto- 
riavimas susirinkime, registra
cijos darbas kurio nors suvažia
vimo proga, programų platini
mas koncerto metu ar pn. arba 
pastovios — kaip valdybos na
rio pareigos, korespondento dar

krhštų visuomenės dalis suside
da iš daugelio universiteto pro
fesūros narių, žymesniųjų laik
raščių atstovų, Jungtinių Tautų 
Organizacijos personalo, Jung
tinių Valstybių Kongreso žmo
nių ir mūsų pačių žurnalu inte
resuotų asmenų. Pažymėtina, 
kad žurnalas siuntinėjamas be
veik visoms JTO delegatūroms, 
visiems JV senatoriams ir dau
gumai universitetų knygynų vi
same laisvajame pasaulyje.

Apie domėjimąsi žurnalu liu- 
dyja įvairūs atsiliepimai žodžiu

—• Būtų nerealu tikėti, kad 
atskiras lietuvis imtų redakcijai 
siuntinėti ar tai žymesnių žmo
nių adresus ar galų gale imtų 
rašyti straipsnius ir siųsti pata
rimus. Būtų lyg ir 'perdaug to 
laukti. Paprastai to atsiekiama

AP Redakcija sveikina savo 
narį daktarą Vytautą Vygantą, 
pasipuošusį nauju mokslo laips
niu. Linkime jam ir toliau sėk
mingai žengti pirmyn, beskinant 
vieną laimėjimą po kito. Jo ne
nuilstama energija tebūna pa
vyzdžiu lietuviškajai studentijai 
šiais pavojingais laikais, kuomet 
svetima aplinka bando ir mus 
įtraukti į besisukantį ratą .

ir darbais konkretinti. O tai jau 
kiekvieno individo pareiga, ku
rios jis neturėtų užmiršti. Kiek
vienas įsisąmoninkime bendruo
menės reikšmę sau, ir iš to kils 
išvados, nurodančios konkrečių 
pasireiškimų galimumus.

CHICAGOS UNIVERSITETAI
DR. JUOZAS PRUNSKIS

JAV-se paskutiniais mokslo 
metais kolegijas ir universitetus 
lankė arti trijų milionų studen
tų, o 1970 metais numatoma jų 
skaičius padvigubės, nes poka
rinis gyventojų prieauglis čia 
Amerikoje yra žymiai paaugęs.

Praeitais mokslo metais Chi
cagos kolegijose ir universite
tuose studijavo apie 70,000 jau
nuolių. Nieko nuostabaus, kad 
toks didelis skaičius. Chicaga 
turi daugiau gyventojų, kaip vi
sa Lietuva — apie 4 milionus, 
o daug studentų į Chicagą at
vyksta ne tik iš kitų JAV mies
tų, bet ir iš" užsienio.

Miestas su šešiais universitetais

Chieagoje turime net šešius 
universitetus, kurių penki yra 
privatūs; be to turime daugybę 
kolegijų ir specialių augštųjų 
mokyklų. Vįen tik katalikai, pvz. 
išlaiko Chieagoje 13 gailestin
gųjų seserų mokyklų.

Valstybinis universitetas Chi
eagoje yra vadinamas Illinois 
vardu. Jis čia teturi dvejų me
tų kursą, kurį lanko 4,400 stu
dentų, o baigti važiuoja į netaip 
toli esančius Urbana-Champaign 
miestus, kur yra Illinois univer-

moksleiviai globojami akademikų J. šoliūno, V. Kleizos, A. Uu- 
levičiaus, E. Marijošiūtės, O. Stankaitytės, IE. šikšniūtės, A. Sta- 
kytės ir kt. —• J šiaurinėje Italijoje esantį Sams suvažiavo stu
dentai ateitininkai iš įvairių Europos valstybių dalyvauti ateiti- 
ninimkiškoje stovykloje. Parengimo rūpesčių didžioji našta teko 
stud. V. Memėnui. — Trikampio at-kų suvažiavime Detroito stu
dentai atliko vykusiai parengtą Pr. Zarankos montažą.

SANTARIECIŲ VEIKLA: Pirmą šio mėnesio savaitgalį 
Watervliete įvyko Clevelando, Detroito ir Chicagos santariečių 
susitikimas. — Chicagos skyriaus nariai savaitgalių metu atli
ko eilę iškylų, ekskursijų į apylinkės žymesnes vietas. Pravestų 
susirinkimų metu diskutuoti kultūriniai ir organizaciniai klau
simai.

SPAUDOJE: Jaunimo Žygių žurnalo konkursas pratęstas 
iki spalio mėn. 31 d. Konkursinė tema: “Idėjos vaidmuo politinė-

Medicinos miestas j,jg kovoje su komunizmu”.. Visi akademikai kviečiami konkurse
Šie universitetai turi puošnius1 dalyvauti — Paskutiniu metu rečiau pasirodo studentų skyriai 

rūmus savo pagrindinėse vieto-1 kituose laikraščiuose.

vėse ir dar padalinius mieštoj NAUJI DAKTARAI: Pennsylvanijos universitete daktaro 
centre,’ kad studentams būtųl laipsnį įgijęs A. Klimas parengė disertaciją, kurioje nagrinėja 
lengviau lankyti. Illinois, North- Primit. Germanų Kuningaz originalią prasmę. Mokslinis veika

las ir jo apgynimas įvertintas summa eum Įaudė. — Daktaro 
laipsniu pasipuošė ir Jonas A. Gylys iš Cicero. Lankęs Lojolos 
universitetą Chieagoje. Jis parašė disertaciją, pavadintą “The 
Effect of some Aromatic Sulfur Compounds on the Growth of 
the Walker 256 Tumor”; už šį mokslinį darbą jam suteiktas 
augščiausias mokslinis laipsnis. — Georgetown universitetas 
Washingtone, DC., daktaro laipsnį suteikė čia gimusiam lietuviui 
Jonui Gailiūnui. Kilęs Athol, Mass., lankęs Bostono kolegiją, jis 
šią vasarą baigė odontologijos studijas. Uoliai dalyvavo lietuviš
koje veikloje, paskutiniu metu eidamas Washingtono lietuvių 
bendruomenės skyriaus sekretoriaus pareigas. — šio skyriaus 
redakcijos narys V. Vygantas įsigijo daktaro laipsnį pramonės 
psichologijos srityje. Paskutiniu metu studijavo Illinois univ., 
Urbanoje. Neklysime sakydami, jog dr. Vygantas buvo viena iš 

caeos mero fondas suteikė 101 uoliausiai besireiškiančių asmenybių lietuviškos studentijos tar- 
stipendiją. Viena mokytoja pa- Pe- Jame akademikai netenka gabaus visuomenininko, gi lietu- 

viškoji bendruomenė sulaukia naujos jėgos.

western ir Loyolos dentisterijos 
bei medicinos fakultetai sutelk
ti palei didžiulę apie 3,000 lovų 
Apskrities ligoninę, kur geriau 
atlikti praktiką. Toje miesto da
lyje paskutiniu laikotarpiu nu
griauti ištisi kvartalai ir auga 
naujas medicinos miestas, ap
rūpintas naujausiomis mokslo 
priemonėmis.

Chicagos universitetai gauna 
milioninius palikimus ir aukas. 
Neturtingiesiems studentams y- 
ra stipendijų. Šiemet vien Chi-

dovanojo $24,000 Loyolos uni
versiteto bibliotekai. Šiaurinėj 
Chicagos daly, Evanstone yra 
būstinė naujai pradėto organi
zuoti studentų stipendijų fondo, 
kuris turės $20'/o milionų.

Kitos augštosios mokyklos

Šalia universitetų Chieagoje 
turime daug kitų augštųjų mo-

siteto tęsinys, su maždaug 18, kyklų. Čia yra didžiausias Tech-

AKADEMIKAS IR BENDRUOMENE
SAULIUS RIMKAITIS

Ne kartą Amerikos Lietuvių gyvumo. O jaunatviškas ėntu- 
fr" laiškais”ra gauta’padėk'oš Bendruomenės ™dovybė yra aia2mas kaip tik ir turėtų pri. 
laiškų iš įvairių senatorių; kai-l kvietusi mŪ8ų studentiją jung- aidėti prie apylinkių veiklos su- 
kurių universitetų knygynai pra- “8 « bendruomeninę veiklą. Da-, gyvinimo. Ne vien Uk susirin- 

lis akademikų į šį kvietimą — kimuose dalyvauti, bet ir akty-šo ankstyvesnių žurnalo nume
rių; treti kitų adresų nurodo; o 
dar kiti perkasi žurnale prista
tomas knygas.

— Ar trumpai galėtumėte api
būdinti atskiro numerio paren
gsią?

— Pirmiausia, vienam žurnalo 
numeriui užsakomi koki šeši, 
septyni straipsniai įvairiais Lie- 
tuvą liečiančiais klausimais. 
Juos gavus, dažniausiai reikia 
išsiversti anglų kalbon ir atiduo 
ti apmokamai anglų kalbos tik
rintojai. Kalbą peržiūrėjus, 
straipsnis perrašomas ir daž
niausiai grąžinamas autoriui per 
žiūrėti. Jam sugrąžinus, straips
nis dar sykį perrašomas ir iš
siunčiamas spaustuVen į New 
Yorką. Ten daugiausia jau pa
sidarbuoja p. J. Baužinskas ir 
kol. G. Penikas. Jų darbai maža 
kam žinomi, kaip kad mažai ži
nomi tie, kurie dirba tylų, spau- 
don nenešamą darbą. Kiekvieno 
numerio parengimas pareikalau
ja labai daug uolaus darbo.

prašymą atsiliepė konkrečiais 
darbais. Apie tai buvo išsitarta 
praeitame AP numeryje. Čia gi 
norisi kiek staptelti ties stu
dento pareigomis ir uždaviniais 
bendruomenės atžvilgiu.

Pats pagrindinis principas, 
kurį kiekvienas akademikas tu
rėtų įsisąmoninti, yra pareiga 
būti aktyviu nariu. Į šią sąvoką 
būtų galima suvesti daug kon
krečių minčių. Iš jų tik keletą 
norime paryškinti. Pirmiausia, 
akademikas turi uoliai lankyti 
apylinkės susirinkimus. Dažnai 
mūsų tarpe pastebimas reiški
nys, kad eilinio pobūdžio veik
lai mažai intereso ir noro paro
dome — vis daugiau dėmesio 
kreipiame į valdybas, vadovų 
susirinkimus, užmiršdami patį 
organizacijos kamieną ir jos j/a- 
grindą. Bendruomenė telkia 
apylinkę, ir joje reiškiasi tikroji 
bendruomeninė veikla. Bendruo
menės mintis tol nebus visumo
je įkūnyta, kol bendruomenės 
apylinkės neparodys dinamiško

viai juose reikštis — tai akty
vaus nario pareiga. Pasikeisda
mi mintimis su vyresniaisiais, 
artėsime vieni prie kitų ir vieni 
kitus geriau suprasime. Ir tada 
bus lengviau vykdyti konkre
čius uždavinius, nes jie bazuo
sis ant abipusio supratimo.

Nario mokesčio užsimokėji
mas — tai kita aktyvaus nario 
pareiga. Esu tikras, kad visi lie
tuviai studentai be ypatingų 
sunkumų gali sumokėti savo 
metinio mokesčio dolerį. Reikia 
tik noro ir saviauklos. Ypač ant
rasis aspektas čia svarbus: tas 
vienas doleris studentui tikrai 
nėra tiek reikšmingas ir, jį ati
duodamas bendruomenės iždui, 
jis ne save skriaudžia, bet save 
ugdo, palaikydamas tvarką ir 
atlikdamas jam uždėtą pareigą. 
Ne vien tik savo mokestį reikia 
užsimokėti, bet vikrusis studen
tas turėtų talkininkauti apylin
kės iždininkui pinigų sukėlimo 
akcijoje. Amerikos Lietuvių 
Bendruomenė padeda studen-

000 studentų.

100 metų sukaktis

Šiemet švenčiama 100 metų 
sukaktis nuo gimimo Chicagos 
vardo universiteto įsteigėjo Wil- 
liam Harper. šis universitetas 
prasidėjo dėka Rockefellerio pra 
dinės $4,000,000 aukos. Jis tu
ri apie 6,000 studentų. Jame dir
ba Nobelio /premijos laureatas 
atominės energijos specialistas 
prof. Urey ir šiame universite
te buvo atrastas būdas kaip a- 
tominę energiją pajungti žmo
gaus tarnybai, sudaryta pirmo
ji žmogaus kontroliuojama ato
minės reakcijos grandis. Stam
bus universitetas Chieagoje, su 
8,000 studentų, yra Northwest- 
ern, žymus savo dentisterijos 
mokykla,- žurnalistiniu kursu.

Du stambieji katalikų 
universitetai

Jėzuitai Chieagoje turi Loyo
los universitetą, kuriame praei
tais mokslo metais studijavo 8, 
500 studentų. Šį pavasarį gavo 
diplomus -670 baigusiųjų ir moks 
lo laipsnius pasiekusių, šis uni
versitetas turi puikią medicinos 
šaką. Apie 6,000 studentų turi 
De Paul universitetas, vedamas 
vienuolių vincentiečių. Jis gar
sėja savo teisių skyriumi, ku
riame yra studijavęs ir dabar
tinis mėras Daley. Netaip seniai 
susiformavo ir dar vienas priva
tus universitetas — Roosevelt 
vardo, turįs netoli 3,000 studen
tų. • t .

nologijos institutas, kuris šią 
vasarą įsigijo pirmą pasaulyje 
bet kieno privačiai turimą ato
minį reaktorių. Turime vieną iš 
didžiausių pasaulyje augštųjų 
meno mokyklų, turime kelias 
muzikos konservatorijas, kelias 
mokytojų kolegijas. Gailestingu
mo seserų vienuolių kolegija ne
toli lietuvių šv. Kazimiero kapi
nių stato, sakytume, > savo kole
gijos miestelį, kainuosiantį apie 
$10,000,000. Lewis katalikų ko
legija turi savo aerodromą ir 
duoda aeronautikos kursą. Vi
suomenė šias m okykMts remia. 
Pvz. Illinois Medikų draugija ne
seniai pasįcyrė $165,000 naujų 
medikų paruošimui.

Studentų ryžtas ir solidarumas

Muš žavi amerikiečių studen
tų ryžtas ir solidarumas. Dau
gelis ima kursą vasarą ar vaka
rais, kad pasigilintų kokioj ša
koj. Studentė Susan Ominsky, 
21 m. amžiaus, kuriai traukinys 
1948 m. nukirto koją, šiemet 
baigė augštą ją mokytojų ruoši
mo mokyklą ir gavo diplomą 
Studentas Dennis Rainford, 22 
m. amžiaus, aklas nuo gimimo, 
šiemet gavo bakalaureato laips
nį. Jam padėjo organizuotos stu 
dentės, skaitydamos knygas, ku 
rių jis negalėjo matyti, ir jis bai 
gė sociologijos kursą.

Džiaugiamės mūsų tautiečių laimėjimais, sveikiname juos ir 
tikimės, kad jų pėdomis žengs eilė mūsų jaunųjų studentų, siek
dami augščiausio akademinio laipsnio.

AKADEMIKŲ PASIŽYMĖJIMAI: Illinois universitete inži
nerijos studijas baigęs A. Marchertas universiteto pakviestas 
perimti asistento pareigas. Šis kuklus akademikas iki šiol labai 
nuoširdžiai prisidėjo prie LITUANUS žurnalo leidimo; jam buvo 
pavestos užsienio reikalų skyriaus iždininko pareigos. — Asis
tento vieta buvo pasiūlyta R. Kontrimui; šiuo metu jis jau dirba 
savo naujose pareigose Iowa State kolegijoje Ames miestelyje.— 
Už pasižymėjimą sporte Vanda Tamsevičiūtė gavo savo kolegi
jos pasižymėjimo ženklą. — B. Monstavičiūtė už vykusį pasiro
dymą konkursiniame piano festivalyje laimėjo pirmą vietą, gau
dama aukso medalį ir piniginę dovaną. — M. Laucevičiūtei už ge
rą mokinimąsi Chicagos universitetas suteikė stipendiją. — V. 
Vidugiriui, Illinois Technologijos institute studijuojančiam inži
neriją, suteiktas Chicagos Tribūne sidabrinis medalis už akade
minius ir karinius pažymėjimus. — Dr. J. A. Gylys priimtas į 
mokslinių laimėjimų propogavimui sudarytą* Amerikos mokslinin 
kų garbės organizaciją. — Vytautas Valaitis, dalyvavęs dien
raščio Cleveland Press foto varžybose, laimėjo pirmą ir antrą 
vietą) Jam suteikta piniginė dovana; be to jis su premijuoto
mis nuotraukomis įtrauktas į visos Amerikos fotografų kon
kursines varžybas.

Norime priminti visiems studentams, kad akademinio jau
nimo stovyklos jau čia pat. Visi jose dalyvaukime. Smulkesnes 
informacijas susidomėjusiems suteikia atskirų organizacijų va
dovybės. Sėkmingo stovyklavimo*
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» KNYGA
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.
.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 

ROMANAS

Didelii LietuviSkos buities knyga, 
išrinkta iŠ daugelio kūrinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenes.

Aplankas dail. J. Pauk&tienSs, 
LietuviSkos Knygos Klubo leidinys, 
434 psl. Kaina $4.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

2881 So. Oakley Avė., 
Chicago 8, DL

Amerika yra ne tik pirmau
janti pramonėje, bet ir augštai 
stovinti švietimo atžvilgiu šalis.1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliillllllllIlIllIlIlIllHllllllIllllllllllllNIIIIIIIIlHIlllIlIllIlIillllIt


