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MIRĖ PIO BAROJA
Žymiausias šių dienų ispanų rašytojas

P. LAUČYS, Chicago, III.

ir spalvingų, kurie juda ir rū- 
goja, niekindami kitus ir patys 
save ir tolydžio purkštauja ant 
gyvenimo.

"Gyvenimas apskritai, ir ypa
tingai jojo, jam atrodė bjaurus, 
drumzlinas, skausmingas ir ne
suvaldomas” — sako Baroja a- 
pie Andrių Hurtado “Pažinimo 
medyje”. Ryšium su tuo, Orte
ga y Gasset priduria: “Ši pas
kutinė ir galutinė pažiūra j pa
saulį ir buvimą virpa, aimanuo
ja ir dreba tiek pirmajam Ba
rojos parašytam puslapyje, tiek 
paskutiniausiam”.

Baroja apie kūrybą
Patsai Baroja apie savo vei

kėjų pasaulį ir jo turinį taip pa 
sisako:

1. “Literatūrinis išradingu
mas gauna pradžią iš skaitymo, 
iš stebėjimo, iš interpretavimo. 
Savaiminio atsiradimo nėra nei

1 gamtoje, nei žmogaus prote.
2. “Man labiausia patinka gau 

dyti istorijas gatvėje ir jas at
pasakoti, o ne jas imti iš jau 
spausdintų šaltinių.

3. “Aš niekad nebuvau šalinin 
kas eiti iš knygos į gyvenimo 
dalykus, bet priešingai, iš gy
venimo dalykų į knygą.

4. “Aš tariuos smulkmenas 
išlaikąs gana tiksliai, tačiau ne 
kartą man buvo prikaišiojama, 
kad jas falsifikuojąs. Jeigu taip 
ir darau, tai nesąmoningai.

5. “Kaip jau sakiau, tariu 
esant tik du literatūrinio išra
dingumo būdus: vienas — skai
tyti senus spaudinius ir pakar
toti tipus bei intrygas, ir kai 
galima, juos modernizuoti, kom
plikuoti, arba bent pakeisti. Ki
tas būdas — tai stebėti gyveni
mą ir aplinką, juos suprastinant 
ir stilizuojant. Nė vienas tų bū
dų, man atrodo, negali būti nau 
dojamas išimtinai”.

Taigi Baroja savo romanams

Neseniai miręs ispanų rašyto
jas Pio Bardja ne tik mus pa
traukia savo dideliu talentu, bet 
taip pat ir stebina savo nepap
rastu vaisingumu. Jo paliktieji 
raštai siekia arti 100 tomų ir, 
kaip sakoma, jo sukurtieji he
rojai galėtų sudaryti nemažą 
miestą.

Pio Baroja y Nessi gimė 1872 
m. Bidasoos mieste, baskų že
mėje, šiaurės rytinėje Ispanijo
je. Medicinos mokslus baigė 
Madride; po dvejų metų prakti
kos metė gydytojo profesiją ir 
su broliais atidarė kepyklą, ta
čiau, ir joje neilgai pabuvęs, iš
ėjo ir išimtinai pasišventė lite
ratūrai, arba tikriau romanų ra 
šy)iui. Jis labai dažnai keliauda
vo po Europą, ir pagrindinai pa
žino Ispaniją ir jos žmones. 
1936 m. buvo išrinktas Ispanų 
akademijos nariu. Ligi pat mir
ties vis rašė naujus veikalus. 

Jo kūryba

Pirmoji Barojos knyga pasi
rodė 1900 m. ir tai buvo nove
lių rinkinys Vidas Soanbrias 
(Rūškani gyvenimai). Po to se
kė romanai, kuriuos jis grupa
vo į trilogijas; kaip pvz.: Bas
kų žemė, Fantastinis gyvenimas, 
Rasė, Kova dėl gyvenimo, Praei
tis ir t. t. ir t. t. Be romanų jis 

^dar rašė esė jų, straipsnių, o pas 
taruoju metu atsiminimus ir 
net^i eilėraščius.

Savo romanams personažus B. 
dažniausia ima liaudinius tipus, 
elgetas, kumečius, valkatas, kla 
jflnus ir avantiūristus; jų mėgs 
tamiausia aplinka — Madrido 
priemiesčiai ar politinių kovų pa 
saulis Fernando VII laikais ii 
karlistų pilietinio karo metu. 
Visi jie pasireiškia ryškiu, pri
mityviu protu, be prietarų, be 
perdėjimų, be pagyrų. Ta link
me eidamas P. Baroja sukuria 
daugybę personažų, gyvybingų

VAKARINĖ MALDA 

Pio Baroja
Ši graži, beveik be turinio, 

bet sklidina išvidinės melodi
jos noveliukė paimta iš rinki
nio “Vidas sombrias”.

— Vert.

Jų buvo trylika vyrų, trylika 
narsuolių, užgrūdintų pavojuo
se ir įpratusių grumtis su jūra. 
Su jais plaukė viena moteris, 
valties šeimininko žmona.

Tie trylika pajūrio vyrų turė
jo būdingą baskų rasės žymę: 
plati galva, ereliškas profilis, a- 
kies obuolys negyvas dėl nuola
tinio žiūrėjimo į jūrą, didžiąją 
žmonių rijikę.

Kantabrija juos pažinojo; jie 
gi pažino bangas ir vėją.

Valtis, ilga, siaura, juodai da
žyta, vadinosi ARANTZA, kas 
baskų kalboje reiškia dyglį. Ji 
turėjo trumpą stiebą, įbestą 
nosgalyje, su mažyte bure...

Buvo rudens vakaras; vėjas 
— tingus, bangos — apskritos, 
ramios, jaukios, šiaurės rytų 
vėjelis vos teįstengė įtempti bu
rę, ir valtis švelniai slinko, žals
voje jūroje palikdama sidabrinį 
taką .

Jie išplaukė iš Motriko ir su 
paruoštais tinklais vyko žūklau
ti ir susijungti su kitomis valti
mis svėntos Kotrynos dieną. 
Tuo metu jie buvo atsidūrę prie 
šais Devą.

Padangė buvo pilna medvilni
nių ir švininių debesų. Proper
šose blankaus žydrio gabaliukai. 
Saulė prasiverždavo švitinčiais 
spinduliais per skylę vieno de
besies, kurio paraudusi burna 
virsdama atsispindėjo jūroje.

Trylika vyrų, rimtų ir nejaut
rių, mažai tekalbėjo; moteris, 
sena, storais virbalais ir mėly

nų vilnų kamolėliu mezgė koji
nę. Šeimininkas, susikaupęs ir 
liūdnas, su kepure užtraukta li
gi pat akių,' dešine ranka ant 
irklo, kuris atstojo vairą, be
jausmiai žiūrėjo į jūrą. Šuo plau 
kikas, nešvarus, tupėdamas ant 
užpakalinio suolo, greta šeimi
ninko, taip pat žiūrėjo į jūrą, 
lygiai abejingai, kaip ir žmonės.

Saulė buvo besileidžianti... 
Augštai — bgningi raudoniai, 
variniai raudoniai, peleninės 
spalvos, švino debesys, milžiniš
ki banginiai; apačioje — jūros 
žalia oda su rausvais ątspalviais, 
karmininiais, rusvai melsvais. 
Kartas nuo karto ritmiškas ban 
gų virptelėjimas...

Valtis atsidūrė priešais Icia- 
rą. Vėjas pūtė nuo žemės, pil
nas miško kvapčių; krantas ryš
kėjo su visais savo kalnais ir 
uolomis.

Staiga, dienai bemirštant, Icia 
ro bažnyčios laikrodis išmušė 
valandas, o paskui nuskambėjo 
varpo vakarinės maldos dūžiai 
ir paplito po jūrą ltaip lėti, iš
kilmingi ir didingi balsai.

Šeimininkas nusiėmė kepurę, 
ir visi kiti padarė tą patį. Mo
teris metė savo darbą, ir visi 
meldėsi, rimti, susikaupę, žiū
rėdami į ramią, apskritabangę 
jūrą.

Kai pradėjo temti, vėjas ėmė 
stipriai pūsti, burė įsitempė ir 
valtis paskendo šešėlyje, juosva 
me vandens paviršiuje palikda
ma sidabrinį taką... •

Jų buvo trylika vyrų, trylika 
narsuolių, užgrūdintų pavojuose 
ir įpratusių grumtis su jūra.

Išvertė P. Laučys
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Lednardas Andriekusmedžiagą ima daugiausia iš ste
bėjimo ir tik maža dalimi iš 
skaitymo.

Romanas neišnyks

'1918 m. pasirodžiusiai jo rink 
tinių raštų antologijai Baroja 
parašė prologą, kuriame tarp 
kitko sako:

“Kai kas galvoja, kad roma
nas ateityje trumpai tegyvens. 
Aš netikiu. Tolumoje nematyti 
jokios literatūrinės formos, ku
ri galėtų jį pakeisti. Romanas 
pataps trumpesnis ar ilgesnis, 
filosofinis, sentimentalus, epizo
dinis, bet niekad neišnyks. Tai 
maišas, į kurį visa telpa”.

Toliau apie save patį jis štai 
kaip rašo:

“Aš tariuos esąs nepilnas ra
šytojas, gal nedidelės reikšmės, 
bet gana originalus. Kiti su tuo 
nesutinka ir išvardija visą eilę 
rašytojų, kuriuos aš esu sekęs. 
Mano mėgiamiausi rašytojai bu 
vo: Dickens, Poe, Balzac, Sten- 
dhal, Dostojevskis ir Turgene
vas”.

“Pažinimo medis” (EI Arbol 
de la ciencia) geriau nei kuri 
kita Barojos knyga atskleidžia 
jo dvasią. Šio kūrinio puslapiuo
se atsispindi jo jautrumas, jo 
stilius ir jo pažiūros į gyveni
mą. Retai kuris ispanų rašyto
jas turi tokį ryškų, virpantį, 
švelnų ir suprantantį meninį 
jautrumą. Prigimtas įžvalgumas 
jam leidžia pasirinkti tikrovėje, 
neaprėpiamoje ir komplikuotoje 
tikrovės visumoje, būdingą, pa
grindinį daiktų bruožą. Kaip jo 
bičiulis, kitas žymus ispanų ra
šytojas Azorin sako, keturių ei
lučių jam pakanka padaryti per 
sonažą gyvą. Jo vaizduose nieko 
nėra perdaug ar permaža. Smulk 
mena, kurią, jis pasirinko, tarp 
visų yra vienintelė, galėjusi su
teikti gyvybės iliuziją.

Tas pats subtilus jautrumas 
jam leidžia su nepaprastu ašt
rumu pastebėti socialinius kont 
rastus. Pilnutinis supratimas y- 
ra gailestingumo šaltinis. Baro
jos knygose mes matome nuo 
širdžios. švelnios užuojautos gel 
mes. Jis tvirtino esant du mil
žiniškus, nepakenčiamus absur
dus: kvailumą ir žiaurumą. 
Sklaidant nepaprastai gausius 
jo raštus galima sudaryti ištisą 
antologiją jo minčių, jo stiprių 
posakių, nukreiptų prieš tuodu 
absurdus. Jis instinktyviai įieš
ko kur yra kvailumas ir kur 
yra žiaurumas; kadangi jų yra 
visur, paplitusių visuose socia
liniuose sluogsniuose, Baroja be 
smerkdamas tuos du blogius, 
kartais mum pasirodo kaip aris
tokratas, kartais kaip demokra
tas.

Jo veikaluose bet kuri žala pa 
daryta gyvuliams ar vaikams 
stipriai išryškinama v įsoje jos 
pasibjaurėtinoje nuogybėje ir 
palydima pasipiktinimo pasau
liu, kuriame tokie dalykai deda
si.

Jo stilius
Baroja kaltinamas neturėjimu 

stiliaus .Tačiau vargu ar tai tei
singa. Jo sakinių konstrukcija 
paprasta, lengva, be jokių puoš
menų. “Man — jis sako — idea
lu yra aiškumas, tikslumas, ele
gantiškumas”. Jis bevelija trum 
pą sakinį, “nes aš esu šalinin
kas tiesioginio, analitinio ir im
presionistinio pažvelgimo”.

Ir rašydamas ta savo visad 
paprasta, retkarčiais išmargin
ta baskų posakiais, visad gyva, 
šiurkščia proza, Baroja sukūrė 
ištisą pasaulį, gal pernelyg liūd
ną ir pesimistinį, tačiau jame 
atsispindėjo XIX šmt. pabaigos 
ir dabartinio pradžios visas is
panų tautos nėrimas ir skaus-

• Augštyn ši Mis! — Šitokiu 
pavadinimu kun. dr. Juozo Prun 
skio parašytą religinių pasiskai
tymų knygą pasiėmė išleisti Im- 
maculata leidykla Putname, 
Conn. Numatoma, kad knyga iš
eis šią vasarą.

SKUJA
M inėjo raudoje 
V i rpėdama sku ja 
Si’i ntų miškų šlafnėjimą, 
Šventos ugnelės kibirkštį — 
Girdėjau raudant ją.

Raudos skuja, raudos — 
Pasiėmė ruduo 
Šventų miškų -šlamėjimą, 
Šventos ugnelės kibirkštį 
Ir jau neatiduos.

NAMAI
' Kur beguliu puresnio smėlio, 

Kaip gimto namo asloj rasti 
Ir kur švelnesnių samanėlių, 
Kaip sienose, tarp rąstų.

Tas smėlis gi sutraukia drėgmę. 
Ir nebe taip jau kaulus gelia, 
Kol baigia nykti sniego dėmės, 
Nudžiūti saulėje takeliai. '

Tos samanos sulaiko šaltį, 
Sulaiko vėją, sniegą, lietų,
Kol pradeda alyvos balti, 
Beržyne saldžios upės lietis.

fir kai saulelė asloj spindi, 
auksą smėlis atsimaino —

ilestėkit, samanos, įpintos 
Į mano sielvartingą dainą.

• Lietuviškos minties anto
logija. Lietuviškos Knygos klu
bas, išleidęs poezijos antologiją 
ir dabar spausdinąs Prozos an
tologiją. neužilgo numato išleis
ti dar vieną — lietuviškos min
ties antologiją, kur mūsų kultū
rininkai išdėstys savo pažiūras 
į religiją, moralę, kultūrą ir lie
tuvių tautos reikalus. Prieš kele 
tą savaičių išsiuntinėta anketa 
maždaug 150-čiai asmenų. Jų 
atsakymai laukiami prieš kovo 
mėn. 1 d. Jau yra gauta atsaky
mų iš rytinių valstybių, iš Kali
fornijos, Kanados, Chicagos ir 
kitur. Šį leidinį redaguoja dr. 
Juozas Prunskis. Numatoma, 
kad jisai pasirodys vasaros pa
baigoje.

• Aldona šlepetytė baigia ra
šyti disertaciją filosofijos dak
taro laipsniui. Disertacijoje nag
rinėjama mūsų poeto-filosofo 
Osk. Milašiaus kūryba. Jos dar
bui labai reikalingi Židinio 1926 
m. nr. 1-2, 5, 6-7 ir 1928 m. nr. 
12; taipgi reikalinga dr. J. Gri
niaus disertacija apie Milašių. 
Jei kas šiuos leidinius turėtų, 
prašome rašyti adresu: A. Šlepe 
tytė, 47-12 39 pi., L.I.C. 4, New 
York.

Juozas Pautienins
Šio paveikslo reprodukcija pieta į katalogą dabar vyksi

Sodas
autuos didžiosios parodos isuvy l’ier, Cliicugojo

• Lietuvių istorijos specialis
tas. Docentas dr. Gotthold Rho- 
de Marburge dėsto Rytų Euro
pos istoriją ir veda Lenkijos is
torijos seminarą, kuriame šie
met jis su studentais vokiečiais 
skaitė ir nagrinėjo Lietuvos- 
Lenkijos unijos aktus. Doc. dr. 
G. Rhode yra vienas iš geriau
sių Lenkijos-Lietuvos istorijos 
žinovų Vokietijoje. Jo kapitali
nis veikalas “Die Ostgrenze Po- 
lens” (Rytinė Lenkijos siena), 
kurio pirmas tomaą — viduram
žiai iki 1401 m., pasirodęs 1955 
m. pabaigoje, plačiai išdėsto Lie 
tuvos istoriją XIII-XIV amžiais 
(su trimis žemėlapiais), čia pa
rodoma, kaip augo ir keitėsi Lie 
tuvos Didžiosios Kunigaikštijos 
žemės ir jų sienos. Kiti du ruo
šiamieji tomai išdėstys Lenkijos 
-Lietuvos sienų rytuose istoriją 
ir su jomis susijusias problemas 
iki mūsų laikų. Doc. dr. G. Roh- 
de yra kilęs iš Poznanės, gerai 
pažįsta Vilnių ir 1941 m. pra
džioje lankėsi Kaune.

• Kilnojamoji lietinių paroda 
Vokietijoje ruošiama jau antri 
metai. Vokietijos lietuviai 1956 
metais kilnojamai parodai su
aukojo viso 2,526 DM. Ligšiol 
parodoms išleista tik 247.25DM.

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Jaunimo literatūros kon

kursas. Kanados L. B. Kultūros 
fondas 1956 m. buvo skelbęs 
tris jaunimo literatūrines pre- 

I m i jas:
Į 1. Jaunimo dramos sceninio 
veikalo — $500.

2. Jaunimo apysakos ar legen 
dos — $300.

3. Vaikų (nuo 8-14 m.) sce
nos veikalėlio ar apysakos — 
$300.

Konkursinių rankraščių įtei
kimo laikas pratęsiamas iki 
1957 m. liepos mėn. 1 d.

Jaunimo apysakos arba legen 
dos $300 premija panaikinama,/ 
negavus nė vieno konkursinio 
rašinio iki 1957 m. sausio mėn.
1 d.

Jaunimo dramos gauta trys 
veikalai, o vaikų literatūros — 
du.

Konkurso svarbesnės taisyk
lės pasilieka tos pačios, kurios 
buvo skelbtos 1956 m.

Konkurso svarbesnės taisyk
lės:

1. Konkurse gali dalyvauti vi
si lietuviai rašytojai, gyveną 
įvairiuose pasaulio kraštuose.

2. Mašinėle rašytus rankraš
čius bei slapyvardžiu pasirašy
tus, pridėjus voke savo tikrą 
pavardę, siųsti Kultūros fondo 
Literatūrinės Premijos Konkur
so komisijai adresu: 402 Dover- 
court Rd., Toronto. Ontario, Ca- 
nada.

3. Konkursui siunčiamieji vei- 
1 kalai savo turiniu turi būti lie
tuviškos dvasios ir tinką tauki
niam auklėjimui.

4. Jaunimo dramos sceninis 
veikalas gali būti nuo 3 iki 5 
veiksmų ir jo vaidinimo laikas 
— nuo pusantros iki dviejų va
landų.

5. Vaikų ir jaunimo dramos 
veikalai gali būti rašomi ir ei
liuotą forma. Pageidaujama te
mų iš senovės ar šių laikų did
vyriškų lietuvių tautos laisvės 
kovų.

6. Autoriai, laimėję premijas, 
dėl veikalų išleidimo tariasi su 
KLB Kultūros fondu.

7. Premijų įteikimo iškilmės 
įvyxs š. m. rugsėjo mėn. 29 d.
3 vai. p. p. Prisikėlimo parapi
jos auditorijoje, 32 Rusholme 
Pk. Cr., Toronto, Ontario, Ca- 
nada.

8. Vaikų literatūrinės premi
jos jury/’komisija numatyta su
daryti Toronte, o jaunimo dra
mos sceninio veikalo — Mont- 
reaiyje.

JvLB Kultūros fondas

• Kliu V. z Bagdanavieiiis,
MIC, Lietuviškų Studijų insti
tute kalbėjo apie asmenybę įvui 
rių pasaulėžiūrų šviesoje. Pra
džioje prelegentas pastebėjo, 
kad šiandien ,daugiau mėgstama 
kalbėti apie žmogaus galias, jo 
dvasios pasireiškimus ir net sie
los netvarką, negu apie tą išvi
dinę rimtį mumyse, kurią mes 
vadiname asmeniu. Asmens klau 
simas šiandien dar labiau būtų 
užmirštas, jeigu ne laisvės rei
kalas. Laisvė yra visuotinis žmo 
nijos rūpestis, bet, besirūpinant 
laisve, anksčiau ar vėliau pnoi- 
n ima ir prie to, kas yra laisvas, 
būtent, mūsų asmens.

Toliau prelegentas suminėjo 
krikščionijos atliktą darbą as
mens moksle. Jis labiausiai iš
ryškėjo išmokime skirti asmenį 
nuo prigimties. Net dvasinė pri
gimtis, kuri šiandien taip audrin 
gai reiškiasi įvairiais menais, nė 
ra tas pats, kas asmuo. Tačiau 
šia asmens padala šiandien jau 
nenorima naudotis. Vietoj to 
šiandien yra atsiradęs mokslas, 
kuris skiria asmenį nuo indivi
do. Tai yra personalizmo moks
las. Trumpai išdėstęs Maritaino, 
Mounier ir Berdiajevo pažiūras, 
prelegentas pareiškė dėl jų kri
tiškų pastabų. Jis pasisakė prieš 
individualumo atskyrimą ’š as
mens orbitos.

Pabaidoje jis iškėlė dar vie
ną problemą, būtent, asmens ir 
asmenybės konflįktą. Mat, as
muo yra amžinas, o asmenybė 
kuriasi. Tačiau ta besikurianti 
asmenybė turi tokios milžiniškus 
reikšmės pačiam asmeniui, kad 
nuo jos ir asmens amžinoji ver
tė j)riklauso. Pastangos kurti 
asmenybę, neatremiant ją į am
žiną asmenį, yra davusios mo
derniškąjį moralizmą, kuris no
ri tik gerų darbų, bet visai ne
ugdo gerų veikėjų. To pasėkoje 
yra taip nelaimingai atsitikę mo 
derninėje kultūroje,>kad, kovo
jant su egoizmu, pats asmuo 
yra išmestas laukan. Mes šian
dien neturime nuostabos patys 
prieš save, kurią yra turėjęs 
Sokratas. Bet, įsigilinus į mū
sų asmens amžinumą ir į laike 
besikuriančios mūsų asmenybės 
vertę, mes galime laimėti labaį 
didžios gilumos ir augštos įtam
pos vaizdą mumyse pačiuose.

Diskusijose po paskaitos da
lyvavo Z. Juškevičienė, inž. Biel 
skus ir inž. Rugis. Diskusijoms 
pirmininkavo P. Maldeikis.
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MŪSŲ KALBA
DR. P. SKARDŽIUS IR ST. BARZDUKA8

KĄ REIŠKIA MŪSŲ VARDAI?
KUN. V. VILKUTAITIS, Cleveland. Ohio

(gr.) — šventas

Jieva (hebr.) — gyvybė, gy
venimas.

Jokūbas >( hebr.) — išstūmė- 
jas, paveržėjas.

Jonas (hebr.) — Viešpats y- 
ra maloningas.

Edv. Valaitia

• Nauji leidiniai vaikams Lie
tuvoje. Chicagą pasiekė ketver
tas leidinių vaikams, išleistų o- 
kupuotoje Lietuvoje: 1) A. Ba
ranausko “Šilas nubunda”, iš
trauką iš Anykščių šilelio, puoš 
niai iliustruota A. Tarasevičie- 
nės, redaktorius — J. Žemaitis, 
techn. redaktorius — V. Serapi
nas, išleista 25.000, pusi. 20; 
2) Ant. Strazdo “Senelis ganė 
aveles”, iliustravo O. Kimaitė, 
redaktorė — A. Liobytė, išleista 
25,000 egz., pusi. 16; 3) “Sigu
tė” — lietuvių liaudies pasakos. 
Iš viso 25 pasakos, 96 puslapių

TeL REliance 5-1811• IJetuvių imperijon pradžia.
Prof. dr. Manfredas, Hellman- į DR. WALTER J. KIRSTUK
nas dėsto Rytų Europos istori
ją Freiburgo universitete. Bū
damas Lietuvos istori jos specia- j 
listas, jis savo paskaitose pla- j 
čiai sustoja prie Lietuvos pro
blemų. Žurnalas “Jahrbuecher 
fuer die Geschichte Osteuropas” 
(Metraštis Rytų Europos istori
jai), išeinąs Muenchene, paskel
bė prof. Hellmanno jdonrą studi 
ją “Dėl lietuvių imperijos pra
džios” (Zu den Anfangen dės 
litauischen Reiches). Autorius 
duoda eilę naujausių tyrinėjimų

knygoje. Parinktos popularios apie Lietuvos istorijos patį anks

Jo kūrinių paroda vyksta Chicago 
Tribūne dienraščio pataljiese, liar- 
monyllall. Tęsis iki šio uieuesio pa- 

Juozas (hebr.) — baigos
Judita (hebr.) — pagerbtoji.

Daugelis mes domimės, ką j Jeronimas 
reiškia mūsų vardai. Tai yra vardas, 
įdomus klausimas, kuriuo aš rū
pinausi visą savo gyvenimą, ir 
todėl noriu savo patirtais duo
menimis pasidalyti su skaityto
jais. Taigi:

Adelė (pre.-vok.) — kilminga, 
augšto luomo.

Adomas (hebr.) — vyras, 
žmogus.

Agnietė, Agnė (lot.-gr.) — 
nekaltoji.

Agota (gr.) — geroji.
Albertas (vok.) —garsus kil

me, garbingas.
Albina (lot.) — baltoji.
Aleksandras (gr.) — vyrų gy 

nėjas.
Alfonsas (vok.-isp.) — viską 

drjstąs.
Ambrasas, Ambrazae (gr.) — 

nemirtingasis.
Anastazija (gr.) — prisikėlu- 

sioji.
Andriejus (gr.l — vyriškas.
Baltramiejus (aram.) — Tal-

majo sūnus. (
Benediktas (lot.) — palaimin 

tasis.
Bernardas (vok.) — drąsus 

kaip lokys.
Brigyta (airių) — augšto ji,
Cecilija (lot.) — neregė.
Danielius (hebr.) — Dievas 

yra mano teisėjas.
Darata (gr.) — Dievo dovana.
Dominikas (lot.) — Viešpa

čiui priklausąs.
Dovydas (hebr.) — numylė

tasis.
Edmundas (ang.-sak.) — tur

tingas globėjas.
Edvardas (ang.-sak.) — tur

tingas globėjas, sergėtojas.
Elzbieta (hebr.) — Dievas y- 

ra (mano) priesaika.
Estera (asir.-babil.) — meilės 

ir našos (pertility) deivė.
Eugenijus (gr.) — geros kil

mės (well-bom).
Feliksas (lot.) — laimingasis.
Gabrielius (hebr.) — Dievas 

yra (mano) stiprybė.
Gertrūda (vok.) — brangi, 

mylima jietis.
Grigalius (gr.) — budrus; 

sargybinis (watchman).
Henrikas (vok.) — gardo (ap 

tvaro) valdovas.
Irena (gr.) — taika, ramybė.
Izidorius (gr.) — įsės (egip

tiečių našos deivės) dovana.

Juozapas
tepadeda.

Jurgis (gr.) — žemdirbys.
Justinas (lot.) — teisusis.
Kastantinas, Kastantas (lot.)

— pastovusis.
Katerma, Katrina, Kotryna 

(gr.) — nekaltoji.
Klemensas, Klementas (lot.)

— gailestingasis.
Liudvikas (vok.) —garbingas 

kovoje.
Magdalena (gr.) — iš Magda- 

los (iš miesto prie Galilėjos eže
ro), magdalietė.

Margarita (gr.) — perlas.
Martynas lot.) — karingasis.
Matilda (vok.) — stipri ko

voje, stipri kovotoja.
Morta (aram.) — ponia (la- 

dy).
Mykolas (hebr.) — kas yra 

kaip Dievas.
Nikalojus, Mikalojus (gr. gr.)

— nugalinti tauta.
Ona (hebr.) — malonė.
Patrikas (lot.) — patricinis, 

patricijų kilmės, kilmingas.
Petras (gr.) — uola.
Pilypas (gr.) — arklių mėgė

jas.
Raimundas (frankų) — išmin 

tinga apsauga.
Rapolas (hebr.) — Dievas iš

gydė.
Regina (lot.) — karalienė.
Salomėja (gr.-hebr.) — tai

ka.
Silvestras (lot.) — girinis, gi- 

rėnas.
Sofija (gi*.j — išmintis.
Steponas (gr.) — vainikas.
Teodoras (gr.) — Dievo do

vana.
Teofilis (gr.) — Dievą my

lįs.
Tomas (hebr.) — dvynas, dvy 

nukas.
Vincentas (lot.) — nugalin- 

tysis.
Veronika (lot.) — pergalės 

laimėtoja.
Zuzana (hebr.-gr.) — lelija.

turi pilnesnio bent tremties lai
kotarpio knygų bei periodikos 
rinkinio. Nė vienoje vietoje trem 
ties lietuviškosios literatūros tel 
kimas nėra pastatytas rimtai. 
Tai reiškia, kad lietuvių visuo
menė Vokietijoje gyvena tik šiai 
dienai.

• Antanas Vytartas, kunigas 
ir kovotojas lietuviškos spaudos 
draudimo fnetu, yra miręs 1932 
m. Vasario 9 d„ taigi, šiemet su
eina 25 metai nuo jo mirties. 
Buvo gimęs sukilimo metais — 
1863 m. gruodžio 15 d. Surad- 
galyje, Ramygalos valse. Buvo 
Šaltinio, Šviesos ir kitų laikraš
čių bendradarbis. Maironio mok 
slo draugas. Kunigu įšvęstas 
1886 m. Vikaravo Mosėdyje. Bai

pasakos, kaip Senutė ir katiniu- 
kas, Kodėl kiškio lūpos perplėš
tos. Vištytė ir gaidžiukas, Eglė, 
žalčių karalienė, Elenytė ir Jo
nukas, Devyni broliai ir jų se
suo Elenytė, Dvylika brolių, 
juodvarniais lakstančių, Sigutė 
ir kt. Leidinį redagavo R. But
kutė, tech. red. — V. Laukys, 
tiražas — 25,000, iliustracijos 
— A. Tarasevičienės. 4) V. Ma- 
jakovskio “Kuo būti”. A. Sau- 
lyno vertimas ilgesnio eilėraščio 
apie pasirinktiną profesiją. Svar 
Stomos galimybės būti staliumi, 
inžinieriumi, gydytoju, fabriko 
darbininku, konduktoriumi, šo
feriu lakūnu, jūrininku. Užbai
giama: “Visą perskaitęs knygu
tę, išmint turi — tu gali kuo 
nori būti, nes darbai visi geri!” 
Šio leidinio redaktorius — J. 
Žemaitis, techn. red. — C. Vy- 
šomirskis. Išleista 20,000 egz.; 
pusi. 24. Iliustracijos, atrodo, 
sulietuvintos iš rusiškos laidos.

Visos čia suminėtos knygelės 
išleistos Valstybinės Grožinės 
Literatūros leidyklos. Sigutė

tyvąjį laikotarpį ir mini lietuvių 
Šapokos, Puzino, Alseikaitės- 
Gimbutienės, Ivinskio bei sve
timšalių Lowmianskio, Pašuto. 
Paskievičiaus, Ludato ir kt. dar 
bus. Iš kur lietuviai sėmė jėgų 
sukurti tokią plačią ir galingą 
imperiją XIII-XIV amž., esanti 
viena iš didžiųjų Europos isto
rijos mįslių. Prof. Hellmanas y- 
ra Latvijos vokietis, mokąs be 
latvių, lenkų, rusų kalbų taip 
pat ir lietuvių kalbą.

• Lietuvių Menininkų klubo
patalpose yra nedidelė Amer. 
Liet. Dail. s-gos narių paveikslų) 
galerija. Paveikslai laiks nuo lai j 
ko bus keičiami.

KULTORINĖ KRONIKA
• Lietuvių bibliotekos Vokie

tijoje. Lietuvių gimnazijos Vo
kietijoje biblioteka Huettenfel- 
de 1956 metais pasiekė 5,500 ti
tulų skaičių. Daug tremtyje išė
jusių knygų turima po daugelį 
egzempliorių. Apie du trečdaliai 
visų knygų yra lietuvių kalba, 
kitos — vokiečių, anglų, pran-

aogaloje, Klovainiuose. Jonišky, fkirta vaikams,
ir Kupišky; nuo 1899 klebonavo1 kltoe ~ P^okyklmio am-

gas, Karys, Lietuva, Lietuvių 
Dienos, Lituanus ir 1.1 Skyrium 
barake įrengta graži skaitykla 
mokiniams. Lietuvių gimnazijos 
biblioteka yra pats stambiausias 
lietuviškų knygų rinkinys, esąs 
lietuvių žinioje Vokietijoje.

Apylinkių komitetų bei kuopų 
dalinių nedidelės iki 500 knygų

cūzų kalbomis. Vertingiausią) bibliotekėlės su beletristika 
bibliotekos dalį sudaro Kybartų vaikų literatūra ir poezija tar-
gimnazijos lituanistinės literatu 
ros likučiai. Prie retenybių pri
klauso iš Vydūno palikimo gau
toji indiškoji Bhagavad Gitą lai 
da, viena XVII amžiaus lietuviš
ka biblija iš Mažosios Lietuvos 
ir A. Smetonos bibliografija. 
Biblioteką tvarko mok. Snars- 
kis ir mok. V. Natkus. Yra da
lykinė kartoteka, padalinta į ke 
lioliką skyrių. Ant kortelių ra
šomas viršuje knygos pavadini-

nauja vietos reikalams. Knygos 
neįrištos, todėl dažnai nuo skai
tymo suplyšta. Labiausiai yra 
skaitomi romanai. Šios bibliote
kėlės susidarė iš dalies Krašto 
valdybos pagalba, iš dalies ko
mitetų iniciatyva, prašant kny
gų pas rėmėjus JAV, o kuopo
se — perkant iš savų lėšų.

Gan vertinga, bet nedidelė 
(apie 700 tomų) Vykdomosios 
tarybos biblioteka Reutlingene

mas, o žemiau — autoriaus pa- tarnauja specialiems tarnybi-
vardė, o ne priešingai. Tai labai 
originalus knygų kartotekavimo 
būdas, vargiai sutinkamas kur 
kitur. Gimnazijos vadovybė ne
sigailėjo lėšų bibliotekai, įreng
dama gan erdvų kambarį virš 
garažo ir pastatydama specia
lias lentynas. Bibliotekos patal
pa yra sykiu mokytojų kamba
rys. Labai gaila, kad bibliote
koje nekomplektuojama trem
ties spauda, o jos gaunama se

niams tikslams. Biblioteka turi 
įdomios medžiagos svetimomis 
kalbomis apie Lietuvą ir Mažo
sios Lietuvos literatūros. Dali
nis periodikos komplektavimas 
čia pradėtas tik prieš porą me
tų, įsteigus dokumentacijos sky
rių. Senesnių periodikos kom
plektų nėra.

Krašto valdyba VVeiheime bib 
liotekos neturi.

Naumiestyje — paprūsėje, o vė 
liau — Leckavoje — pakuršėje. 
Būdamas arčiau sienos išvystė 
spaudos darbą, sutelkdamas bū
rį knygnešių (jų vieną — Mag
dę Bonkalę — rusai dviems me
tams buvo buvo ištrėmę į Sibi
rą), siųsdamas rankraščius į 
Prūsų spaustuves. Visą eilę leidi 
nių, kitomis kalbomis parašytų, 
sulietuvino. Spaudos draudimo 
laikotarpio* istorikas A. Milukas 
apie kun. Vytartą atsiliepia, kad 
tai “didelio darbštumo rašyto
jas ir didelio uolumo kunigas”.

Dėl perdidelio įtempimo nete
kęs svąįkatos. kaikurį laiką gy
veno pas savo motiną, vėliau bu 
vo gydomas kunigaikštienės O- 
ginskienės lėšomis. Didžiojo ka
ro metu buvo nublokštas į Ode
są. Turėjo daug iškentėti bolše
vikų kalėjimuose. Mirė ligoninė
je Kalvorijoje.

• Vilniaus universiteto bib
liotekos rankraščių skyrius pra
turtėjo dviem brangiais ir re
tais leidiniais — M. Mažvydo 
“Katekizmu” (1547) ir pirmąja 
Vilniuje išleista lietuviška kny
ga — M. Daukšos “Katekizmu” 
(1595). M. Mažvydo “Katekiz
mas” gautas iš Odesos bibliote
kos. Šis egzempliorius mūsų bib 
liografams nėra žinomas. Kate
kizmas yra labai gerai išsilaikęs. 
Iš įrašo “Katekizme” matyti, 
kad jis buvo pirktas 1869 m. 
Berlyne, Ašerio antikvariate, 
už 45 talerius. M. Daukšos “Ka
tekizmas” turi plačią istoriją. 
Pats leidinys labai ilgą laiką bu
vo niekam iš lituanistikos tyri
nėtojų nežinomas. Pirmą kartą 
apie leidinį paskelbė 1861 m. 
“Kurjer VVilenski”. E. Volteris 
1884 m. surado antrą egzemp
liorių Vilniaus viešojoje biblio
tekoje ir perspausdino 1886 m. 
Rusijos Mokslo Akademijos lei
dinyje. Iki pirmojo Pasaulinio 
karo šis egzempliorius buvo sau
gojamas Vilniuje. 1915 m. šis 
egzempliorius drauge su kitomis 
senienomis buvo išvežtas į Ru
siją. Tada apie jį žinių nebuvo. 
Atsitiktinai atradus, grąžintas 
į Vilnių.

žįaus vaikams.

Tel. ofiso HE 4-6699. rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. .'rarflelė Blvd.

VAL: 1-4 Ir 6- 1 
6~štkdtenlab nuo 1 iki • vai. p. p 

’Askvrua ketvirtad Ir aekmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6822 South VVestern Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. l»- 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-^ vai Trečia

•VTUJAS IK CHIRURGĄ 
i,IETĮ vih OTDVTOJA.

8925 W»“ t 59th Street
• k, jlei (i 10 5 »

Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero 
Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero 

KaHdivn 1-3 vai. ir e-K vai. vak., 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2803

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
V AL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm. antr.. ketvirt 6-8:30 v. 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

^KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7156 South Western Avenue
(MEL1CAL BU1LDING) 

Pirmad., antraj., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. AVAJhrook 5-3765

'''ei. ofiso PRospeet 6-2240
PRospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

I SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
j 5700 So. VVood Street
i Prišmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
| ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt. 
i Trečiad. ir sek uždaryta.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 VV. GSrd St 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rezid. telef. Gltovcliill O-OOI7
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p m.

Penktad. tik |m> pietų.
Trečiad. ir šnštad. pagal sutarti

t lfiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: l-Afajetle 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak 
Šeštai!, nuo 2 iki 6 vai., tšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KRPŠA
Ofisai 20 Nortb . \Vaeker llrive 
(Clvlo Opera Houae, kainb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tad. CEntral 0-220 4

5002 West Uit h Str., Cicero 
Vai kasdien 5-8, šeštai! 1-2 vai 

Tel. TOvvnbnll 3-0050
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Ra-zid. tel. HEmlock 4-7OHO

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė.
(Bendra praktika ir moterų ligosi

Tel. PRospeet 6-1223 arba WE 0-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr.. 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso Hc. 4-2123, rez.PK.K-R4M t

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6255 South VVestern Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7--9 vak 

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Mlchigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien Inuo 6 v. v.'jki 9 v. v1 .y 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

lšskirus trečiad. šeštadieniais - nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 5-6766
Buto—BEverly 8-3946

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

8267 South Halsted Street
Vai 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

a e* „„ dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus• St. Bijūnas davė naują sa- telefona8; PR 8.sa2#
tyros ir humoro rinkinį — Gal
pirksite, parduodam respubli
ką”. Išleido Vaiva. Tai trečia 
knyga serijoje “Juoktis sveika”.
Kaip įžangoje pasisakoma, šiuo 
leidiniu norima saugoti mūsų 
visuomenę nuo destruktyvių bei 
amoralinių, “netgi antimoralinių 
amerikoniškų leidinių”, šis nu
sistatymas rūpinamasi knygoje 
išlaikyti. Humoras — daugiau
siai politinis, ir daugiausiai nu
kreiptas prieš pasaulio tironiją 
— komunizmą; kliūva ir pasku
tiniam totalitariniam režimui 
Lietuvoje. Yra taipgi ir trumpų 
juokelių bei humoro iš didžiųjų 
žmonių gyvenimo ir raštų. Leng 
vas pramoginis pasiskaitymas,
(ik gaila, kad kaikurie dalykai 
ilgokai ištęsti, ir humoras pa
skęsta žodžiuose. Knyga turi 1 i 2 
pusi., kaina $1.

Res telef. WAlbrook 5-5076

~ <1. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824
DR. PETER T. tRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvir., penxt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdian Išskyrus trečiad. Ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehlU 6-5603

DR J S.

EXTRACTIONa-Nltr«ui tn. Laul 
PLATE AND BRID6E W0RK

I Hr>.: 9 A.M.-8 P.M.; Sun. 10-1| 
DR. J. 1. OCONNILL. MMTIST

320 SO. STATE ST

STATYBAI 

IR NAMŲ 

pristatom 
PATAISYMUI 

Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITVVINAS, Prez.

3039 U. Halsted St.
Tel. Victory 2-1272 

Apkainavimą ir Prekių Pristatymą 
Telkiame Nemokamai

Žadama tuos abu “Katekiz
mus" fotokopiniu būdu perspau 
sdinti.

• Jogailos gatvė. Kaip toli nu 
ėjo politinis kursas Lenkijoje, 
aiškiai rodo daug kur nušalinti 
stalininiai gatvių vardai. Pvz., 

i Olsztyne (vokiškai Allenstein)
Taigi, ne viena iš gausių lietu1 Stalingrado gatvė pavadinta Jo*r------ , - 0_-------------- i ——------ — „------- ——

mažai, pvz., Aidai, Ateitis, Drauivių organizacijų Vokietijoje ne-Įgailos gatvė.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Danten Avenue

(Kampas 47-tos ir Daman Avė.)
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Re*.: WAlbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South VVestern Avenue
Chlcagn 20, III 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpublic 7-4800 

Resldenda; GRovehlU 0-8161

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. VVhipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4049.

Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

Kasdien 3—7 vai. vak. Šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. RepubUc 7-8818.

Tel. ofiso PRospeet 6-9400
Rezid. PRos|M*et 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičių te)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p. p. ir nuo 6-8 vai. 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso Victory 2-1581
Itez. Victory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31 st Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių 

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

Tel. ofiso PR. 1-6446, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vaa. 

Trečiad. ir šeštad. pagal šutam

Ofluo telefonas — RIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. ir aekmad. tik susitarus

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6050 

Rezid. 6600 S. Artės itin Avė. 
VAI. 11 v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v. v

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 

Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:30 v. 
▼ak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrgtela 7-0086. 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

TaL ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-0807

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.

Kampas Archer ir Oallfornia Avė. 
VAL.: 2—4 ir 6—8 .v. p. p 

šešt. 2—7 vai. p. p..
Išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. YArds 7—1166 
Rezidencijos — STevrart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street 
(kampaa Halsted ir 36-ta gatvt) 

VAL. 1—4 Ir 6:20—8:20 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublic 7-2290 

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

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S. California Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto iki 3 v. p. p.

Tel. ofiso YA. 7-4787, rez. PR. 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kainb. 211) 
VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tu <i ir sekmad. tik pagal sutartį.
Jei neatsilieps viršminšti 1 telefonai,

šaukite Mlilivay 3-1)001

DR. G. SERNER
LIE’rJVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2. nuo 6 iki 8, tr» 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių įtempimą., kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1873

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. Šeštad. 10:30 
iki 6 vai. Sekmad. ir treč. uždara.

Ra&tinū atidara kaadiea

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

Tel. WAlbrook 5-8670
Re*. HlUtop 5-1560

Dr. Alexa«ider J. Javofs
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Mfl.rquette Medina) Center
6132 South Kedzie1 Avenue

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas - Protezlstas

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

(Areli Supports) ir 1.1. 

Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniai* 9-1. 
ORTHOPEDI.IOS TECHNIKOS LAB.

2850 W. 63rd St., Chlcsgo 29, III. 
Tel. PRospeet 6-5084

Perskaitę 

kitiems!

‘Draugą”, duokite

Tel. Ofiso PR. t888. rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS •
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 We*t 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:20 
Iki 9 vai Trečiad Ir šešt uždaryta

-fonas ORovehtp 4 išt'

OR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTB

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—11 Ir T—f » v pagal 

•uaitartuię lAskyrua trečle-tlanlua
2422 W.

D R. A U G A S 
THE LITIIUANIAN DAILY FRIKND 

4545 W. 63rd St.. CMrago 29, Illinois, Tel. LLdlnw 5-9500 e
Fntered aa flecond-ClaM Matter Marcb II, 1916, at Chloago. 
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Abejones ir mokslinė pažanga

Atviras laiškas dr. M. Gimbutienei dėl lietuvių kryžių

Gerbiamoji Ponia, neseniai tu nų kryžių senumą ir apie antrų 
įėjau progą perskaityti Jūsų1 naujumą. Tuo tarpu Jūs savo

r"

straipsni “Drauge” (1956.XII. 
29) “Dėl knygos apie apie lie
tuvių kryžius”. Ten sakote, kad 
Jus giliai sukrėtė kaikurių as
menų nugąst’v'mai, kad Jūsų 
studijoje kryžiai galbūt bus su
siejami su stabmeldybe ir kad 
tas leidinys gali būti nepriimti
nas lietuviams. Jūs ten dar ra
šote kad “šitokie pamąstymai 
yra grėsminga šmėkla visam li
tuanistikos mokslui”. Tačiau, ar 
iš tikrųjų, Ponia, šitokie pamąs 
tymai ir abejonės yra tokie bai
sūs dalykai? Kadangi Jūs šį 
klausimą keliate viešai, norė
čiau ir aš jį viešai paliesti, nes 
ir aš turiu abejonių dėl Jūsų te
zių, liečiančių lietuvių karyžius, 
kiek jų esate paskelbusi lietuvių 
spaudoje, ypač “Aidų” žurnale. 
Gal nepalaikysite to už pikta, 
nes ir lietuvių visuomenėje dar 
yra asmenų, kurie domisi lietu

archeologinėms tezėms iliustruo 
ti juos v’sus imate on block, lyg 
kryžiai bei koplytėlės per tuos 
150-200 metų nebūtų nė kitę. 
Užuot jieškojusi seniausių žino
mų datų egzempliorių. Jūs savo 
tezių iliustracijai paimate tokį 
kryž'ų, koks Jūsų tezėms la
biausiai tinka, nors jis ir nebū
tų seniausias. Šitaip Jūs šokinė
jate per amžių tarpus, neduoda
ma skaitytojui nei tikrų istori
nių, 'nei archeologinių dokumen
tų, kurie įrodytų, kad stogiastul 
pių, koplytstulpių ir kryžių tra
dicinė grandinė nebuvo nutrū
kusi nuo priešistorinių laikų! 
iki XVIII amžiaus. Kai šitokių 
argumentų neduodate ir dažniau į 
šiai tesiverčiate analogijomis, ta 1 
da Jūs pati skaitytojų abejo-1 
nėms atvedate platų lauką.
' Abejonių kelia ir Jūsų duoda-

Kryžius Lietuvos sodyboje

<* J » y - • ' . . ' ’ , * \.a r' 4a,' • *“ »' 'a t . * *. V > -t t
į

nalui atidavė romaną “Sunkūs Cdmus ir gimtoji nuodėme 
metai” ("Apie Didžiojo Tėvynės 
karo pradžią”); turįs romanus:
"Ne perversmas, bet išdavimas”
— “apie 1926 m. fašistinį per
vedimą"; “Vakarykštė diena”,
— "apie fašistnės diktatūros »pt i«t
metus ir tam tikros dalies inte-į •iau’-‘*a gimtosios nuodėmės pra 
limenti jos suburžuazėjimą”, "Sū

Anglų vertime nėjo nauji s 
Alberto (’amus veiklias “The 
Kali”. Uūk aprašomas vidutinio 
amžiaus Paryžiaus advokatas 

Clamcnce, kuris

vių kryžių klausimu ir Jūsų raš! ma simbolill interpretacija. Pa- jų čia minėti neleidžia laikrašti- į gumas ypač reikalingas dėlto, mokyki, amžiaus vaikams kny-
vyzdžiui, dažnai rašydama apie 
senovės indoeuropiečių gyvatos 

Pirmiausia, ar abejonės ir religiją, Jūs dažnai jieškote ir

tais apie juos.

kartais nepalankūs pamąstymai 
iš tikro yra grėsmė mokslui ap
skritai ir lituanistikos mokslui 
specialiai? — Šita proga prisi
menu vieną savo profesorių. Jis 
buvo kunigas. Todėl atrodo, kad 
jis neturėjo specialios pareigos 
kelti studentams abejonių. Ta
čiau jis nekartą maždaug šitaip 
pasakydavo: “Kiekvienas prade 
dąs filosofas turi viską perleisti 
per visuotinio abejojimo ugnį”. 
Jei šitoks patarimas svarbus fi
losofijoje, kodėl jis turėtų būti 
mažiau reikšmingas kituose mok 
sluose? Kodėl jis turėtų būti pa
vojingas lituanistikos moksle ? 
Man atrodo, kad abejojimas 
moksle, taigi ir lituanistikoje, y- 
ra būtina sąlyga. Be jos nebūtų 
mokslinės pažangos, o tik anks
čiau paskelbtų minčių komenta
rai. Todėl aš abejoju dėl dauge
lio tezių, skelbiamų ypač dvasi
niuose moksluose. Abejodamas 
taip pat dėl Jūsų tezių apie lie
tuvių kryžius, aš visdėlto nesi
jaučiu nusikalstąs nei mokslui, 
nei Jums, kaip vienos lituanikos 
mokslo šakos atstovei.

Eidamas prie tų abejonių kon
krečiau, norėčiau prisipažinti, 
kad jos yra sukeltos ne Jūsų 
studijos apie lietuvių senovinį 
simbolizmą liaudies mene. Jo 
nesu skaitęs, nes jis tebėra rank 
rašty. Bet esu perskaitęs visus 
Jūsų straipsnius, kuriuos per 
pastaruosius 10 metų esate pas
kelbusi apie senovės lietuvių re
ligiją, liaudies meną ir kryžius 
“Aidų” žurnale. Kadangi ir Jū
sų studija apie lietuvių senovi
nį simbolizmą yra parašyta,

gyvybės medžio. Radusi priešis
torinių kapų iškasenose ornamen 
tą panašų į eglutę ar gėlę, Jūs 
tuojau tikite, kad tai yra gyvy
bės medžio simbolis. Paskui per
šokate per kelioliką amžių į da
bartinį lietuvių liaudies meną 
(ir į kryžius) ir teigiate, kad čia 
gyvybės medį simbolizuoja gėlė. 
Tačiau kur šios tezės įrodymai? 
Jeigu jau gėlė, sutinkama lietu
vių liaudies mene. Jums reiškia 
gyvybės medį, tai, einant šita 
beribe analogija, būtų galima, 
pavyzdžiui, teigti, kad A. Gal
diko peisažų paveiksluose me
džiai reiškia gyvybės medžio sim 
bolį. Jei kas šitokį teigimą pa
sakytų pagal Jūsų vartojamą 
plačių analogijų metodą, gal ta
da ir Jūs pradėtumėt abejoti?

Beveik tas pats pasakytina ir 
apie dangaus kūnų (šviesulų) 
simbolių kilmę bei prasmę. Sau-

keiksmą. jį lyti n),, .lis pasine
ria pomėgių gyvenime, tačiau 
jį ima kankinti sesi jaužinias, 
sąžinės išmetinėjimus, \ pač kai 
tink I.ima m ■ te . n|,,i ) upę 
ir prigeria, u j s u neko nedaro 
jai geibi ii. Jis j inčia įminimai 
tloma nusiginu. -,imą. bet neianda 
būdų iš jo išsinerti Kritikai su 
nemažu iiusėJeh jiem sutiko 
faktą, kml š alim veik I gimto
ji nuodėmė ramia puv rizdavimą 
Ue teologo piliule, no|e, o egzis
tencialisto. “Kiekviena šio vei
kalo eilutė kelia rl'rijos reika
lą”, — rašo “Time", ir ta- 
ė aii autorius n< jstengi1 dar pn 
eiti iki I >ievo išna inimo Visdėl 
to jaučia iii kari n* tonus links
ta į tą krypt)

Japonų meno šedevrai
Iš spaudos išė jo “Mastenvorks 

of Japanese Art”, gaustai iliust 
ruota 252 pusi, studija, paruoš
ta Charles S. Terry. Tai san
trauka šešių tomų knygos, pava 
dintos "Pugcant of Japanese 
Art” ir spaudai paruoštos Tokio 
Nacionalinio muzėjaus specia
listų. Duoda daug japonų meno 
reprodukcijų ir daug informaci
jų apie tai.

duoniai” — "iš XVIII amžiaus 
sąvartos Lietuvoje ir kt.”

Toliau sakosi norįs parengti 
rinktin ų apysakų rinkinį, ruo- 
šiąs naujas “Medinių stebuklų” 
ir “Baltaragio malūno” 1 ridas 
(pagal pastarąjį giriasi rašąs 
net scenarijų), be to, rengiąs 
eilėraščių rinktinę ir ketinąs 
naujų parašyti.

Ir to dar negana. Renkąs me- 
dž agą pasakų rinkiniui “Užbur
tas pasakų ratas”, gi "Geniui” 
atidavęs spausdinti “Jurgio Pa
ketu rio klajones po žmones, pa
sakas, juokus ir ašaras”. Paga- 

i liau pasigyrimų eilę vainikuoja 
j taip: “su vienu kolūkio pirminiu 
ku ir MTS agronomu” bandy- 

i siąs parašyti “kolūkinę ejHipė- 
l ją”. Tai būsianti duoklė šiai die

nai.
Ar tai ne puiki "duoklė pie

menims”, tikriau — kerdžiams, 
o tikriausiai — skerdžiama!

— B. B.

kad Jūs rašote apie lietuvių kry gėlę, vienas — suaugusiems rin 
ž’us ir kitokį meną svetima kai- kinį, su A. Jonynu — satyrinių 
ba, reiškia, savo knygą skiriate ir humoristinių eilėr. rinkinį, 
svetimiesiems, kurie apie lietu-, Be jau ia dai
vių kultūrą maža. arba nieko, ir visus Mvo

dytų Jūsų ausrinj romantizmą, nenusimano. Kai rašome kokj planus. atkurti gražiausias Vii-( ^ie‘iru® klebono dienoraštis 
kurio stoką prikišate mūsų tau- nors straipsnį saviesiems ir ten niaug legendas paruošti naują Fides ,eidyk,a jc (jos
tieėiams, tačiau gal dėl to laimė tarp faktų jp name kokią nors eU pasakų rinkinį šy., vad bėje dirba lietuvis Juo. 

mums malonią hipotezę, gal tau u iš mūsų dienų **didvy.

nio straipsnio rėmai. Bet man 
rodos, kad jų turėtų užtekti ir 
Jūsų abejonėms sukelti. Jų ne
reiktų bijoti, rašant mokslinį 
darbą. Tiesa, abejonės gal išsklai

tų mokslai, kuris šiais laik?fc 
tepripažįsta tik faktų, bet ne 
svajonių argumentus.

Gerai, kad Jūs savo studiją 
apie lietuvių senovinį simboliz
mą duodate kitiems peržiūrėti 
ir kalbą patikrinti anglų kalbos 
profesoriams. Tik ar jie yra 
kompetentingi spręsti apie Jūsų 
išvadas apie lietuyių kryžius? 
Ar nereikėtų Jūsų studiją duoti 
peržiūrėti kokiam nors meno is
torikui ar ikonografui, kuris nu-

tieėiai mums šitą romantizmą 
atleidžia. Bet duodant svetimie
siems hipotezes, kurioms įrody
ti stinga faktų, mes juos galime 
suklaidint’, kaip nevieną svetim
tautį yra suklaidinęs J. Basana
vičiaus straipsnis (lietuvių ir 
prancūzų kalba) apie lietuvių 
kryžius archeologijos šviesoje. 
To nelaikyčiau pasitarnavimu 
nei Lietuvai, nei tiesai, nes tie 
dalykai stovi augščiau mūsų as-

rių” gyvenimo (oi, vyruti, ne
prašauk pro šikšnelę!). Ir gale 
dar prideda: “Tikiuosi, kad vi

zas Vilimas) davė vėl naują lei
dinį — “The Journal of a Sou
thern Pastor”. Veikalo autorius 
— J. B. Gremillon, kilęs iš I.x>ui-

simanytų XVII-XVIII amž. krik !'memmų Pome^- 
ščioniško meno simbolikoje, nes' Prašyčiau man atleisti, Ponia, 
lietuvių kryžiai visdėlto yra lie- kad šito rūpesčio paskatintas pa
tuvių krikščioniški paminklai ir 
susiję su baroko epocha. Tai ga-

.... , Įima įrodyti gausiais faktais,les, menulio ir žvaigždžių sche-|_. , , ;•, . . .. ,6 . . , .. I Tuo tarpu kryžių rysys su piliesmų radusi priešistorinių laikų . , / , .•* * i8torine epocha, kurios Jus esa-

sidalinau su Jumis viešai savo 
abejonėmis, kurioms progą da
vė Jūsų straipsniai, ypač Jūsų 
vieša reakcija dėl abejojimų bei

iškasenose, Jūs peršokate per 
amžius į dabartinį lietuvių liau
dies meną (į kryžius) ir, čia 
pastebėjusi kaikurių analoginių! 
formų, darote išvadą, kad saulė, 
mėnulis ir žvaigždės yra atėję iš 
tos pačios senosios gyvatos re
ligijos tradic’ jų Sieliu. Tiesa, tų 
simbolių išlikimą iki mūsų dienų 
dar grindžiate analoginėmis nuo 
trupomis iš mūsų tautosakos. 
Tačiau tautosaka kryžiams tėra 
tik netiesioginis, analoginis, ar
gumentas, kuris kartais nieko 
neįrodo. Pavyzdžiui, latvių tau
tosakoje saulės ir mėnulio mito
loginių nuotrupų yra daugiau 
negu lietuvių tautosakoje. Ta- 

kaip Jūs sakote, prieš septyne- č_iau latviai neturi kryžių su sau- 
rius metas, yra pagrindo many- Į ^mis ir mėnuliais. Ar šis faktas 
ti. kad joje dėstomos tos pačios neverčia Jūsų susimąstyti ir dan 
mintys, kokias Jūs lig šiol pa- &aus ^viesulų simbolių kilmės 
kartotinai skelbėte savo straips- kitur pajieškoti?
niuose per tą patį laikotarpį' Kodėl Jūs, pati vilnietė, nesu- 
(1947-55 m.). Tačiau dar kartą J sidomit Vilniaus meno pamink- 
norėčiau pažymėti, kad mano a- la>8 kur matyti Rytų ir Vakarų

te specialistė, teparemtas spėlio. knygos apie lietuvių kryžius”, 
jimais, daugiau ar mažiau ro- Su pagarba
mantiškomis hipotezėmis. Jūsų J. Grinius

Man atrodo, kad šitoks a’tsar- Muenchen, 1957.ĮI.8

krikščionybių įtaka ir net jų ko
va? Ar Jūs manote, kad Lietu-

PIGIAI IR SAUGIAI ~

PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE'IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

sus savo planus įvykdysiu”^ sianos, studijas ėjęs katalikų u- 
niversitete ir vėliau ta)>ęs kle-i 
bonu Šv. Juozapo parapijoje 
Shreveporte .Daug dirbo tremti
nių globoje per paskutinį karą, 
ir buvo vienas iš atstovų 
UNESCO seminare, nagrinėju- 
siarrte suaugusiųjų švietimą. 
Gremillon yra davęs keletą lei
dinių iš socialinės srities.

Ši knyga susidariusi iš jn die
noraščio, į kurį atkreipė dėmesį 
filosofas Jacųues Maritain. Ap
rašomas darbas priemiesčio pa
rapijoje, kur yra apie 33% neg
rų, mieste, kur katalikų tėra a-

Trūksta tik priedo — “Chruš- 
čevui padedant”. z .

Nemažiau gausus pažadais ir 
Kazys Boruta, neseniai vėl užlai 
pintas ant scenos. Kas yra ko
munistinis botagas, Boruta pui
kiai žino. Jis pats prie komunis
tinių idėjų skleidimo Lietuvoje 
daug prisidėjo. Jis buvo vienas 
žymiausių pogrindžio kovotojų, 
Nepriklausomos Lietuvos me
tais gyvenęs kaip politinis trem
tinys, sėdėjęs kalėjime. Iš ka
lėjimo išnešė jo draugai trečia- 
frentininkai jo pilną komunisti-

pamąstymų Jūsų straipsny “Delį nės-revoliucinės dvasios rinkinį 
“Duona kasdieninė”. Iš Rygos 
komunistinio pogrindžio slapta 
naktimis buvo mėtomos bei pla
tinamos jo knygelės “Kryžių Lie 
tuva” ir “Namas Nr. 13”. Pir
maisiais komunistinės okupaci
jos metais jis tarp kitų leidinių 
i
nius kovotojus buržuaziniais lai

->auia '■’ideli nmvid’ir 
< IpCIrHUdHr

*’» W «lst 8t Obicago n 
Ta P^eneoft

T. LIETUVOS RAŠYTOJŲ 
“DUOKLE PIEMENIMS”

Partijos įsigyti lietuviškieji Į mą išdėsto ne darbais, o norais , __  „ „
komunizmo pakalikai jau nuo, “Labai noriu parašyti komedi- nešti išėjo . (Kokią saulę iš

bejonės dėl Jūsų nuomonių apie 
lietuvių kryžius yra paremtos 
tik Jūsų paskelbtais straipsniais.

Pagrindinė mano abejonė lie- taip jau pasilikti be įtakos lietu- į;pris;‘me“nąs7'"fr ne~reiki7~ai?-

pirmosios naujų metų dienos ją” (bet, matyt, dar nežino iš ko 
pradėjo rengtis paminėti wDi-! juoktis!). “ vasarą noriu apke- 
džiojo Spalio keturiasdešimtme- liauti Lietuvą”.:. Galų gale 
tį”. “Literatūra ir Menas” sa- džiaugiasi atgijusia “Šluota” 
vaitraščio redakcija, rašydama,| (satyros laikraštis); tai esąs 
kad “šiai žym ai datai savo dar- žanras, j0 “širdžiaPmieliausias”. 
bo ir kūrybos dovanas ruošia i Jauniausias — kvailiausias, 
darbininkai ir mokslininkai, kol Kostas Kubilinskas, tik komu- 
ūkiečiai ir kultūros darbuoto-! n'stinės okupacijos metais iški- 
jai...”, paima už gerklės keletą lęg autorius, mano, jog jis nu- 
lietuvių rašytojų ir pr spyrę vers kalnus. Na, ir pradeda — 
prie sienos klausia, ką jie ren- j pasigailėjęs, kad praėjusiais me 
giasi ta proga padaryti. tais neišėjo jo parašytos kny-

Į pirmąją ugnį pastatomas ra gėlės, jas priskirdamas prie šių 
šytojas V. Mykolaitis-Putinas, metų balanso, šaukia: “Reikia 
kuris, laikydamas svarbiausia rašyti, rašyti, rašyti...” Ir jis ža
ravo kūrybos sritimi poeziją,' da: su dari. Tarabildiene išleistisostinėsI paminklai galėjo metu sako9i vis rečiau jM

pie 7%. Kunigai čia didelėmis;

NUO UŽSISENE JUSIU 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

[R ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENI/,-

pastangomis siekia suaugusiųjų I atvirų tr skardžių žaizdų 
. . . , . . | nagali ramiai sėdėti ir naktimisšvietimo, kdią gyventoji) susi-1 miegoti nes jų užsisenėjusios žaiždoa
domėiima savęs llP'rivmn 1 *r Skau šjim^ senų atvl-iviovjiiiią ugdymu. ru lr 8kaudžj„ žaiždų uždėkite

IZ •»_»»• •• *•» ... LEGULO Ointment Jos gydymo
Krikščioniškoji IllOSOIl)d I vpaibyef. palengvins Jusu skaudėjl 
Viduramžių filosofijoH specia-, ų *

listo Etienne Gilson knygą apie
išleido rinkinį apie komunisti-1 ^V-i an^9 kal
nius kovotojus buržuaziniais lai ^4 išvertė L. K. Shook, ir ji pa- 
ka;s: “Saulės ant savo pečių par I s*r°dū ’š spaudos New Yorke 

antrašte “The Christian Philo-
Maskvos jo draugai parnešė, ži
nom).

Tiesa, Boruta nebuvo “stali-' 
ninkas”. Gal iš to džiaugsmo 
užtat ir jo pažadai švytėte švy
ti, kurie savo gausumu ir įžūlu
mu praneša visus. Jis šiuo tar
pu skaitąs “Šiaurės kelionių” ko 
rektūras (išleista “kruvino Sme 
tonos” metais), “Pergalės” žur-

čia Jūsų vartojamą metodą. Jūs 
prieinate prie lietuvių kryžių iš 
tolimiausių priežasčių bei aplin
kybių — iš priešistorinių laikų 
religijos, — tačiau išleidžiate iš 
galvos, kad seniausi lig šiol 
mums žinomi lietuvių kryžiai ne 
siekia XVIII amž. vidurio. Iš 
piešinių ir foto nuotraukų kry
žius tepažįstame tik nuo to lai
ko per 150-200 metų tarpą. To
dėl, moksliškai prie kryžių priei 
nant, reiktų pirmiausia žiūrėti 
į šito laiko priežastines aplin
kybes, kuriose lietuvių kryžiai 
bei koplytėlės ir jų simbolika 
yra išsiskleidę. Tuo tarpu Jūs, 
Ponia, į šitas artimąsias aplin 
kybes nekreipiate dėmesio: bet 
nušokstate per kelis ar kelioli 
ką ahnžių atgal į pagonišką pra 
eitį ir ten norite rasti pradų 
lietuvių kryžiams. Ar tai negali 
sukelti rimtų abejonių?

Nors mes tepažįstame kryžius 
bei koplytėles tik iš paskutinių 
150-200 metų tarpo, tačiau jis 
yra pakankamas kalbėti apie vie

vių kryžiams? Juk P. Galaunė, 
kurio mokslinį autoritetą Jūs 
pripažįstate, įrodinėja, kad kai- 
kurios garsios Vilniaus statulos 
buvo sekamais pavyzdžiais lie
tuvių liaudies skulptoriams, dir
busiems statulėles lietuvių kop
lytėlėms. Ar šitie nurodymai Jū 
sų neskatina saulės, mėnulio ir 
žvaigždžių simbolių pajieškoti 
mūsų sostinės paminkluose? Tai 
būtų vis arčiau lietuvių kryžių 
ir koplytėlių negu indoeuropie
čių priešistorinės miglos.

Vis jieškodama gyvatos reli
gijos pėdsakų, Jūs sakote kry
žiuose randanti žalčių simbolių. 
Tačiau, ar ten yra tie simboliai, 
kuriuos Jūs ten nurodote? Ar 
jie nėra tik dekoratyvinės kon
solės. t. y» paprastos dekoratyvi
nės architektūros puošmenos? 
Ar, neabejodama J. Basanavi
čiaus teigimu dėl žalčių simbolių 

' kryžiuose, Jūs nesate pasirinku 
si taip pat, kaip jis?

kinti, kodėl. Jis visas jėgas ke
tina sutelkti ties romano “Suki- 
lėliai” Il-ju tomu, kuris apima 
1863 metų sukilimą. Atsakymas, 
rodos, lakoniškas, aiškus ir aka 
demiškas, bet kiek jame skaus
mo, prievartos ir paniekinimo 
pajautimo!

Ne kažkiek entuziazmo “Di
džiojo Spalio” sukaktimi rodo 
ir komunistų iškeltas Baltušis, 
kuris, deja, nieko nežada nei a- 
pie “šlovingąją” partiją, nei a-

RADIO PROGRAMA

Vestuviu nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Precin Photo Studie
Ineorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav.

4058 Archer Aveoue

sophy of Saint Thomas”. Veika
las turi 502 pusi. ir kainuoja 
$7.50. ši knyga — tai pagrindi
nė E. Gilson studija. Ją jisai 
ruošė per 30 metų, paskiau per
dirbinėjo ir taisė. Šis vertimas 
į anglų kalbą yra jau antras, 
papildytų prancūziškųjų laidų.

iiiimiiiiiiniiniiimiii'Minniiiiiifiiiiiiih 
JPetef. BEpuMto 7-68OT 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Vbq Munę apUdyno

Greitas, sąMatagas tr pigos

' Radlo ProffraniA II stotie*
IVBMH. lfl»0 kll "Pkrnadlenlela 12- 
2:10 v»l. per pietua* liet. muzika

lalnos. Ir Magdutle Pasaka Bisnl< — . , . . _ _ . n.
Mtok’> Telefonas VIrginia 7-2481

Baltlc Florlata, Gilių Ir Dovanų Kran 3
hiTf. '02 K Rroadway 80 Bostor
17, Masa T«l. 8o. 1-0480 Ten oe
enunemo u,k O-snve*'

VIKTORO KO1ICO8 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
GALL-ME-MOTORS COc

NAUJI 1957 M. MODELI A
S Televizijos
v Radijai: Importuoti lr vietiniai. 

AM/FM, neftlojamt lr klt.
• Fonografe' • Hl-Cidellty
• Ikalbljlmo aparatai
• Dulkiaelurbilal, nkutlmoel maAlnl-

10s, plaukų džiovint* *al, kavoa 
virduliai, toaterlai, t. rmaaterlal.

pie liaudies" liim«jimua Tik įsi- A”-.? “"f' • ”*

dilų nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežSjimą ligos vadinamos PSORIA 
SIS. Taipgi pašalina peršSjima llgo« 
vadinamos ATHRETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyštma 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dedlr 
vinių, odos Išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklu. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos Ilgu l.e
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et.. J t.25. ir 13.50 
Pirkite vaistinėseChi- 
eagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wtsc , Ga- 
-’-,Ind. ir Petroit. Mi- 
chigan arba rašyki
te i r atsiuskit* Mo- 
n.-v order j

LEGUIjO, Bepartment O., 
561S W. Eddy St„ Chicago 34, III.

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
perkraustymas
Naujus specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimu*

R. ŠE R E N A S
4546 S. Wond St. rhjcago 
9. Illinois, tcl. VI 7-2972

ATLAS FUELCO.
Atstovas

<019 So. Panlina Si 
PRoupect 0-7000

-------

SPECIALUS 
BARGE NAS
INVENTORIAUS 
IŠPARDAVIMAS

4 gabalų miegamojo setas,
1 rėmai su spyruoklėmis, 
spyruoklinis matracas,
3 vanity lempoB, 2 pagalvės 
lovai ir 1 mažas kilimėlis S169.9S

vaizduokit, — jis rašo: “Ir įsi
tikinau: reikia išmokėti skolą 
buvusiems piemenims”. Jis rą
žysiąs vaikystės atsiminimų a- 
pysakaites knygai “Parduotos 
vasaros". Jis net nesisako. kada 
ją užbaigsiąs. Turbūt, nesitiki, 
kad Chruščevas ilgai viešpatau
tų. Kam iš anksto užsiangažuo
ti!

Buvęs feljetonistas Pivoša, ar
ba dabar pasirašąs tikrąja pa
varde A, Gricius, visai nebete-

Dtugiau kęs sąmojaus, savo pusižadėji-
/
/

Tai keletas mano abejonių dėl 
Jūsų paskelbtų tezių

• KaSomos maAlnlISa
BOKIME IITIKIMI UIT, * ,r “n”

PIjflauKial plrkNlte Ir gcriauMl* pa- 
KR mRI l tAi-navlmų rausite tnž. A. Hrmlno

Įstodami į Liet. Knygų Klubą ii i tmonlj*.
įmokėdami 5 dol metinio mokesčio 
mes įgaliname p«r vieneriua metui 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa 
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa- H 
si renkame už 7.50 dol. |

laalea- s«rvlc»jLietnviSkos Knygoa Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

4515 W. 03 St, Chlcago 39, III

j ĮU1UI1VJV.

lūlTCLCVISIOn

Snv. Ink. A. 8FMF.NAS 
SSR t H. Halsted — CiAttttdf 4-MM
Atdara: kasdien 8, pirmadieniai* 

Ir ketvirtadieniais t—9
ssi

FKI.lt A. RAUDONIS. NF.EIIF. BERTULIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. Rmm*(K Road Talei. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniai* nuo II Iki 4:30.

I
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DVI MENO PARODOS
Navy Pier ir Chicagos Meno institute
ANTANAS RCKATE Lft, Chicago, III.

Neseniai buvo atidaryta di
džiausia meno paroda Chicago- 
je, talpinanti 2671 kūr’nį, Joje 
dalyvauja daugiau kaip pusant
ro tūkstančio dailininkų — iš 
Chicagos ir apylinkių. Ji mus 
domina trimis požiūria's- pirma 
— savo įvairumu, antį a — dai
lininkams suteikta laisve ir tre
čia — kultūriniu atgimimu. Pa
rodos įvairumas gavori iš daly
vaujančiųjų gausumo ir įvairių 
meno srovių susikryžiavimo. Dai 
lininkai buvo laisvi nuo įprasti
nės rutinos — jury (paveikslų 
atrinkimo) komisijos. Jos visai 
nebuvo. O kultūriniu atgimimu 
reikia laikyti patį įvykį — šią 
parodą.
Palaužiamas parodų ruošimos! 

monopolis

Turim atsiminti, kad Chicago
je per keliolika pastarųjų metų 
didž ųjų meno parodų ruošimas 
buvo lyg monopolizuotas Meno 
instituto (The Art Irstitute of 
Chicago). Jis be atodairos šališ
kai protegavo tik abs‘rak‘mį ir 
surrealistinį meną. Tik šių kryp
čių ir parodas ruošdavo bei 
joms premijas sk;rdavo. Išeitų, 
kad sąmoningai maltretavo bet 
koKią kitą kryptį, kad jo (insti
tuto) globojamas m°i’s būtų 
pirmaujantis, o tuo pačiu ir va
dovaujantis Amerikos menui. 
Toks minimo Instituto darbas 
jei ne visos Amerikos, tai Chi- 
cugos meną, o tuo pačiu ir kul
tūrų) gyvenimą, ved.? ir prive
dė prie merdėjimo. Pa rodi) lan
kytojai ir meno mėgėjai nusto
jo vaikščioti į meno parodas, nes 
Meno instituto ruošiamės paro
dos pas:darė nepopularios ir ne
įdomios nuolat besikartojančiu 
bedaiktiškumu bei tapatybe.

Didžioji meno paroda i atida
ryta vasario mėn. 12 d. Navy 
Pier) yra vieša reakcija prieš 
Metu instituto vestą meno poli
tika. Neveltui š;ą meno parodą 
remia 26 IUip.ois ir Chicagos me 
no draugijos, dailininkų draugi
jos, architektų institutas ir visa

šališki modernizmo advokatai

Akiva:zdoję viso to ne vienam 
kils klausimas — kur gi teisybė 
ir kur melas? Trumpai atsakyti 
nėra galima. Paimkim dėmesin 
gudrų, rafinuotą melagį. Dažnri 
jo melai atrodys teisybe. O jeigu 
melagį gina gudrus advokatas, 
tai melas virsta teisybe kvadra
te, dygiai yru su šių dienų kraš- 
tutiniuoju modernišku menu. Pa 
žiūrėkite kiek yra jam “advoka
tų", kiek dedama pinigo jį ginti,' 
kiek laikraščių (ačiū Dievui ne
lietuviškų) apie jį rašo, giria, 
įtikinėja, kalte kala naujus ge
nijus, ir dergia visa tai, kas ne 
pakeliui su jais.

Gaila, kad visa tai skaityda
mi nepersvarstom ir neklausiam 
— kas gi yra tie meno “advoka
tai" arba kritikai, kurie lengvai 
rankioja genijus; kokios jie tau-

vėliava galima laisvai tyčiotis ir 
juoktis iš visko. O menas yra 
pirmoje ivetoje. Kol nėra profe
sinės unijos, mažiausiai — pro
fesinės etikos, tokios nesąmonės 
galimos.

Iš anksto žinodami, kad tikr'e 
ji Amerikos dailininkai niekad 
nesukurs savo profesinės unijos 
ir niekad nesugebės apginti pro 
lesinės etikos, galim guoskis tik 
tuo, kad nesveikus svaičiojimus 
pagydys laikas. O šių dienų ap
mokami meno "advokatai” 
(mes juos kritikais ir premijų 
skirstytojais vadiname) bus nu- 
linčiuoti to paties laiko.

Vieno tik gaila, kad su laiku 
kultūros istorikai (atseit žino
vai), rašydami apie šių d’enų 
meną .turės konstatuoti faktą, 
kad dar niekad nebuvo taip že
mai kritęs menas, kaip 20-jo 
šimtmečio antrame ir treč’ame 
ketvirtyje. Jie bus klaiding', nps 
remsis skulptūromis ir paveiks
lais, išlikusiais murėjuose. Tai-

tybės, kam jie eina pasitarnauti gi, remsis “kūriniais”, kokius 
ir koks jų kultūrinis lygis. Mesi protegavo a la The Art Institute 
lengvai ir pasyviai priimam jų. of Chicago. O kokius jis nrote- 
nuomones, jų vadovavimą, jų
teisinimą ar smerkimą, nenorė
dami pasakyti, kad tai gudraus 
šališko kultūrinio monopolio dar 
bas. "Mes nesistengiam įžvelgti, 
kad visa tai daroma prieš kiek
vieną mūsų, turintį savo tikėji
mą į kultūros vertybes, turintį 
seną kultūrinę praeitį, turintį 
savo tautos meną, turintį seno
sios Europos kultūrinį palikimą.'
Į mūsų t’kėjimą, į mūsų smege
nis kaldami dažniausiai absur
diškas naujoves, mus nori demo 
ralizuoti. 0 demoralizavimas 
planingai vykdomas (pagalvo
kim kieno!) visur ir visokio am
žiaus žmonėse. Gi jaunimas yra 
pirmasis taikinys.

gavo galim dar ir šiandien pa
matyti.

KRONiKA
• Jonas Basanavičius, vienas 

iš mūsų tautinio atgimimo tė
vų, mirė 1927 m. vasario 16 d., 
taigi, šiemet suėjo 30 metų nuo 
jo mirties. Jo Lietuvos meilė bei 
pasišventimas pirmajam mūsų 
laikraščiui Aušrai yra įkvėpimu 
daugeliui iš mūsų. Gana plačiai 
jo gyvenimą ir darbus aprašo 
Lietuvių enciklopedijo’s II to
mas, pusi. 241-247: sukakties 
proga verta pasiskaityti.

• Moksleivių rašinio konkur
sas. KLB Kultūros fondo Švieti
mo skyriaus skelbto 1956 m.i 
moksleivių rašinio “Mano gim
tinė” konkurso laikas pratęsia
mos iki š. m. balandžio mėn. Į 
1 d.

1. Konkursui skirtas rašinys i 
turi būti nemažesnis 10 dides
nių ranka rašytų puslapių. In
formaciniame lape pateikta kele! 
tas minčių, kaip ši tema turėtų I 
būti vykdoma.

2. Mokyklos ar gimnazijos, at 
rinkusios du geriausiu rašiniu,
iki š. m. balandžio mėn. 15 d. 
persiunčia savo krašto Kultū
ros fondui.

Pastarieji savo keliu persiun-- 
čia KLB Kultūros fondo “Švie-į 
timo skyriaus "Mano gimtinė” 
rašinio konkurso komisijai šiuo 
adresu: 235 Assington avė., To
ronto, Ontario, Canada.

3. Pageidautina, kad, paska- 
tindamos lietuvius moksleivius 
lietuviškai rašyti, didesnės mo
kyklos bei gimnazijos skirtų už 
geresnius darbus dovanas ir vie
toje.

4. a) Pirmoji rašinio premija 
$100;

Antroji rašinio premija $50.
Rašiniai, laimėję 'premijas, 

bus spausdinami lietuviškoje 
spaudoje Kult. Fondo nuožiūra 
su autorių pavardėmis.

Premijos bus išmokėtos š. m. 
gegužės mėn. pabaigoje.

b) Premijų jury komisija: 
Zuzana Daugvainienė, Ona Gai- 
liūnaitė, Iz. Matusevičiūtė, An
tanas Rinkūnas, Česlovas Sin
kevičius.

KLB Kultūros fondo 
švietimo skyrius

• Lietuviai tarptautinio žur
nalo kūrime. Montrealio univer
sitetas Kanadoje leidžia moksli
nių studijų žurnalą “Slavic and 
East European Studies”. Žurna
las eina prancūzų kalba, leidžia
mas Kanadoje. Pradėjo eiti 1956 
metų pavasarį. Mums miela, 
kad to mokslinio organo redak
cijoje dirba ir mūsų mokslinin
kas Antanas Paplauskas-Ramū- 
nas, kaip vienas iš redaktorių. 
Yra dar ir kitas redakcijos na
rys mums įdomia pavarde Vik
toras Litvinovičius, taipgi dir
bąs Ottawos universitete, bet jo 
gal tik pavardė leidžia šiek tiek 
spėlioti apie jo 1 etuviškąją kil
mę. Jau žurnalo pirmajame nu
meryje prof. J. Haleckis rašo a- 
pie didingumą poeto Adomo Mic 
kevičiaus. Antrajame žurnalo 
numeryje randame lietuvio jė
zuito dr. W. Jaskevičiaus straips 
nį apie slavistines studijas šiau
rės Amerikoje. Čia taipgi J. A. 
Mikus rašo apie slovakų dramą 
Europoje. Žurnalas daro gerą 
įspūdį. Jame aptinkame įdomių 
straipsnių, pvz., apie Gogolį ir 
Ševčenką, apie lenkų ir čekų ro
mantizmą XIX šimtmety ir kt.

• Žemaitės |mšto ženklą pa
minėjo vokiečiu spauda. “Stutt- 
garter Nachrichten” vasario 2 
d. nr. 28, aprašęs du naujus so
vietų pašto ženklus, dar sako: 
“Toliau buvo pagerbta dar taip 
pat lietuvė rašytoja Julija An
tonovą (!) Žemaitė (1845-1921), 
'40 kapeikų. Rašytoja savo vei
kaluose pasakoja labai įspūdin
gai lietuvių kaimiečių pasaulį. 
Lctuvos pašto ženklų rinkėjams 
ši asmenybė jau žinoma iš 1933 
metų vaikų pagalbos ženklo”.

• Vaclovo Biržiškos “Aleksan 
dryno” I tomas atsiųstas Litua 
nistikos institutui. Tai pirmas 
toks milžiniškas įnašas į mūsų 
lituanistinę kultūros istoriją. Jis 
apims lietuvių rašytojų bei kul
tūrininkų biografijas, b bliogra- 
fijas nuo seniausių laikų, šį lei
simą veikalą suredagavo velio
nio autoriaus brolis prof. My
kolas Biržiška, vienas iš gyvųjų 
Vasario šešioliktosios akto sig
natarų, dabar nelengvomis sąly
gomis gyvenąs 1120 S. Magno- 
lia Avė., Los Angeles 6. Calif.

• Dail. Pilipauskas sukūrė 
Amer. Liet. Da.l. s-gos emble
mas ir dabar kuria Liet. Meni
ninkų klubo ženklą.

1
• Telesforas Valius su savo' 

naujausiais darbais dalyvauja 
Demoralizavimas per meną j dienraščio Globė and Mail pa

eina bangomis nuo pirmojo Pa-1 rodoje Toronte, Kanados žie- 
saulinio karo. Noras ir pastan- mos parodoje Hamiltono Meno 

galerijoje, Kanados grafikos pa-

Demoralizavimas per meną

gos nuvertinti krikščioniškosios 
Europos kurtą meną ypač at
kaklus dabartiniais laikais. Gal i 
matyti atdaras duris į didžiąsias 
meno galerijas, muzėjus tik to
kiam menui, kurs tsisako nuo

eilė kultūrininkų. Rė kia tikėti,1 tautybės, nuo kilnių idėjų, tobu-

rodoje Vankouverio Meno gale
rijoje ir grafikos parodoje To
ronto Karališkajame muzėjuje.

kad šiuo keliu eidam i Chicaga 
vėl atgaus pirmaujančio kulteū- 
riniame gyvenime miesto vardą, 
o Meno institutas užleis gražias 
patalpas tikrajam menui.

Antroji paroda

K'ta meno paroda (atidaryta 
sausio mėn. 17 d.) yra Chicagos 
Meno institute .Tai yra 62-ji 
Amerikos dailininkų paroda su 
skyriumi, pavadintu “Amerikos 
dailininkai tapo miestą”. Su ma 
žorais išimtimis ji yra abstrak
tinio ir surrealistinio meno pa
roda Šios parodos organizato
rė yra Katherine Kuh. Ji yra 
mederniško8 tapybos ir skulptū
ros kuratorė. Aprašyti šią meno 
pirodą arba duoti kokį nors 
vaizdą yra neįmanoma. Ten, kur 
nieko nėra parašyta, niekas ir 
nieko negali išskaityt/. Jeigu pa 
veiksle ar skulptūroje niekas ne 
vaizduojama — ką galima pasa
kyt'9 Kaikuriems kūriniams net 
patys dailininkai nerado pava- 
d’nimo. Mano nuomone, jie yra 
patys gudriausi šios parodos at- 
stevJi, nes per akis meluoti ne
norėjo. O žiūrovą stebinai, padė
ję trijų eilučių filosofišką pava
dinimą, nedrįso. Nemanyk’’!*’, 
kad tokių nebuvo. Pvz., Ivan Al- 
bright prie savo pave:kslo "Poor 
Room” padėjo pava d i n i m ą 
“Therc is No Time, No End, No 
Today, No Yesterday, No To- 
morow, Only The Forever, and 
Forever, and Forever, Without 
End”.

Trumpai kalbant, šias abi me
no parodas reikia matyti, nes 
rašydamas jų nenupieši. Ypač 
Runku perduoti haliucinacijas. O 
jų pastarojoje parodoje pilna. 
Ūžt it prmoje (didžiojoje) me
no parodoje haliucinacijų ma
žiau. Ypač malonu matyti kūri
nius tų dailininkų, kurie kūrė 
sveikame dvasiniame stovyje. 
O dar maloniau matyti tikrų ta
pytojų ir tikrų skulptorių kūry
bą. Jų yra nemaža1. Tarp jų y- 
ra ir mūsų čikagiškių dailinin
kų kūrinių, kurių Chidagos in
stitutas nepriimtų.

los formos ir nuo estetinės mi
sijos žmonėse. Jeigu tūkstan
čiais metų menas buvo kuriamas 
žmogui, jeigu jis per visą savo 
žydėjimo laikotarpį nebuvo nu
traukęs ryšio su žmogumi, tai 
šiandien jis pamiršo (sąmonin
gai prie to vedama) paskirtį ir 
visomis jėgomis tolinamas nuo 
žmogaus.

Vietoje kilti menui iį tobuly
bes, jis murkdomas į Homo Sa- 
piens laikus. Vietoje parodyti ir 
perduoti šių dienų žmogaus kul
tūrinius ir civilizacijos laimėji
mus, jis metasi į Afrikos negrų 
primityvizmą ar akmens am
žiaus žmogąjus išmintį. O tau, 
žmogau, kala į galvą, kad čia 
yra didžiausias menas, — nau
jas, nematytas, moderniškas. 
Ar tai ne melas?

Neveltui šiandien garbingo 
meno priedangoje, su dailininko 
iškaba, plaukia kalviai, šaltkal
viai, neužbaigti dantų gydyto
jai, ir visokie nemokšos. Ir kam 
jiems keletą metų gaišti besimo
kant, kai šių dienų meno “ad
vokatai” perka į muzėjus ir ski 
ria premijas už sudegusios ge- 
3ežies laužo "skulptūrą” arba 
į drobę nušluostyto peilio nuo 
dąžų "tapybą". Kam mokytis 
piešti, jeigu šių dienų kritikai 
labiau vertina piešinį, kur nie
ko nenupiešta. Atseit, kuo dau
giau nieko — didesnė prenria. 
Neveltui ir šarlataniškais meno 
kritikais pilna šarkitanizmo me
ne. Yp:č Amerikoje gera dirva 
pastariesiems. Po laisvės krašto

fa
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Savings and Loan' -j. 

Association
- gĮmsuredį 

folįįfc

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU '

KOLONIJŲ j 
SAUGIAUSIA IP ’ 

PELNINGIAUSIA !
TAUPYMO 

»F NDROVt

4038 Archer Arenu* t.i lai-67,e 

AUGUSI SALDUKAS

10 Atsakymų Kodėl Apsimoka Taupyti
Standard Federal Taupymo B-vėje

1. Stipriausia Taupymo Bendrovė Chicagoje.
2. Turtas ................................................................ $58.000,000.00
3. Atsargos Fondas virš ..............................., $5,000,000.00
4. Standard Namas ir visi įrengimai vert. virš $1,000,000.00, 

bet knygose rodoma už $1.00.
5. Pakėlėme dividendą 1/4% visoms taupymo sąskaitoms.
6. Visados išmokėjome Taupytojams pagal pareikalavimą 

depresijos ir karo laikais.*
7. Visi Taupytojų pinigai investuoti į United States Govern

ment garantuotus morgičius ir bonus.
8. Teisingas patarnavimas visuose skyriuose.
9. Visi Direktoriai lietuviai.

10. Narys Federal Savings & Loan Insurance Corporation ir 
Federal Home Loan Bank Sistemos.

Pinigai įdėti prieš I l-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį.

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICII, President 

JUSTIN MACKIEWICII, Jr., Viee-President

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

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

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

• Amerikos Lietuvių tarybos 
suvažiavimas. Šitokiu pavadini
mu pasirodė 33 puslapių leidi
nys, į kurį sutelkti dokumentai, 
liečią Alto 1956 m. lapkr. mėn. 
16-17 dienomis įvykusį suvažia- 

1 v.'mą New Yorke. Knygoje telpa 
| suvažiavimo eigos aprašymas, 
įpirm. L. Šimučio, sekr. dr. P. 
Grigaičio ir iždininko M. Vaidi
los pranešimai, Informacijų cent 
ro direktorės M. Kižytės iždo a- 
pyskaita, rezoliucijos, sveikini
mų telegramos, paskelbiama 
1957 m. Alto sudėtis.

o Sesuo M. Mercedes tapo di
delį religinį paveikslą naujosios 
Marųuette Parko lietuvių baž
nyčios altoriui.

>/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ

»\D t.OAN
ASS’N

2555 WEST 47tb STREET LAfayrtte 3-10*3
B. R. Pietkievviez, prez.; E. K. Hictkiewtcz, sekr. ir advokatas

CRANE SAVINGS

Mokame ankstus dividendu*. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 
valstybės bonus. Taupytojauis patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. AjMlrausta iki $10,000.

Darbo valandos: pionad i< ketvirtad nuo P iki 8 vai. vakaro 
antr ir penk P iki 5; ireč uždaryta o šeAt nur P iki vidurdienio

1957 BUICKAS
Tik

£2,595-00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

(•Hiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiz-
I PERKRAUSTYMAI — MOVING

sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U ,.
Tolimų distancijų kaukite sekančiai

ANTANAS VILIMAS
M15 H UTTTANlfl* 4VF, H.I

Telefonas — FRontier

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM J VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 Se. Hoyne fl»e„Telef. Vlrginia 7-1097

fiJH NAS (m
J. O. TELEVISION OOMPANY

I NSKflS
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo, 
nešiojami. Jungiami prie automobilio baterijos? PATEFONAI: vietiniai 
ir užsieniniai, paprasti, nešiojami, automatiški, Hi-Fi. baterijinlai. RA
DIJAI: vietiniai ir vokiški, AM. PM, trumpos bangos, keliais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitu.rlniai.

ATIDARĄ IR nuo 11 vai. ligi 3 vai.

NARIAI IJETliVIl TAIP IK SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki S 10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

• CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. VVestern Avė., Chicago 36, III

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

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8. III.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50. III., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1 flOO S. Halsted St.. Chicago 8. III

f
i
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Europoj po aštuoniolikos metų
k

KAZYS PAKŠTAS, VVashington, D. C.

(Tęsinys iš pr. šeštadienio t

Didžiulė politinė mokykla 
jaunimui

Belgijos parlamento narys de 
Schryver, per visą konferenci
ją parodęs daug takto ir sąmo
jaus.

Svarbiausioji pažintis
Jei paklaustumėt su kuriuo 

svarbiausiu Europos žmogum

Krikščionių demokratų sąjū
dis ir' yra tas didelis žibintas,!
kuris politiškai galvojančius , ................... ,
žmones nori nuvesti j pirmyks- konferencijoj susipažinau - sa- 
čius mūsų kultūrinės gyvybės k-Vc,:ul su Robert Schuman. Jis 
šaltinius atsigaivinti ilgų amžių: ne 18 gižiųjų, ’bet labai
dvasiniais laimėjimais, perduoti Jdom,a‘ kalba- Jaučiamas jame 
juos milioninėms masėms kirtu gan stlPrus’ originalus charak- 
su vykdomu socialiniu teisingu-'terls ir erudicija. Jo pasirody
mu. Kultūros krizės metu, kai,iššaukia visų dėmesį ir pa- 
ginkluotas kiauliažmogis grasi-i ®ar sen'au buvusį Pran-
na sunaikinti mažąsias tautas*UZ1JOS Prenbjerą, visas pasaulis 
ir laisvąjį žmogų nutrinti nuo'zln°- k31P Schumano plano au- 
žemės veido - tai juk gyvy-|tor^’ Plano- kuris Praktiškai ir 
biskai svarbu turėti stiprų tarPi ajPsniškai pradeda apjungti Va 
tautinį sąjūdį, kuris mokintų! kar^ E^opą. Schuman ir kartu 
vertinti, gerbti ir ginti didžią-. Adenauer turi ypatingų visiems) 
sias laisvės, tautinio ir sociali
nio ir socialinio teisingumo idė
jas, pratintų mus perkelti dalį 
savo patriotinio lojalumo į pla
tesnius regionus, apimančius 
gal ir daugiau negu vienas kon
tinentas. Šis sąjūdis yra didžiu
lė visuomeninė ir politinė mo
kykla jaunimui, kuriam juk rei-j 
kia atverti protingų vilčių hori
zontus.

Kad ir iš svarbių konferenci
jų — didelhj, stebuklingų dar
bų netenka laukti. Jų funkcijos 
esti daugiausia organizacinės ir
socialinės. Juk žmonės — ne ♦
stuobriai girioje. Reikia juk 
jiems susipažinti, nuomonėmis 
pasidalinti, dar svarbiau — nuo 
mones suderinti, apšlifuoti, kad 
mūsų idėjos pasidarytų tikrai 
statybinės, tiktų dideliems pa
sauliniams rūmams kurti.

Lietuva yra narys CDUCE 
arba Centrinės Europos Krikš
čionių Demokratų unijos, kurią 
sudaro šių kraštų k. d. partijos 
ar sąjungos: Latvijos, Lietuvos. 
Lenkijos, Čeko-Slovakijos, Ven
grijos ir Jugoslavijos. Interna- 
cionalan priimamos tik tos par
tijos, kurios turėjo narių lais
vuose parlamentuose. Žinoma, 
dabar Centrinėje Europoje lais
vai rinktų parlamentų nebėra, 
nebėra ten ir tokių partijų, bet 
vergijos pančiams nukritus jos 
ten vėl gausiai praplis, nes di
dieji pavyzdžiai patraukia ir di
džios, universalinės idėjos sku
biai nesunaikinamos, ypač jei 
jos pasirodo reikšmingos Euro
pai iš chaoso išsiveržti ir kon
tinento politinį vežimą įstatyti 
į solidiškas vėžes.

Lietuviai konferencijoj

Vakarams nuopelnų: jie gal la
biausia prisidėjo prie prancūzų 
vokiečių tradicinės neapykantos 
palaidojimo. Juk dabar Europo
je tenka pastebėti seniau nema- 

I tytus reiškinius: daug vokiečių 
lankosi Prancūzijon ir jų ten 
nebevadina paniekos žodžiais 

. “boche”, pagarbiai juos traktuo 
ja ir, kas gali, užkalbina juos 
vokiškai.

Vokietija panašiai pagerbia 
prancūzų turistus ir svečius, mo 
kosi ir prancūzų kalbos. Atro
do, kad sena ir galinga neapy
kantos siena prie Reino jau su
griauta, nors dar nėra visų in
teresų tikrojo bendrumo. Po šio 
karo Prancūzija be ypatingo 
svetimo gąsdinimo sugrąžino Vo i 
kietijai Saaro anglies baseiną; i 
tuomi ji ištraukė patį aštriausi 
dantį iš neapykantos žandikau
lio. Sustiprėjęs prancūzų-vokie- 
čių solidarumas labai daug ga
li duoti Vakarų Europai, šitas 
pavyzdys labai įsidėmėtinas Lie 
tuvai ir Lenkijai, Vokietijai ir 
Lenkijai — kai jos pradės nar
plioti savitarpio painius klausi
mus. 1

Barcelonije (Ispanija)

tinės svarbos žmonės. Tad veik-, lono) bent pusmetį pagyvenau, 
lūs ir pajėgus bei patyręs dip- Tad nematyti vaizdai nebegalė

mmu. Čia gali rasti įdomios eg-, 
zotikos, vynų ir valgių srityse. 
Galėsi pasidžiaugti patiekalais 
iš Marokko ar Indo-Kinijos. Tad i 
per 9 dienas priaugo man net 
10 nereikalingų svarų. Įrody
mas, kad smagumai žmogų ap
sunkina. O kas irgi svarbu —i 
Lotynų kvartalo restoranuose 
pamatysi originalesnių žmonių 
tipu. O jei moki didelius kelio-1 
nės pinigus — tai juk turi ką t 
nors įdomaus pamatyti, pabėg-l 
ti nuo amerikoniško uniformiš-Į 

‘kūmo.
Ekonomiškai ir politiškai 

tvarkytis Prancūzijai sunkiau, 
negu Vokietijai ar Šveicarijai, 
nes prancūzai labai jau susikal- 
dę į deugelį mažesnių partijų ir 
gal mažiau turi ekonominės ini
ciatyvos. Nors dvasinis jų gy
venimas kaikuriais žvilgsniais 
labai įdomus, kūrybingas, spau
da turiningesnė, gyva ir subti
lesnė. Paryžius vis dar tebėra 
pasaulio kultūrinis žibintas ir 
didysis turizmo centras.

(Bus daugiau)

SKIP’S 
Liquor Store

S E L F 
SERVICE

BUDRIKO
Kolosališkas deimantų 

ir kitų gėrybių

IŠPARDAVIMAS

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
AU PHONES — WALBROOK 5-8202

1 ICBKUAKY-VASAKIO 21, 22, 23 d. d.

BISQUIT TURKE STAK COGNAC Fifth $4-69

HENNESSY THRKE STAR COGNAC, Fifth $5-09

IMPORTKD FRENCH BRANDY Fifth $3.29
KIJAFA WINE Fifth C | .69
CINZANO VERMOCTII

Dry or Swe<*t Fifth J. j 39

NEW YORK STATE CHAMPAGNE
OR SPARKLING BURGUNDY Fifth $1.98

ASSORTED SVVEET & DRY WINES Fifth 69c
IMPORTED CREME OF BANANA

OR PINEAPPLE LIQUEIJR Fifth $4.98
KRĮIPNIK (HONEY PIJNCH) Fifth $3.39

PEACH OR GINGER BRANDY Fifth $3.29jo akių stebinti. Čia gal beveik 
viskas brangiau kaip Ameriko
je, ypač rūbai. Už gerus pini
gus Prancūzijoj galima rasti ir 
komfortiškų viešbučių, bet už 
kuklias kainas, sakysim — už 
3 dol. parai, kambarėliai jau že
mi u kuklumo, kokių Ameriko
je, Šveicarijoje ar Vokietijoje 
iš vi.so beveik neberandama. Di
delė mums, svečiams, mįslė: 
kaip prancūzai iš savo mažų al
gų pragyvena? Reikia gal ypa
tingo taupumo ir mokėjimo pi
giai pirkti, pigesnes vietas už
uosti, kad kaip nors pragyven
ti. Prancūzija nebuvo karo su
griauta, tad ir statybos ten be
veik nesimato. Paryžiaus namai 
daro žilos senovės įspūdį. Ma
žiau šviesos, šilumos ir visokio 
komforto. Atrodo, kad biedna- 

tų seniau lankyti, tai šį kartą rinkimus ir koferencijas įvairiuo me senovės murėjuje apsigyve 
se V. Europos miestuose. Jam nai.
gražiai talkininkauja Prancūzi
joj gimusi ir augusi jo ponia,

Paryžiaus lietuviai

lomatas, koks yra mūsų dr. Sta
sys Bačkis, yra labai reikalin
gas Lietuvos interesams. Jo ma 
loni ponia irgi diplomatijai ten
ka priskirti: ji sukasi ir pati su
ka savus ir tarptautinius rate
lius, kur tik esti reikalinga grak
ščios ir taktingos užpalietės glo
ba ar pagilba. Jiedu augina du 
šaunius sūnus, tvirtus lietuvius; 
vienas dvasinėje seminarijoje 
varosi į kunigus, kitas eina augs 
tuosius inžinieriaus mokslus.

Miesto pakrašty gyvena kitas 
mūsų diplomatas (dabar be pos 
to), Ed. Turauskas su ponia. Di
delę laiko dali, gal beveik visą

NOW Exclusive
Columbia "TRU

Styles at . NEW
TRU-FIT"

LOW
PRICES

'.v-.

MOVINC

** IŠ TOU IR ARTI
OIDEII T&OKAI- NAUJAUSI KMUSTr^O

>UUį METŲ MTTE/MAS- PIGUS SAtlN/MGAS PA1ARWWU*a\

JUOZAS NAUJOKAITIS
.2022 W. 69 St. CHICAGO 36 ILL T-J. V/Aikmok ;

i laiką, p.p. Turauskai praleidžia 
Per devynias buvimo dienas lietuviškų reikalų sargyboje. E. 

beveik neteko Paryžiaus kultu-Į Turauskas turi labai plačias pu
rinių vertybių pamatyti. Kadan- žintįs Europoje, dažnai jis dele- 
gi šį miestą jau teko keletą kar guojamas į tarptautinius susi-

L s. PA > Z 61 S 3 1 A

Atliekame dideliut ir irsžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

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

2641 West 71 si Str. (Kampas Talman Avė.)
Telel. PRospect 8-9842, Namų tel. WJUbrook 5-5934

nuo politinės kr. dem. konferen
cijos atlikusias valandas sten- 
giauši praleisti mažose lietuvių 
grupėse. Pakalbėti pasikvietė 
Paryžiaus ateitininkai ir jų su
sirinko net apie 20. Čia dauge
liui įdomiausiu klausimu buvo 
Amerikos lietuvių tautinis-kul- 
tūrinis atsparumas. Deja, nega-1

.. . Įėjau jiems tvirtinti, kad visiKonferencija oficialiniais at- ; .....__ ._ _ v J ___ . , . , tremtinių vaikai nonai ir laisvai
tebekalba lietuviškai, kad lietu
viški parengimai būt

stovais nebuvo gausi, nes kiek
vienai tautai buvo leista turė

prie lietuviškų pradmenų gia^ 
žion sintezėn įpynusi prancūzų 
kultūros vertingus požymius.
Tad jos salione galima užsukti 
įdomių kalbų ir gražiai n.,sivai- 
šinti.

Jaunas inžinierius Venckus ir 
jo ponia Šlepetytė-Venckuvknė
irgi jau senokai gyvena Prancū- nykštukai du žmones visdėlto 

veža labai greitai. Tai labai 
praktiška.

Tačiau ir čia gyvenimas nešto 
vi visai vietoje. Jau padidėjo au 
tomobilių skaičius. Labai daug 
sutomobilių-nykštukų, panašių 
į greit judantį obuolį. Tokie la
bai taupo benziną, o prie šali
gatvių taupo sustojimo vietą: 
kur Amerikoje stovi vienas au
tomobilis, ten Prancūzijoj už
tektų erdvės dėl dviejų. O tie

U tik po du atstovu-Lietuvai j lank^7'' kad"'VašZrio ^6-tos Ve"CkUS “°"ai da‘y'
čia atstovavom Ed. Turauskas: • • ,7T ,TZ ■ ,„ ... . , gimnazijai ir VLIKui dosniaiir s,uos žodžius rasas žvalus,, aukojama Paaaki kad dar0. 
paatabus ir prityręs diplomatas ma tjek bct
L. Turauskas buvo aba. naudin: ne kfek žmoniškos
gaa rezoliucijas šlifuojant. Jo ,iūS |eWžja Išmirštanči j 
pažintys nemažos ir mums ivi-1
suomet naudingos. Mangi teko 
porą kalbų pasakyti pačioje kon-
ferencijoje ir vieną per radiją.

Konferencija ėjo po Vengri
jos ženklu. Vengrų delegatas 
verksmu užbaigė savo svarbią
ją dramatišką kalbą. Jis, su
prantama, šaukė (pagalbos žudo
mai tautai, žinant, kad jo bal
sas nepasieks “valdžią turin
čiųjų”.

Kalbų didelė didžiuma buvo 
pasakyta prancūziškai, tik Pie
tų Amerikos kraštų atstovai 
(išskiriant brazilus) kalbėjo is
paniškai ir jų turiningos kalbos 
buvo verčiamos metodu Jungti
nėse Tautose praktikuojamu. 
Patogu, laiko negaišinama, tik 
klausymo prietaisus užsidedama 
ant ausų.

Verti paminėjimo buvo trys; 
vaišių pobūdžio subuvimai. Pir
mąsias vaišes — šampano pa-' 
ragauti — suruošė Prancūzijos 
parlamentas Burbonų Rūmuo
se. NEI gen. sekretorius Coste- 
Eloret panašias vaišes iškėlė sa
vo erdviame bute. O pati kon-! 
fėrencija irgi suruošė šaunų ban 
ketą, kuriame dalyvavo dauge-! 
lis diplomatų iš penkių kontinen-| 
tų, Prancūzijos parlamentarų ir 
miesto žymesnybių. Lietuvos at-i 
stovas dr. Bačkis su ponia irgi į 
dalyvavo. Vikriai ir linksmai pir• 
mininkavo NEI pirmininkas,

i gyvieji nebepakeičia, nes vai
kai jau nubėga į svetimas pie
vas ganytis...

Diplomatinėje dirvoje Pary
žiuje stropiai darbuojasi Lietu
vos atstovas dr. Bačkis. Pary
žius vis dar tebėra judriausias 
politikos centras Europoj: čia 
daugiau visokių konferencijų,

vauja ir yra Lietuvos atstovas 
tarptautiniuose kr. dem. orga
nuose. Jų abiejų veiklumas, pa
reigai atsidavimas, kuklumas 
pelno jiems pagarbą plačiuose 
krik. dem. jaunimo rateliuose 
Paryžiuje ir kitur Europoje.

Žinoma, Paryžiuje yra ir dau 
giau žymių lietuvių, bet ne vi
sus juos teko ten sutikti pate
kus ten judrios veiklos suku
rto.

Prancūzija pro autobuso langą
Prancūzija man seniau gerai

suvažiavimų, čia gyvena ar daž- pažįstama šalis, kelis kartus

Prancūzija — vis dar smagu
rių šalis. Senos kultūros tautos 
moka ir nori gerai pavalgyti. 
Šioj srity prancūzų gal niekas 
nepasiveja. Menkuose restora
nuose irgi gerai valgoma. Einant 
į geresnes vietas — kainos vis
dėlto nelabai iškyla. Tad čia 
man .priskirtos dietos nebegalė
jau laikytis, nes pagunda bu
vo tikrai didelė. O padoriai iš
lakti — geresnės vietos nerasi, 
kaip Prancūzija. Pietūs “Chez 
la Reine Pedauųue” ilgai prisi
minsiu. Gerai buvo keliose vie

nai pravažiuodami sustoja poli- lankyta, o kartą ten (prie Tou- tose ir Lotynų kvartale su jau-

Ar mokate per daug už savo auto 
mobilį j menesį? Ateikite į Drovers. 
Perfinansuos žemomis banko kai
nomis. Pataupykite skirtumą. Jū
sų paskolos yra apsaugotos “ered- 
it life insurance”. / „

Perfinansuojami
AUTOMOBILIO MOKĖJIMAI

l/K karato Deimantinis žiedas 
vertės $78.00 tik už ....................JĮU1K.OO

1/, karato Deimantinis žiedas, 
vertfs $125.00 už ..........................$$2.041

l/> karato Deimantinis žiedas, 
vertės $195.00 už ..........................$98.00

Geri, garantuoti auksu pripildyti 
vyriški ir moteriški rankiniai laikro
dėliai, 17 akmenėlių, tiksliai einan
tys, vėliausios mados, vertės $39.00 
tik po ....................................................$16.00

Rankiniai laikrodėliai, 17 akmenė
lių vertės $20,00, po ....................... $9.00

Metalinės geltono ir bulto metalo 
tystanėios laikrodėlių apyrankėlės 
vertės $6.00, tik po $2.95. Tokių apy
rankėj pritaiko ekspertas laikrodi
ninkas prie jūsų laikrodėlio per po
rų minučių. Jums palaukiant.

Sezoniniai papuošalai, auskarui, 
špilkos, apyrankės šio išpardavimo 
metu vėrės nuo $8.10 iki $5.00, už 
!»5c.

100 gabalų lėkščių setas vertės 
$22, tik po .'........................................ $9.00

50 gabalų lėkščių setas, vertės 
$11.00, už ......................................... $1.50

26 gabalų stainless Hteel petitai, 
šakutės, šaukštai, šaukšteliai, vertės 
$6.00, tik už .......................................$4.20

52 gabalų pasidabruoti pelitai, šali
ntai, šakutės, šaukšteliai, vertės 
$24.00, tik už ................................... $12.00

Naujos fonografų Ir radijo kom
binacijos, automatiškai keičiančios 
rekordus, tik po $49.00—K|n-vialiai.

Nauji HI-FI (Kolumbijos tonografal 
su deimantine amžina adatėle, ver
tės $139.00, tik po ....................... $87.00

Naujas F.M. ir A.M. radijas ver
tės $69.00, už. . ...............................$49.00

“Naujienybė” laliai mažutis ki
šeninis Transistor radijas be tubū. 
abai gerai pagauna mažastas radijo 
įtotis, vertės $59.00, už ..............$44.00

Mažas paprastas radijas $12.95 ir 
-.ugščia u.

Nauji šaldytuvai vertės $210.00 
jo...........................................................$149.00

Naujos skalbiamos mašinos.
-ertės $150.00, tik. po ................. $97.IMI

l’rosinimo Ir džiovinimo mašinos, 
/ertės $50.00, tik po ................... $27.00

Elektriniai dulkių siurbliai, vertės 
49.00. po $27.00 ir augščlaii.
Nauji Kasiniai pečiai nuo $87.00 Ir 

ugščtau.
9x12 Linoleumu! vertės $9,00, tik 

>O $1.95.
9x12 Axminst.er kilimai, vertės $67 

.Ik po ...................................................$45.no
l’ortable rašomos mašinėlės, 

vertės $49.oo, tik po ............... $29.00
Blanketal ir kablios už pusę kai

nos.

Padėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj1
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIAKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMA

FRANK’S TV & RADIO, INC-
3246 So. Haltted SI. caiumrt 5-7252

Ate

q

Lengva BENDRAUTI SU DROVERS

A įbro'<1
rA
į i; •

47th St. & Ashland Avė. YArds 7-7000

nuo 1883

F. BUBBIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.

Tel. CAIumet 5-7237
štilnra plnnadlenin Ir ktvlrtadlenlo 

vakaralM Iki 9:3ii v. vakaro
,lewelry liepi. n<"«lėllnj umlnrytlIM

t’ r o g r a m a.
I’rle proKoa nepamirškite Budrike 
liudijo valandoa mii gerui* dainlntn- 
kala Ir orkealril. Retvlrladi'-niuie nuo 
6-oa iki 7-toa valundoa vakari* Iš nto- 
ii.h WHFC, I45ii kil.

VIRS I 5,000,000 Amerikos gyventoji; žino
kad taupyti apdrauatnne Taupymo Ir Skolinimo RenitmvAao yra 
kano Ir pelninga.

(Jnlvemal Havlnga and lx»an Awwwtatton užtikrina aauga- 
mp ir grafų pelnų.

Saugumų užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios ai;ent0ra Iki 
•10,000 00 kiekvienam tndėllui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
oeiyrunig Ir sąžiningu vedėju pastangos

44alite taupyti atvykdami asmeniškai ar nėr lalSkus Ra. rr«< 
<ss Ir draugiškas patarnavimas i

'*ėl paskolų ir vtaals finansiniais reikalais kretobltte

K

UNTVERSAL SAVTNGS
AND LOAN ASSOC1AT1ON -

T 800 S. Halsted Street . Chicago H. Hlnois

Riznicriams apsimoka ske Ibiis ilienr. "Uranai
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PTENRASTTR DRAUGAS. CHTCAGO. ILLINOIS šeštadienis, vasario 23, 1957

MAIRONIO RAŠTAI LIETUVOJ
KUZM1ONIS, D. Britanija

Lietuvos atgimimo 
Maironis, kurio patriotiškos

kokia klasinė neapykanta apžval sukurti religiniai eilėraščiai. Jei • Lietuvių Kultūros fondo
J tai rašant turėta galvoje “Ma- Australijos valdyba praeitais 
rija, Marija” giesmė, L. Gineitis metais buvp paskelbusi konkur- 
per akis meluoja: kol lietuviai są savaitgalio mokyklų moki-
neš vergijos jungą, jie nepaisys, niams tema "Kodėl aš kalbu lie- i yra pačiame amžiaus kūryb n- 

gume ir iš jo dar sulauksime 
daug dailiųjų kvr n.ų. K. Bradū 
nas yra gimęs Kiršų kaime, Vil
kaviškio apskr., o dabir gyvena

’ gininko žodžiuose.
/

Užkliūva ir poezija

Nenuostabu, kad komunizmo
poetas mai , 80 psl.), L. Gineitis palei-j agitatoriams nepatinka ir Mai- nr kam pat ks, ar nepatiks, ir tuviškai?” Konkurso komisiją 
08 dai. sina, kodėl visdėlto to reakeio- ronio poezija, išskyrus tuos ei- iš širdies giedos: “Palengvink sudarė LKF Australijos valdy-Australijos valdy-

nos skambėjo iš lietuvių kruti- nieriius kūriniai iš naujo spiu lėraščius ar satyris, kur poetas vergiją, išgelbėk nuo priešo bai-bos p:rmininkas Adolfas Vaičai- 
n'ų pirmosios sovietų, paskui vo sdinami: “Tačiau, nepaisant ašt pasisakė prieš caro priespaudą saus” Ha tjče Antų pirmosios sovietų, paskv 
kiečių okupacijos metu, — šiuo 
metu pagerbtas pavergtoje Lie
tuvoje nauja jo "Rinktinių Raš
tų” laidi. Pirmame tome įdėtas 
redaktoriaus L. Gineičio apžval
ginis straipsnis — “Maironio po 
erja" ir poeto lyrika, antrame 
— Jaunosios Lietuvos” poėmi 
ir “Nelaimingos Dangutės vestu 
vės”. Be to, tekste kelios Mairo 
nio nuotraukos, kaikurių jo se
niau išleistų knygų viršelių fak
similės ir k.

Tiesa, lyrikos tome neranda
me popularios Marijos giesmės, 
tačiau “Kur bėga Šešupė” nesu
trumpinta : pabaigoje visdėlto 
pridėtas “Apsaugok, Aukščiau
sias” šešiaeilis.

Maironio asmuo komunistų 
akimis

Pavergtos Lietuvos vadinami 
literatūros istorikai ilgą laiką 
nebuvo tikri, kaip jiems vertinti

tis, LKF švietimo vadovas Ant.

• Kaziui Bradūnui, vienam iš kauskio portretą minėjimui, ku- 
stipriausių mūsų naujosios kar-| rį kovo 3 d. Chieągoj' ruošia 
tos poetų, vasario 11 1. suėjo{ ateitininkai.
40 metų amžiaus. Mūsų poetas

20 filosofų pasaulėžiūra
Whit Burnetto suredaguota iš 

spaudos išėjo įdomi knyga 
“This is My Philosophy”. Tair:ų idėjinių Maironio prieštara- ar kiekvienoje tautoje natūra- 

vimų, geriausiuose jo kuriniuo- iįas vsuomenės ydas. 
se ryškiai atsispindėjo Lietuvoj'
liaudioa išaivndavimn ič papiynin Gineitis, kalbėdamas apie - r t . , ji *uriesuaudos lūkesčiu h• “ankstyvojo kūrybos laikotarpio i«Jo j klasikinę lietuvių ir dau- re Manbyrnongo sava.tgal.o mo1 mč; anksčiau yra redagavęs; asmenvs. B Russel, L Mum.
priespauuos lunesci i ir suki ...................... ; gianacionalinę tarybinių tautų kyklos mokiniui Algimantui_ Gn Ateiti ir Aldus. Jo poezijosi kny- į ford j. Haldane A. Sehweitzer

A. Huxley, G. M. Trevelyan, J. 
R. Openheimer, C. G. Jung, F. 
L. Wright, P. A. Sorokin, K. Jas

Visdėlto pats paskutinis ap- Krausas ir kun. J. Kungys. Ko- 
žyalgininko sakinys įsidėmėti- misija, apsvarsčiusi atsiųstus 
nas: “Maironio poezija tv'rtai rašinius, pirmąją premiją pasky-

Baltimorėje. Yra Literatūros, dvidešimties mąstytojų pasisa- 
Lankų redakcijos kolektyvo na-i kymdį pagrindin ais klausimais, 
rys: suredagavo antologiją Že-£įa duoda savo pareiškimus šie

kimai ios bendri visiems ?mo- poeziją, pripažįsta, kad tuo me- Slanacionatlnę tarybinių tautų munui.ui a.ku.»UIUi u., auiu i uRimai jos bendri visiems žmo ..Mairon-g savo taiento iėffa Į literatūrą” (49 psl.). Vadinasi, .kepehui ir trečiąją — Grazinai| gos: Vilniaus Varpai, Pėdos a-
nėms jausmai ir išpenimai. meniškai išreiškė marksistinių paž ūrų žmonės Sirutytei, taip pat iš Adelaidės, rimuos, Svetimoji duona, Ma-
Tuo Maironis vertingas šiandien, i ginai menisKai įsreisae, ...... , , rae Ang>i<™« ru>wnin« halnriėa------ -- „ j ..... turi nusileisti ir nulenkti galvą Premijos buvo skirtos knygo- ras ApelgO8’ Devynios baladės.

prieš tautos peetą, kuriam Tėvy
tarybinei vsuomenei” (5 P.?l.).! tuometines lietukų liaudies nuo 

taikas”. Tačiau; liesdamas Mai- 
Tačiau atrodo, jog Maironis ronio vėlesnių laikų kūrybą, ap- 

buvo prikeltas iš kapų dėl to, j žvalgininkas vėl atranda “prieš
taravimų autoriaus pažiūrose’’, 
kam jis, idealizuodamas seno-

kad jis buvo perdaug popularus. 
kad apie jį tylėti darėsi nepato
gu, kad pagaliau, atspausdinus, vę, nematęs, jog “darbo liaudis 
jo rinktinių raštų du tomus, jo, vilko sunkų ekonominės bei so-
kūryba išimta iš kontrevoliu- 
cinių raštų indekso: juk drau
džiamas vaisius visuomet labiau 
vilioja.

Ir suglaustai rašydamas apie 
Maironio asmenį, L. Gineitis ne 
pagailėjo tirštų dažų poeto “bur 
žuazinei” kilmei ir pažiūroms 
įrodyti. Girdi, jo tėvas, nors bu

vau jų politinių įvykių akivaizdo-' vo beraštis, “bet apsukrus tur- 
ie nepriklausomos Lietuvos Ii- Sėjančių kaimo sluoksnių atato- 
teratūros palikimą. Kol Lietuvą vas”> nevengęs “bendrauti su 
kietame kumštyje laikė komu- dvarininkais”. Ir pats poetas 
nistaa ortodoksas Stalinas, at- dar Kun- Seminarijoje “tapo 
rodo, net bijota kalbėti apie to-,vie»u aktyviausių buržuazinio 
kius rašytojus kaip Maironis, I nacionalinio judėjimo dalyviu”. 
Vaižgantas ir k. Dėl tos pačios; Vėliau. taP?s kunigu, girdi, poe- 
priežasties neįstengta parengti ^as * kuvo susijęs su klerikaline

cialinės priespaudos jungą” (15 
psl.). Dėl to ir pesimizmo atau
dus Maironio kaikuriuose eilė
raščiuose apžvalgininkas riša 
su tariamu poeto atitrūkimu nuo 
tautos, su praradimu tvirto pa
grindo po kojomis.

nė buvo ne atitraukta sąvoka, 
bet tikrovė, kuris visą savo gy
venimą jai ištikimai tarnavo.

Reikia tikėtis, kad Lietuvos 
jaunimas nesigilins į L. Gineičio 
marksistinius samprotavimus, o 
iš karto skaitys poeziją, kuri 
dar kartą jį sustiprins ir pri
mins, kad Lietuva jo tėvynė, o 
ne Rusijos stepės, štai dėl ko 
gerai, kad šie rinktiniai raštai 
kaip tik šiuo metu išėjo net 25, 
000 egz. tiražu

mis, kurios buvo laimėtojams 
įteiktos mokyklose mokslo metų 
užbaigimo šventės metu.

• Dail. Ed. Krasauskas ame
rikiečių žurnale. 1956 m. Water- 
buryje pradėto leisti dailininkų 
žurnalo The Freelancer vie
nas ištisas puslapis paskirtas

• Dr. J. Grinius baigė darbą 
apie lietuviškuosius kryžius ir jų 
kilmę. Veikalas labai gausiai 
iliustruotas.

J. Tričys piešia prof. St. Šal i krishnan.

pers, W. Heisenberg, J. P. S li t
re, Į. Silone, J. Maritain, R. Nie- 
buhr, W. E. Hocking, G. Marcei,

S. de Madariaga, S. Radha-

Tačiau visai kitokia nuotaika - lieka Ir laisvėg idėja. 
apžvalgininkas kalba apie Mairo

lietuviui dailininkui Eduardui 
Krasauskui aprašyti. Šalia dai
lininko fotografijos ir jo veiklos 
aprašymo yra įdėtos ir kelios 
dail. E. Krasausko projektuotų

žodž;ai praeina, mintis pasi-iLietuvos Pašto ženkh* nuošu
kos. Krasauskai į Waterburį at
vyko 1949 m.

nė mažiausio lietuvių literatūros 
vadovėlio. Laikui bėgant ir kiek 
keičiantis, atsirado dviejų da
lių literatūrinių straipsnių rin
kinys “Lietuvių literatūra”, J. 
Josadės sudarytas kitas tokių 
straipsnių rinkinys “Apie lite
ratūrą” (1956), Jono Šimkaus 
knyga “Apie literatūrą” (1956) 
ir k. 1956 m. pabaigoje iš spau
dės išėjo ir Maironio raštų dvi
tomis, išleistas gerame popie
riuje, gerai įrištas ir aptaisytas

buržuazijos kryptimi”, kurį ėmė 
leisti savo spaudą .dalyvavo ren 
giant “reakcinės krikščionių de
mokratų partijos programos pro 
jektą” ir pan. Pabaigoje dar pri 
durta, kad “savo asmeniniu gy
venimu ir būdu Maironis buvo 
dvilypis, prieštaringas žmogus. 
Iš šalies žiūrint — ramus, net 
rūstus, iki raidės atsidavęs pa
reigoms ir bažnytiniams nuos
tatams dvasininkas, o viduje — 
jautrios sielos, kupinas besiver-

skoningu odiniu viršeliu, kurį kiančių žmogiškų jausmų poe- 
puošia originalus Maironio pa- tas. nesvetimas draugystei ir 
ražas. į meilei” (11 psl.).

įdomu, kaip liepiama dabar1 Ką gi: kad komunizmo staty- 
Lietuvoje galvoti apie mūsų at- tojai kitaip rašytų apie atgimi- 
gimimo dainių Maironį, kuris bu mo dainių prel. Maironį — nė
vo ne tik patriotas poetas, bet nclauktina. Tačiau įsidėmėtina, 
ir aigštas Bažnyčios digmtor'us _
— prelatas?

L. Gineitis pačioje savo ap- 
žva'ginio straipsnio pradžioje 
aiškiai išdėsto, kad “susijęp su 
lietuviškąja buržuazija, augštas 
katalikų dvasininkas, Maironis 
savo ideologija buvo priešiškas 
Lietuvos liaudies kovai su socia
line priespauda, proletariato ju
dėjimui, socializmo idėjoms”. To 
Iiau dar jis priduria, kad “reak
cinės pažiūros daugeliu atvejų 
neleido Maironiui suvokti gyve-! 
nimo tiesos, stelbė jo didžiulį' 
poetinį talentą”. Tačiau, atsimi
nęs “marksizmo-leninizmo este į 
tikos teiginį, kad didis meninin-| 
kas negali neatspindėti kaikurių 
pažangių savo meto idėjinių ten 
dencijų" (plg. 1956 m. “Perga-i 
lės” 12 nr. B. Pranskaus-Žalio- į 
nio str. “Nacionalinis judėjimas 
ir lietuvių literatūros klausi-

nio satyras: “Buržuazijos mora 
linis smukimas, jos priešišku
mas mokslui ir pažangai, liau
dies kalbai Ir kultūrai rado at
garsį ir keliose kitose Maironio 
to laikotarpio satyrose, kaip 
“Skau&ipo balsas”, “Vintas” ir 
kt.” (19 psl.). Kokia įžūli pro
paganda, koks klusnumas mark
sizmo teigimams!

Pabaigoje gyvenimo, girdi, 
Maironis rezignavęs, nęs “kaž
kurie buržuaziniai veikėjai šias 
kilniausias jo pastangas “paspi
ria, kaip pinigą seną”. Ką nors 
kurdamas, girdi, jis žymia dali
mi perėjęs iš poeto visuomeninin 
ko į asmeninių jausmų reiškėjo 
pasaulį. Dar griebęsis satyros, 
dar tvojęs “buržuaziją” už jos 
ydas ir ui atsigręžimą nuo poe
to.

Nepatinka apžvalgininkui ir 
Maironio poezijos religiniai mo
tyvai, “kas, be abejo, sumenkino 
kaikurių jo eilėraščių meninę 
vertę”. Meniniu atžvilgiu, girdi, 
neturi jokios vertės ir “specia
liai bažnytiniams reikalams”

KRONIKA
• Dail. A. Krivickas Huetten- 

felde dėsto Vasario 16-sios gim
nazijoje meno dalykus ir ruošia 
kilnojamąją lietuvių kūrybinės 
grafikos parodą, kuri bus rodo- j 
ma Vokietijos ir Prancūzijos me j 
no salonuose. Šiai parodai dail. 
Krivickas atrinko eilę lietuvių 
grafikų kūrinių iš buv. Baltų 
Kultūros dienų parodos. Dail. 
Krivickas sukūrė ciklą “Mote
ris ir žiedas”.

• Br. Murinas paruošė pro- 
l ’ektus scenai papuošti Vasario 
16 d. minėjimo, kurį jaunimas 
ruošia vasario 24 d. Lietuvių 
auditorijoj.

0000<XXXKK>0<KK>00000<X>0<XXK> 
INCOME TAX SERVICE 
Daily 9 A . M. to 9 P. M.

A K. JONĖS 
9205 S. Utica

(3 bloeks East of Kedzie) 
EVERGREEN PARK, ILL. 

GArden 2-6668
oooooooooooooooooooooooooA

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

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

Chlcagos švariausias ir moti r- 
niškiausias Pikniku Daržas — 

BUCO D z RŽAS
WILL0W WE$T ’NN AND

PICKSC GROVE
8Srd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

Dellcious food expertly served in 
cheerful, spaeious dining halls

Wexl<lingH • Sh»wers • Anniver- 
saries • Ba.nquets • Conventkms 
Be a guest at your next party 

Make reservations today!
į KAYS KATERISt; KITCHEN 
I 7547 Irving Park TU 9-7289

Eveninga call AV 3-0890

ANGLU KALBOS PAMOKOS
R. GINEITIS 

•402 8. Falrfleld Avė., Chtcago 29
Tel. HEmlock 4-8037

Vertimai — PtUetybė — Laiškai
duoda pamokas. Prieš karą baigęs 
'’kagos universitetą.

I dol. 25 et. vai. — prtva^loa 
l-člaa augštas. durys po kairei. ar> 
<S-ėtoa mtvšs Ir Caltfoinla Are.)

Krautuvėje “MARGINIAI” 
adresu: 2511 W. 69th Str., Chi- 

' cago 9, I1L, galima gauti gra
žiausi liaudies meno išdirbi- 

I niai, knygos, žurnalai, taip pat 
galanterija.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ........................ $8.25Murcery 49-51 ................. $8.95
Ohev. Ali 1937-53 ......... 8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 .......... 8.20
Chevrolet 54-55 ............... 9.95 Plymoath 42-56 ............... 9.95
Chrysler 6, 42-52 .......... 9.91 Pontiac 37-54 ................... 8.95
Dodge 6, 42-56 ............... 9.95Buick 37-52 ...................... 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paipa irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M. CESAS
1934 West 59th Street Tek GR 6-9136

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRIŠMANTAS, sav.

1805 West 46th Street
Chicago 9, Jll. Teief. LAfayette 3-3085

Gamina: juostas, takėlius, juosteles, pagalvėles, tautinius drabu
žius, įvairias užuolaidas ir kt. dalykus. Parduoda: gintaro ir medžio 
gaminius ir Alice Stephens ansamblio plokštelių albumus.
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Mūsų bankas buvo saugi vieta taupyti praeityje, mes norime 
Jums pagelbėti ir dabar. Ar norite taupyti, ar atidaryti einamąją 
sąskaitą (checking account), ar gauti paskolą, mes visa tai galime 
Jums sutvarkyti gerai ir greitai.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra atsižymėjęs savo 
stipria ir pavyzdinga laikysena. Jis pergyveno abu pasaulinius ka
rus ir depresiją ir indėlininkams išmokėjo pinigus pagal parei
kalavimus.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra pirmasis ir vienin
telis LIETUVIŠKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.
Visi indėliai iki $10,000.00 apdrausti Federal Deposit Insurance

Corporation, Washi»gton, D. C.
Kviečiame ir Jus atvykti tuojaus pat į mūsų banką ir pasi

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 Wcst Cermak Road 
Chicago 8, Illinois Tnl.s Vlrglnln 7 - 64S0

FLORIDA — FLORIDA
i Apvažiavę į Floridą sustokite, 
: Neptūno Viloje, pas p. šeštokus. 
Jie jums patars kur geriausia 
jums apsistoti arba apsigyventi. 

'666 — 76tb Avė;, St. Petersburg 
Bmeh, Fla. Tel. 21-8204.

Comptometro-Mašinraščio 
Mokykla Pradeda 

Pavasario Semestrą
Tuoj mesk dulkiną fabriką, nes 

jūsų laukia darbas švarioje raš
tinėje. Skambink mokyklos ve
dėjui P. Kešifinui — tel. WA1- 
brook 5-4815. Mokyklos adresas: 
5543 S. Albany Avė.

67IS

L G A S1C N A S MOTERŲ RCBU
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus 
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami Išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia gavo kokybe gatavu* 
ir pigiau kainuoja.
SOUTH MARSNFIELD AVENUE

Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - b3Zb
rK><X><X><>0<X><><>00<X><><XXXVO-f><>0<><><>00<X>0<>f>r><X><><><>, >CHXK km x>r
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ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalal), 
prekės dovanoms.
2646 W. 691h St. RE. 7-1941

£ Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
PASINAUDOKITE mūsų lietuvišku, stjžininmi ir piuiu 

patarnavimu, užsakydami maistą, vaistus, avalynę ir angliškas medžia
gas. Išsirinkite patinkamus siuntinius, kartu su adresais ir irionev 
orderiu j»siųskite mums, ir Jūsiškiai su dėkingumu minės Jus. (Į Azijos 
Sibirą $1.40 daugiau). Garantuojame 100%.

MAMYTĖS 
SŪRIS! VISUR

YRA
Miuns rašoT*'“Žinome, kad Mamy

tės sūris ,vra, bet nežinome kur ir i 
koks yra.”

Bereikalo skundžiatės — visur yra. |
Jei kuri nors lietuviška ar kita , 

krautuvė Mamytės sūrio dar neturi, j 
gausite paštu tiesiog j namus. Pra- | 
neškite savo adresą ir įdėkite čekį I 
ar mon. ord.

Už $5.00 gausite 4 didesnius sū
rius, už $10.00 gausite 9 sūrius, už 
$15.00 gausite 15 sūrių.

Lietuviškos krautuvės, kurios dar 
nepasiekė mūsų atstovas, užsakykite 
tieaiog iš fabriko. Rašykite, kad dėl 
prekybos.

Turite noro ir laiko savo a|tylin- 
kėje Mainytės sūrį platini, būsit mū
sų atstovas ir nesunkiai kas savaitę 
per 2—3 valandų* laisvu laiku galite 
uždirbti $15—.30 ar dauginu.

Laukiame ir esame pasiruošę Ma
mytės sūrį imgerinti kaip vartotojai 
pareikalaus, bet iki šiol dėl te niekas 
nepasisakė ir nenusiskundė. .y

Rašykite angliškai ar lietuviškai:
V. Paukitya, Scottville Oheete, Ine., 
SoottviUe, Miob. Jei skambinsite, 
šaukite SoottviUe, Mlcb. 461,

Pasilinksminimui — praleiskite vakarą čia!
MARIE 8HAW’S CLUB EVERGLADE 
Jūhu šeimininkai Tex Rosc Ir Budd Gloff 

Užkandžiai blzntertamH nuo 11 v. r. iki 3 v. popiet 
lnetūs nuo 7 v. v. iki 8 v. r.

'LAUKITE GRAND OPEMNGI 
Kokteily valanda 3 v. popiet iki 7 v. vak. 

GArden 2-9S3S 2501 W. 95th St.

No. g ................. 616.84
20 nv. cukraus

No. 9 ................. 82V>0
20 sv. k. taukų
No. 22 ............... $99.91
2 sv. gr. pupelių kavos
1 sv. 2 ozs. šokolado
2 sv. sviesto
4 sv. 7 ozs. ryžių 
2 sv. 3 ozs. bec. lašinių 
4 sv. 7 ozs. K. taukų 
1 sv. kumpio 
1 sv. arbatos 
1 sv. 2 ozs. Sk. muilo

NO. 89 ............ 314.66
20 sv. pirmos rūšies 

kvietinių miltų.

No. 61 ........... $18.11
5 sv. kvietinių miltų
6 sv. cukraus
6 sv. ryžių
4 sv. 7 uncijos k. taukų

77” $31.95No. 8« .........
2 sv. kumpio 
2 sv. Salaml dešros 
2 sv. bec. lašinių 
2 sv. 3 ozs. K. taukų 
1 sv. Pupelių kavos

2 sv. sviesto 
1 sv. Cukraus 
1 sv. pieno miltelių 
1 sv. šokolado
14 ozs. kakavos
15 ozs. razinkų 
200 cigarečių

Chesterfield

Šio. 38 .............. $18.17
20 sv. ryžių —

.............. $2«.00
15 sv. bec. lašinių 

5 sv. Sftlami dešros

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
IR RUSIJĄ

CENTRAL PARCEL SERVICE YRA VIENINTELE IŠTAIGA 
CHICAGOJE, INTURISTO ĮGALIOTA.

P6TRIA Giri PARCEL COMPANY Tel. CR 7-212 6 
3741 W 26th SI., Chicago 23, III Dirbame kasdien nuo 

» iki 6 vai.

Aukštos kokybės vilnonės 
angliškos medžiagom Stan
dartiniai audinių siuntiniai. 
Standartiniai maisto produk
tų siuntiniai.

Anti-Polio serumas, ’strepto- 
micinas, cortisonas, serpasilis 
Ir kitokie vaistai pristatomi 
or paštu per keletą die
nų.

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

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

29 metai toje pat betoje.

DRAUGO SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinis

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Warcester, Mi

Jei Jums reikia vaistų, krepkitėe į registruotą vaistininką Vy
tautą Skrinską, “Ideai Pharmacy” savininką. Čia išpildomi gy
dytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reikaluose. Kreipki
tės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime speeša- 
linių vaistų nuo džiovos ampulėse, vaistų nuo 
aukšto kraujo spaudimo, nuo reumatizmo, nuo 
širdies ir nervų ligų. Vaistei pasiunčiami VI
SUR Rašykit mums visais sveikatos klausimai*.

VYTAUTAS SKRINSKĄ, B. S. Beg- Ebro.
Ideai Pharmacy Vaistinės sav. ir Notery Public

Reikalaukite mūsų naujų katalogų, 
užsakymai be eilėn priimami.

Jei norite pasiųsti Jūsų pačių sudarytą siuntinį — prašome 
paskambinti dėl susitarimo — WAbash 2-9354. Mes žymiai 
padidinome savo tarnautojų skaičių ir dabar galime priimti 
Jūsų siuntinius daug greičiau, negu pirmiau priimdavome.

Mūsų greitas ir patikimas patarnavimas yra gerai žino
mas Čia ir Lietuvoje. Nuo 1947 metų mes esame pristatę 
daug dešimčių tūkstančių siuntinių, nepraradę nė vieno.

Atdara nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 
9:00 vai. ryto iki 4:30 vai. po pietų.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
Sutte 1200, 220 So. State St., Chicago 4, III., 

Tel. WAbash 2-9354

Zr---- --
.. .n .=--------

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Siunčiame dėvėtus ir naujus drabužius, medžiagas, vaistus ir 

maisto produktus.. Senus ir naujus daiktus priimame ofise. 
Galima siųsti tr 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 6-639<*
Ofisas atdaras: Nuo plrmad. iki Seštad., nuo 9 v. ryto Iki 8 v. v

1
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Šeštadienis, vasario 23, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS. GKTGAGO TT.I TNOTS

Pas brazilų kultūrininkus
' l

Rašytojai dr. F. Carnera ir C. Meirales 
Z. IGNATAVIČIUS, Brazilija

Porto Alegro universitete, miais brazilų poetais rašo apie 
medicinos fakultete dirba dr. Kristaus gyvenimą ir kančią. 
Fernando Carnera, kaip fiziolo- Ji buvo paklausta: 
gijos katedros vedėjas. Jis taip- — Jeigu jums būtų pavesta 
gi yra ir rašytojas. Gydytojo vesti laikraščio moterų skyrius, 
profesija atima jam daug laiko, ' kokių medžiagą į jį dėtumėte? 
bet protarpiais, kaip jis sakosi, — A, tai prašoktų mano pa- 
įstengia ir pasekti j. "mažas Ii- jCgas. Nes šių laikų moterys ne- 
terat Orines avantiūras”. P .iširo-; pasitenkina vien rūbų modeliais, 
dė jau keletas jo leidinių, ypač saldumynų receptais, triko pa- 
iš medicinos srities. vyzdžiais ar patarimais kaip pa-

Neseniai viena laikraštininke šalinti dėmes iš rūbų ar nosies 
turėjo su juo pasikalbėj’mą. Kai blizgėjimą... 
kurie klausimai galės būti jdo-l &ių laikų moterys trokšta bu
mus ir Draugo skaitytojams, ir 
juos čia paduodame:

— Kuriuos brazilų rašytojus 
labiausiai mėgstate?

— Neturiu pasirinkęs specia
liai kurio autoriaus. Tačiau išr
poetų skaitau Drumond de An- 
drade, Cecilia Meireles, Jorge 
de Lima ir Bandeira. Iš gyvųjų 
brazilų rašytojų, mėgstu skai
tyti: Gustavo Corcao (sk.: Kor- 
sau), Alceu Carlos Dante de 
Moraes, Augusto Meyer...

ti jaunos, gražios, mylimos, in
teligentiškos ir net gerumo pil
nos. Trokšta neatsilikti nuo gy
venimo.

Knygų ir laikraščių skaityto
jai jieško receptų kaip gyventi. 
Ir moterys nori žinoti kaip kvė-

yra didelis gerai paruoštų kari
ninkų trūkumas.

Daugumai karinių dalykų ti- 
džiagos, liečiančios Raudono- novų, knygos straipsniuose aug 
sios armijos kareivių psicholo- štai vertina Raudonosios armi- 

i ( giją, jų moralę ir pan. Ypatin- jos technikinį pajėgumą, kuria 
i g&i įdomi ta vieta, kurioje kai- yra gerokai padidėjęs nuo Ii 

| bama apie moralę ir išsilavini- Pas. karo pabaigos. Čia sako
mą.

Čia pažymėta, jog raudonar
mietis nebejaučia tokio didelio 

; nepasitenkinimo autoritetui. J 
kaip kad daro laisvųjų Vakarų
kareiviai. Bendras sovietų atsi- Visi bijo Dievo: vieni bijo jo 

! likimas moksle taip pat yra pas prarasti, kiti bijo Jį rasti, 
i tebimas ir armijos eilėse, kur

Knygoje'yra pateikta nema- 
, ža duomenų apie sovietų kari- 
J nę galybę, čia taipgi apstu me-

ma, jog sovietai nuo vakariečių 
yra nedaug atsilikę ir atominiuo 
se ginkluose. v (E. A.)

— Paskalis

prie kurio mes esame verčiamos, 
taip kenkia šeimos gyvenimui, 
ypač kiek tai liečia vaikus.

— Vizitavote daug kitų kraš-

ŽmogtlS karo sūkuryje poilsiui į Seoul ir Kycto mies- 
Nuo klasikinio Erich Maria tus, kur pasineria j laisvą gy-

puoti, vaikščioti, valgyti, daryti' tų. Ar ten taip egzistuoja tos 
gimnastiką, miegoti, šokti, prak pačios problemos?

Remarąue karo romano “Vis
kas ramu Vakarų fronte” laikų 
daug kas yra bandę išeiti į lite

venimo sūkurį ir iš to gimsta 
įspūdžiai, atskiesti moterimis, 
cigarečių dūmais ir alkoholio

tikuoti visokį sportą, važiuoti 
automobiliu, šokti su parašiu
tu... Nori surasti sužadėtinį, vy
rą... Nori turėti namus, apart-

— Kaip apskritai su literatu- mentsb vasarnamį, nori juos
ros sąjūdžiu Brazilijoj? išdekoruoti, priimti svečius, pa-

— Brazilijoje nėra literatūros ru°šti skanius valgius greitai...
žurnalo, kuris apimtų visą kraš Yra moterų, kurios mėgsta 
tą. Tarp literatų grupių ar gru gyvulius: arklius, šunis, kates, 
pelių nėra jokio kontakto ar ry- paukščius, vištas, kralikus, ir 
šio. Tai parodo, kad čia visiškai nor* žinoti kaip su jais elgtis, 
sunyko modernistinis sąjūdis. P3^ yra moterų, kurios
kuris siekė suartinti ir iškelti, mėgsta orkidėjas ir kitas gė-
brazilų intelektualines pajėgas

Brazilų modernistinis sąjūdis 
(1922) stengėsi atsikratyti užjū 
rinių netikrų pavyzdžių ir ypač 
domėjosi visu, kas buvo kuria
ma Brazilijoje.

Šiandien tas viskas nutrūko. 
Rio de Janeiro literatų grupe
lės, jeigu tarp savęs nesipeša, 
tai visiškai vieni kitų nepažįsta. 
Turime atskiras jaunesniųjų gru 
peš, kurios spiečiasi apie kurį 
žymesnį vardą ir gyvena užsi
darę savo bokšteliuose. Brazili
ja yra kraštas, kur yra visko 
daug: grožio ir bjaurumo, geru 
mo ir blogumo, inteligencijos ir 
priešingo jai dalyko. Iš čia ky
la selekcijos reikalas. Kas su
geba pasirinkti, ras Brazilijoje, 
mokslo ar literatūros lauke, ko

les. Bet taip pat yra moterų 
dar daugiau komplikuotų, ku
rios interesuojasi sapnų “aiški
nimais”, psichoanalize ir taip 
pat modernišku menu, atomine 
bomba, socialiniais įstatymais, 
draugijomis, politinėmis parti-

— Taip, ši problema egzistuo 
ja visuose kraštuose: tai nėrą 
vietos klausimas, bet epochos. 
Tačiau Brazilija yra ypatingas 
kazusas, kad nevisi šio klausi
mo sprendimai gali būti jai pri
taikinti.

— Kurios yra pagrindinės 
problemos, kuriomis brazilė mo
tina susiduria savo vaikų auk
lėjime?

— Konkrečiai kalbant: mo
kyklų trūkumas, atitinkamo ti
po mokyklos pasirinkimo klau
simas, susisiekimo sunkumai,

ratūrą su naujais karinių įspū-i kvapu. Šiaip knyga yra lengvai
džių kūriniais. "Paskutinė pa
ralelė” yra viena iš tokios rūšies 
knygų, parašyta jauno Korėjos 
karo veterano Martin Russ ir iš 
leisto New Yorke, Rinehart & 
Co.

“Paskutinė paralelė” yra ma-

skaitoma, netuščia ir yra laiko
mo pačia geriausiąją iš Korėjos 
konflikto laikų. (E. Š.)

Raudonoji armija žinovų 
akimis

B. H. Liddell Hart surinko

JOHN F. EIIDE1RIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

'’RVP MODERNIOS: ROPI.vrp
4605 07 South Hermitage Avenue 

tel TA 7-1741-2 n LA

4330 34 South California Avenue 
Q‘eiona» LA 3-0440 ii LA 3-9bh

AMBULANGE DIENA fP

pragyvenimo išlaidų nuolatinis nių dvasios pasaulį, 
didėjimas, sveikata, knygos...
Programos. Vaikų pašaukimo 
ir profesinės orientacijos klau
simas. Vaikų brendimo laikotar-

jomis, kainomis, prakalbomis... pi°. problema. Dvasinis forma- 
Ir kitos temėgšta kino, radijo, | vimas. Bet ypač svarbi proble- 
teatro ir televizijos žvaigždžių i ma yra Brazilijos auklėjimo pla 
biografijas... Yra moterų, kurios Į n° klausimas.
mėgsta eilėraščius, garsių žmo
nių posakius, anekdotus, apysa
kas... Yra dar tokių, kurios... 
Bet kaip aš įstengčiau visa tai 
ir dar daugiau, patalpinti laik
raščio moterų'skyriuje?

— Ar manote, kad moters 
darbas už namų kenkia šeimos 
gyvenimui ?

— Taip, esti tos nuomonės, 
tik nori. Brazilija yra, ištikrų- Bet moterys, kurios yra užsie
ni,, heterogeniškai turtingiau- į musios kitais darbais — šalia 
sias pasaulio kraštas, ir visais šeimos — netiki tam. Aš ma- . 
atžvilgiais... nau, kad moteris turėtų dirbti

— Kaip reiškiasi katalikai šalia šeimos tik dėl absoliutinio 
Brazilijos literatūriniame gyve-j materialinio reikalo arba dėl ne- 
nime ?

rinų korporalo pergyventi įspū- nemaža vertingų straipsnių ir Į 
džiai, patirti paskutinių septy
nių Korėjos karo mėnesių me
tu. 21 metų amžiaus autorius, 
ilgą laiką praleidęs prie MLR 
(pagrindinės pasipriešinimo li
nijos) gyvai atkuria ten patir
tus vaizdus ir kovojančių žmo-

Kaip ir kiti garbingi vyrai, 
autorius nesibijo prisipažinti, jog 
kartais būdavo didelės baimės 
apimtaš, tačiau dažniausiai bai-Į- 
mė išžiebdavo drąsą, kuri ves
davo per karo laukus.

faktų, kuriuos Harcout, Brace 
leidykla išleido vienoje didelėje 
knygoje, pavadintoje “The Red 
Army”. Čia apie kalbamą daly
ką rašo visa eilė karinių daly
kų žinovų, pvz.: generolai — 
Maxime Weygand, Heinz Gude- 
rian, A. Guilaume, o taip pat 
nemaža anglų, prancūzų ir ame 
rikiečių karinių mokslų studio- 
zų.

LIŪDESIO valandoj
Stukitt

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. YVestern Avė. Air Conditioned koplyčia 
BEpnblio 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitos* miesto dalyse: gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

Ši knyga tačiau neapsiriboja
GUŽAUSKŲ

BEVERLY HILUS GELINYCIA
- K, galvojat, apfe moters i tik šaltomis bunkerio šie-

politinį, meno, literatūrinį 
mokslinį veikimą?

— Tasai vyro nuo moters at
skyrimas įvairiose gyvenimo ak. 
ei jos srityse turės galutinai iš-, 
nykti. Visuose darbo sektoriuo
se moterys įrodė, kad yra tiek 
pajėgios, kiek ir jie. Yra net gal 
vojančių, kad ateityje mes, mo
terys, .darysime viską, o vyrai 
pasilsės. Net mano, kad tada 
pasaulis taps geresnis. Aš no
rėčiau dar to sulaukti. Bet, gal
būt, dar turės praeiti daug lai
ko, nes vyrai nelengvai atsisa- 

t kys savo privilegijų ir jų įgy

tr nomis ir vifš jo skriejančiomis 
kulkomis, baime bei mirtimi. Au
torius atostogų metu išsprūsta'

2443 YVest 68rd Street 
•Tel. PltosiHHt 8-0833 ir PR 8-0834.

PUIKI TIKRŲ VILNŲ
IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON.

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENTCO
*Q14 West lllth Street 

Vienas blokas nuo kailiniu
mdžiaoslu Paminklams Plano 

Pasirinkimas miestai 

Telef — CEdarcrest 3-G335

/pergalimo pašaukimo. Pripažįs-ų įpratimas isakvnėti iiems— Brazilijoje daug gyvento- tu, kad šiais laikais moteris yra 1 1P įa y , j em
jų, kuriems šventovės tėra rei- verčiama dirbti šalia šeimos, 
kalingos krikštui,- jungtuvėms, kad galėtų užtikrinti šeimos 
šiaip gi jie nuo religinio gyve- pragyvenimą. Labai apgailestau 
nimo nutolę. Dėl to mažas tėra
pašaukimų skaičius į kunigus.
Esant tokioms sąlygoms, saky
čiau, kad turime net daug rašy
tojų pasauliečių, kurie dalyvau
ja net katalikų akcijoje. Malo
nu, be to pasakyti, kad geriau
sioje brazilų literatūroje turime 
kilnią katalikišką tradiciją. Įdo 
mu, kad katalikiškos idėjos pir 
miausia net tų mūsų (brazilų) 
rašytojų veikaluose, kurie nebu 
vo viešai prisipažinę katalikais.
Pvz., Ruy Barbosa, kuris grįžo 
į katalikybę tik prieš mirtį, 
sprendžia laisvės, autoriteto ir 
visuomenines problemas, kaip 
jas sprendžia kat. Bažnyčia. Ka 
talikai3 buvo, net ir nepasisa
kydami, toks Capistrano de Ab- 
reu ir Machado (sk.: Mašado) 
de Assis (šis paskutinysis yra 
laikomas didžiausiu Brazilijos1 
rašytoju. Z. I). Turėjome dide
lių rašytojų, kurię nebuvo ka
talikais, pvz., Monteiro Lobato.
Be to, negalime priskirti prie 
Dievo ir Bažnyčios priedų, tų 
mūsų rašytojų, kurie griežčiau 
pasisakydavo prieš kaikjirias 
negeroves tarp katalikų pasau
liečių ar pačių dvasiškių.

★
Suminėkime dabar moterų at 

stovę. Cecilija Meireles yra vie
na didžiausių šių laikų brazilų 
poečių. Paskutiniu laiku ji pa
rašė “O Romanceiro da incon- 
fidencia". Kaikurių tvirtinimu 
dar niekas Brazilijoje nieko pa
našaus nebuvo parašęs. Cecilija 
Meireles buvo mokytoja. Litera 
tūrinį darbą pradėjo 1930 m.

' frluo metu au lutais dviem ty-

davė tam tikrą megalomaniją. 
— Kur norėtumėte gyventi? 
— Rio de Janeiro, — jeigu t 

ju, kad tas gyvenimo būdas, dar čia būtų galima gyventi...',

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

KELETĄ SIUNTINIŲ:
Turime naują katalogą — viri 50 standartinių siuntinių, ku

rie gali būti pasiųsti Velykų šventėms.
Siuntiniai garantuotai pasieks adresatus Lietuvoje p«r 5 — 6 savaites 
Nr. 5 10 svarų cukraus
„ „ ............................................................................$20.50
Nr. 67 20 svarų sviesto ........................................................... $32.96
Nr. 69 5 svarai sviesto

5 s v. jautienos - corned beef 
5 sv. cukraus

* 5 sv. ryžių .......................................................................... $26.60
Nr. 86 10 sv. ryžių 

5 sv. taukų 
3 sv. cukraus
2 sv.sviesto ....................................... *........... ..................... $21.50

MES TAIP PAT SIUNČIAME JŪSŲ PARUOSTUS 8IUNTINIUS 
UŽ PIGESNES KAINAS NEGU KITUR

Galite atvykti asmeniškai arba užsakymas pasiųsti paštu:

ATLANTIC GIFT SERVICE CO.
1824 YVEST CHICAGO AVĖ., CHICAGO 22, BLL.

Telef. EVergbde 4-5220

r?

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
3(4 yardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik

GRYNOS VILNOS VYRIŠKAM 
KOSTIUMUI S*/2 yardo 
MEDŽIAGA 
už ............... 5.OO

rERITM 
IS /miT.AMS /MEDŽIAGA už žymiai 

papigintą kainą

\NTH0NY B. PETK! JS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0 WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50fh AVĖ.

CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRavehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

VILNONE VYR. KOSTIUMUI 
worsted (Sharskjn) medžiaga 
regul. vertė $8.50
specialiai už jardą, 

tik ................. $4.50
SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertA $2.50 už jardą Ir aukšč. 
special
tik

Taliai už jardą

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

HELFAND’S TEXTILE 
FABRICS

1210 Se. Union Avė. Telefonai: MOnroe 6-1210
VERTINGOS NEMOKAMOS DOVANOS CCalau 9

11 KIEKVIENA PlltKnsf OCBIBy O*OOUD

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

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jca įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, yjuitingai indelių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau- 
ĮMunus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
a,draudimą iki $10.900.00. augštą dividendą, bet ir daugeli kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų A al- 
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl int'oruiacijų. įtlflsų tūrius $21,0(10,0(10.00.

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir penktadienį mio 9 Iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CH1CAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

I mus.

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

' tį, Reikale šaukite

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir' 
Roselando dalyse ir' 
tuojau patarnaujame I

PETRAS BIELIŪNAS
4848 8. CALIFORNIA AVĖ. ĮLAfayette 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

PETRAS P. GURSKIS
659 YVest 18th STREEET Tel. SEeley 8-5711

POVILAS J. RIDIKAS
8354 8. HALSTED STĘEET Tel. Y Arda 7-1911

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

JURGIS F. RODMIN
3319 S. IJTUAN1CA AVĖ.' Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO. M. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 YV 46th STREET - YArds 7-O7HI

• STEPONAS C. LACKAWICZ,
2424 YV. fi»th STREET REpubilc 7-1213
2314 W 23rd P1ACE Vlrginta 7-667?

1424 8. ftflth AITE.
VANCE FUNERAL HOME

OLympic 2-5245 ir T0wnhaU S-M87

t i
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Pas kaimynus pasidairius
f>io straipsnio redakcija krei

pėsi į Kanados Lietuvių Studen
tų Sąjungos pirmininką Bronių 
Vaškelį, prašydama atsakyti į 
kelis klausimus. Jis mielai suti-

miausio informacinio leidinio akįdruose suvažiavimuose bei sto-
tyviai prisidėti. Atvirai prisipa- 
žįstant, K. liet. studentija iki 
šiol šia pareiga mažai rūpinosi.

Ar studentija reiškiasi lie-
ko pasidalinti mintimis su JAV' tuviškoje spaudoje?
lietuviais studentais. Liet. studentai yra gana

— Kada Liet. Stud. sąjunga Pasyvūs spaudos darbuotėje. Di-
Kanadoje įsteigta?

— Iki 1953.m. studentija bu
vo negausi ir, be to, išsiskirsčiu
si po įvairius Kanados u-tus. Jų 
veikimas buvo lokalinio pobū
džio. Toronto u-to studentai bu
vo sudarę Toronto U-to Liet. 
Stud. sąjungą, o jai sustojus eg-

džiausiu jų pasireiškimu reikia 
laikyti “Tėviškės Žiburiuose” 
mėnesinį, jau trečius metus ei
nantį, 'studentų skyrelį “Studen 
tiškuoju Keliu”. Be to, retkar
čiais vienas kitas studentas pa
sirodo su žurnalistiniais dalykė
liais ir kituose laikraščiuose.

— Teko patirti, jog yra pla-

vykiose. ‘
— Ar įmanoma viena bendra 

stovykla, šiuo atveju, studentiš
ka stovykla abiems kraštams šią 
vasarą? Gal turite kokių pasiū
lymų šios, minties linkme? Kaip 
K. liet. studentai žiūrėti; į tokį 
užsimojimą ?

— Kiek žinau, pernai buvo 
diskutuota panašios stovyklos 
reikalingumas ir teigiamai pasi
sakyta. Tačiau ši stovykla turė
tų įvykti netoli Kanados arba 
geriausia Kanadoje prie JAV šie

zistuoti, 1950 m. įsteigtas To 
ronto u-to L. L. Stud. klubas, riuoiama leisti bendras Studen 
kuris, padaugėjus studijuojam Gaires ahien,s kraštams? Aipadaugėjus studijuojan 
čiųjų skaičiui, paruošė Kanados 
L. Stud. sąjungos statutą. 1953 
m. Toronto, Montrealio ir Lon
dono u-tų liet. studentams jį pri
ėmus, įsteigta K. L. S. s-ga.

— Kiek šiuo metu yra narių 
ir skyrių?

— Sąjungoje yra trys skyriai 
— Toronto, Montrealio ir Lon
dono. Be to, Otavos ir Winnipe- 
go u-se yra ryšininkai, kurie pa
laiko ryšius tarp centro valdy
bos ir tuose u-se esamų liet. stu 
dentų.

Šiuo metu yra 80 registruotų 
narių, iš kurių keliolika beveik 
niekada nepasirodo student'š- 
kuose subuvimuose. Metus žvilg 
snį į skyrius, nariai pasiskirstę 
sekančiai: Toronte — 40, Mon
realyje — 25, Londone — 8, 
Otavoje — 4 ir Winnipege — 3.

— Ką daugiausiai studijuoja 
lietuviai stud. Kanadoje?

— Kaip JAV taip ir Kanados 
liet. studentijos mėgstamiausia 
sritis yra praktiškieji mokslai. 
Vyrai daugumoje studijuoja įvai 
rias inžinerijos šakas, b mergi
nos gamtos mokslus, psicholo
giją, sociologiją ir pan. Litera
tūra ir menas yra beveik užmirš 
tos sritys. Dabartiniu metu yra 
vos keli išdrįsę gilinti žinias 
taip jau daugumos vadinamoje 
nepelningoje srityje.

— Kokios apimties Sąjungos 
veikla? Ar ji pasitenkina tik sa
vo vidaus reikalais? Ar išeina
ma } plačiąją lietuvių visuome
nę?

— Sąjunga deda pastangas 
apjungti visus studijuojančius 
lietuvius Kanados u-se, rūpinasi 
jų socialiniais, kultūriniais rei
kalais ir bendra organizuota 
veikla palaiko ir ugdo tautinę 
liet. sąmonę. Be to, Sąjunga dir
ba prie Lietuvių Bendruomenės, 
turėdama savo atstovus prie 
L. B. Apylinkių tarybų. Studen
tijos aktyvumą bendruomenėje 
rodo šiemet net trijų Sąjungos 
narių išrinkimas į Kanados L. 
Bendr. tarybą. Sąjunga taip pat 
atstovauja lietuvius studentus 
latvių, lenkų ir ukrainiečių stu
dentų organizacijose.

Ar
tas Jums žinoma? Ar tai būtų 
naudinga? Įmauoma?

— Bendro -abiems kraštams 
informacinio biuletenio leidimas, 
kaip kad JAV Studentų Gairė3, 
būtų sveikintinas dalykas, nors 
man iki šiol apie tai neteko gir
dėti. Nauda būtų abiejų kraštų 
studentijai, nes. kad ir gretimai 
gyvendami, labai mažai žinome 
apie vieni kitus. Teisingos infor 
macijos apie studentų darbus, 
planus ir laimėjimus ne tik už
kirstų kelius įvairiems gandams, 
bet patarnautų glaudesniartn ben 
dradarbiavimui. Pvz. 'Kanados 
liet. studentų tarpe dažnai kur
suoja netikslios nuomonės apie 
JAV studentiją, kurios dažniau
sia kyla ne iš blogęs valios, bet

PADĖKIME JAUNESNIESIEMS
Nors ja r pračlo penkeri me- kitaip sakant, kad bųtų išlaiko* į 

tai nuo Liet. Ptud. saj. JAV įsi- mas tęstinumas, vyresniesiems 
kūrimo, tačiau, pažvelgę j stu- kolegoms tenka svrbios ir ne-l 
denti.ios gretas, dar ir šiandien lengvos pareigos. Jie neturėtų, 
pastebėsime daug senų veidų, užsidaryti g auruose rateliuose, Į 
Dž'ugu, kad tie seni darbuoto- bet privalėtų išvystyti nuoširdų, 
jai, iniciatoriai ir organizuoto- draugišką bendravimą su jaunes 
jai nepailso ir dar dabar auko-j niaisiais draugais. Jie turėtų pa 
ja savo laiką akademiniams rei-į sistengti perduoti galimai dau-
kalams. Bet jie turės kada nors 
apleisti studentų eiles. Mes visi 
tą gerai žinome ir todėl su rū-

giau prisiminimų iš Lietuvos, 
studentiškų tradicijų ir p. šalia 
šių uždavinių, vyresnieji studen-

pesčiu, bet taipogi ir su viltim, tai, patys teisingai supratę, tu- 
žvelgiame į jaunesniųjų kolegų retų jausti pareigą padėti jau
eiles, klausdami, kas iš jų už
ims išeinančiųjų vietas. Čia ir 
slypi gili problema, kurią gali-

nesniesiems kolegoms atsakyti į 
sekančius klausimus: kas yra 
lietuviška, kodėl likti lietuviu, ir

ma sušvelninti ir iš dalies iš- kaip tai atlikti, nes tiktai į šiuos 
spręsti, jei vyresnieji kolegos klausimus tinkamą atsakymą tu 
supras ir atliks savo pareigą. rintis studentas galės tapti sąmo 

Turime nepamiršti, kad tarp ningu, apsisprendusiu lietuviu.
šių dviejų grupių: vyresniųjų, 
įsteigusių ir ligi šiol vadovavu
sių Sąjungai, ir jaunesniųjų, ku
rie už kelių metų turės stoti į 
vadovaujančias pozicijas, yra 
vienas didelis esminis skirtumas. 
Dauguma pirmai grupei priklau
sančiųjų augo Lietuvoje, brendo

nos, nes dalis mūsų studentų tremties sąlygose Vokietijoje 
turėtų sunkumų įvažiuoti į JAV. ir ėjo augštuosius mokslus čia, 
Be to, stovyklos rengėjai ture-' JAV-se. Tuo tarpu jaunesnieji 
tų surasti tinkamą (kas nėra1 kolegos, galbūt, tik gimė Lietu- 
lengva) laiką, kadangi vasaros voje, augo Vokietijoje ir brendo 
metu yra rengiama daug sto- JAV-se. Daugelis iš jų beveik 
vykių. Nuo tinkamos datos pa-», nebeprisimena Lietuvos, vienas 
rinkimo priklausytų stovyklos k‘tas ją regi labai neryškiai. O
pasisekimas.

— Ateinančią vasarą Chiea-
ką jau bekalbėti apie tuos, ku 
rię ateis Sąjungon po dešimties

— Daryti spėliojimus dėl da- 
lyvautojų skaičiaus gal būtų 
kiek per anksti ir netikslu. Ka
dangi dar neaišku kokio pobū
džio ir kokiam tikslui kongresas 
ruošiamas. Į K.L.S. s-gos centro 
valdybos pasiteiravimus kolkas 
negauta informacijų. Kongreso 
programos aktualumas, siekiant 
išryškinti ir aptarti jaunimo pro 
blemas ir nustatyti jaunimo veik 

stokos tikslių žinių ir netikslaus 'os g&ires ateičiai, galbūt, ir bus

goję įvyks tautinių šokių šventė metų?
ir jaunimo kongresas. Ar daug N^s'nt, kad Sąjunga nepra- 
Kanados stud. žada dalyvauti? rastų savo esmin'o tikslo ir pa-

Mes privalome neužmiršti, kad 
mūsų jaunesnieji kolegos neturi 
pačio pirminio (gal ne pačio gi
liausio ir prasmingiausio, bet 
labai svarbaus) motyvo, burian
čio visus į lietuvišką organizaci
ją. Jie neturi svetimumo jaus
mo šiai aplinkai. Jiems anglų 
kalba jau nesudaro problemos 
ir daugelio iš jų jau neatskirsi 
nuo vietinio jaunimo. Jie jau di
dele dalim? nejaučia tos sienos, 
kurią vyresnieji studentai taip 
ryškiai daugelyje sričių apčiuo
pia. Todėl ypatingai svarbu, kad 
jie įgautų sąmoningą apsispren
dimą lietuviškumo atžvilgiu. Čia 
vyresnieji kolegos kaip tik ir 
privalėtų jiems padėti artimai
ir nuoširdžiai bendradarbiauda- 

grinde išlaikytų tą patį veidą, j mi. — M. K.

AKTUALIJOS

jų interpretavimo.
Informaciniam biuleteniui leis 

ti, manau, neatsirastų kliūčių, 
jei tik Liet. Stud. Sąjunga JAV- 
se sutiktų ir matytų reikalą pa
sidalinti savo veiklos žiniomis 
su negausios Kanados liet. stu
dentijos gyvenimo žinutėrųis.

— Ar. Jūsų manymu, galima 
ateityje Kanados-Amerikos lietu 
vių studentų federacija?

— Tokiai federacijai yra tiek 
pat galimybių, kiek ir Kanados 
ir J A Valstybių susijungimui. 
Pirma, abiejų kraštų studenti
jos veikla yra skirtinga, turinti 
savo specifiškumus, kurie yra 
būdingi tų kraštų aplinkai ir 
esančioms sąlygoms. Antra, 
skirtingi studijų būdai, skirtin
ga atostogų bei semestrų siste
ma sudarytų didelius sunkumus. 
Trečia, federacija, kokia ji be
būtų esmėje, nėra ideali tvarky
mosi forma ir kaip tokia turi 
savo silpnybes. Atsiektume ge
resnių rezultatų, jei mes dirbtu
me pasidalindami žiniomis, su
manymais bei idėjomis per bend 
rus biuletenius, susitikdami ben

vienas iš svarbiausių veiksnių, 
nulemiančių dalyvautojų skaičių.

— Jums teko pažinti JAV liet. 
studentiją. Ar yra kokių nors 
skirtumų tarp Kanados ir Ame
rikos lietuvių studentų?

— Kiek liečia bendras pažiū
ras į studijas ir jų pasirinkimą, 
lietuviškųjų reikalų supratimą 
ir šio kontinento aplinką nėra 
ryškių skirtumų. Tačiau pačioje 
JAV studentiškoje veikloje jau
čiama ryški ideologinė diferen
ciacija, kuri atneša gyvumą, įvai 
rūmą, kartais triukšmą ir, kas 
svarbiausia, tarpgrupinį lenkty
niavimą. Studentų metiniai šuva 
žiavimai panašesni į seimą su 
įvairių partijų atstovais negu 
į vienos bendros organizacijos

Rytoj Chicagoje įvyksta Va
sario 16 d. minėjimas, skirtas 
jaunimui. Visą programą išpil
dys patys jaunieji: moksleiviai 
ir studentai. Kviečiame visus a- 
kademikus tame minėjime gau
siai dalyvauti. Tai pirmas tokio 
pobūdžio parengimas Chicagoje. 
Sveikiname L. Bendruomenės 
žygius mūsų jaunimo atžvilgiu. 
Linkime, kad įdėtos pastangos 
bus prasmingos. Čia jaunimas 
turės progos pasirodyti. Tai eg
zaminas, kurį laikysime mes pa
tys. Neapvilkime vyresniųjų ir 
savo kolegų. Pagerbkime tuos. 
kurie paaukojo ir dar tebeauko- 
ja savo gyvybes už Lietuvos Ne 
priklausomybę.

ei jos, administracijos ir centro 
valdybos pareigas. Visais Litu
anus reikalais rašoma: 916 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, 
N. Y.

Nors naujos jėgos perėmė Li
tuanus vairą į rankas, tačiau jie 
vistiek reikalingi mūsų visų pa
galbos. Lėšų telkimas yra vie
nas iš aktualiausių problemų. 
Skyriai, organizacijos if pavie
niai asmenys yra prašomi gali
mai daugiau prisidėti prie šio 
reprezentacinio leidinio palaiky
mo. Tebūnie Lituanus visų mū
sų reikalas. **"

Visi jau, turbūt, girdėjome a- 
pie rengiamą Jaunimo Kongre- 

Jau sudaryta nauja Lituanus i s9- Jis įvyks Chicagoje š. m. 
redakcija. Jon įeina dr. V. Vy- birželio mėn. 29-30 d. d. Chica- 
gantas, G. Penikas, A. Lands- goję. Yra sudarytos trys komi- 
bergis, R. Šilbajoris ir K. Skrup sijos: programos, organizacinė 
skelis. Administraciją sudaro ir spaudos. Plenumo pirmininku 
dr. V. Vygantas, G. Maciūnaitė yra A- Mickevičius. Jam talkinin
ir S. Sirusas. Dr. V. Vygantąs

suvažiavimą. Kanados L. S. s- ejs koordinatoriaus tarp redak- 
goje nei per suvažiavimus, nei |
pačioje jos darbuotėje kolkas į ------------- -------------- —• -
nepastebima atskirų sdsigrupa- nuos 135 doleriai. Be lietuvių kai 
vimų įtakos. Tačiau, lyginant 
abi studentijas iš intelektualinio 
taško, JAV studentija yra toliau 
pažengusi. Tam, be abejfc, pa

bos numatyta dėstyti ir kitos 
lituanistikos šakos: istorija, lite 
ratūra, tautodailė, archeologija, 
muzika. Dėstys 4-5 nuolatiniai

LITUANISTIKOS KURSŲ KLAUSIMU
S. RADVILA. Champaign, Iii.

deda studentų dešimteriopas profesoriai ir 7-8 svečiai lekto 
gausumas ir gal iš dalies ideo- rjai Kiekvienas akademikas, ku 
loginė d’ferenciacija. ris įstengia, privalėtų įsi-

1 jungti į šias lituanistikos studi
jas.

Lietuviškajai tautinei ir kul- 
I tūrinei gyvybei išlaikyti reikalin 

JAV studentai leidžia Li- ga turėti gerai išmokslintą in- 
tuanus. Ar nebandoma ką nors telektualų kartą/ Profesinį lšsi-
panašaus daryti ir Kanadoje?

— Kiek žinau, nėra jokių pla
nų ta linkme ir, nemanau, kad 
ateityje kas nors ką panašaus 
darytų. Suprantama, kad nie
kuomet nebus perdaug informa
cijų mūsų tautos reikalais kita
taučių tarpe, tačiau, turint min
ty Kanados liet. studentų skai
čių, stiprus ir efektingai infor
muojantis leidinėlis neįman. iš
leisti. Tad kurkas svarbiau tu
rėti vieną, stiprų ir tinkamai in
formuojantį, kaip kad leidžia 
JAV studentai, negu kelis, bet 
silpnus ir neefektingus. Išeinant 
su informaciniu leidiniu iš para
pinio gyvenimo j plačiąją pašau 
linę visuomenę suprantama koks 
jis turi būti. kad atsiektų leidė
jų tikslus. Bent šiuo metu Ka
nados liet. studentija turėtų prie

lavinimą gauname svetima kal
ba. Būdami svetimose aplinky
bėse, lietuviškojo kultūrinio iš
silavinimo čia mes neįstengsime 
įs.gyti be pasiaukojimo.

Aukšto lietuviško kultūrinio 
lygio išlaikymui prie universite
tų ir kolegijų (urėtų būti orga
nizuojami lituanistiniai kursai 
ir inst lutai. Pirmieji takai jau 
yra praminti. Prie Pennsylvani- 
jos universiteto Philadelphijoje 
turime litu mistikos katedrą. Da 
bartiniu melu kita tokia katedra 
nebūtų rcikarnga, nes mes nepa
jėgiame išnaudoti ir tos, kurią 
turime. Praėjusiais metais prie 
kelių universitetų pradėjo steig
tis lituanistikos kursai. Colum- 
bijos universitete New-Yorke 
veikia trys pilnai akredituoti 
kursai: taip pat šių mokslo me-

tuanistikos institutas prie Ford- 
hamo universiteto. Panašus in
stitutas yra steigiamas Chicago
je.

Tai tik pradžia. Tokie kursai 
bpi institutai turėtų būti steigia
mi taip pat ii kituose universi
tetuose bei kolegijose, kur tik 
yra susispietęs didesnis lietuvių 
akademikų būrelis. Kursų rei- 
kalipgumas širmis dienomis yra 
ypač didelis, kadangi didesnė da 
lis studijuojančio jaunimo mu
šasi į praktiškuosius mokslus. 
Lituanistinių studijų tikslas yra 
kitas. Jų tikslas supažindinti 
naujus intelektualų kadrus su 
savo kraštu, kalba, istorija...

Vasaros metu vertėtų organi
zuoti plačius lituanistikos se
mestrus, pavyzdžiui, kaip supla
nuota sekančiai vasarai \ Ford- 
hamo Lituanistikos institute.

Tie, kurie neįstengs lankyti 
kursų ar institutų vien dėl eko
nominių sunkumų, nenusiminki
te. Mes manome, kad atsiras ne 
vienas pajėgus asmuo, kuris su
šelps asmenį ar asmenis, besi
gilinančius į lituanistines studi
jas. Stipendijų komitetai studi-j 
juojantiems lituanistiką turėtų 
būti sudaryti prie visų lietuviš
kųjų kolonijų.

Dabartiniu metu kursų bei in
stitutų turime gan mažai, tačiau 
ir studentijos susidomėjimas 
jais kolkas nėra užtektinai dide
lis Užsiregistravusių skaičius 
mažas, išskiriant De Paul uni
versitetą, kur mokinių daugiau 
negu vietų. Bet Fordhamo uni
versitete praėjusį semestrą lan
kė t k 17 asmenų. Skaičius ap
gailėtinai mažas, kuomet New 
Yorke ir apylinkėse priskaičiuo
jama daugiau kaip 100 lietuvių 
studentų. Tad į darbą visi. kas 
tik gali! Gėda bus tam, kuris

kauja J. Štuopys ir R. Vaitys.
Programos komisijon įeina J. 

Kregždys, A. Antanaitis, A. Mic 
kevičius, R. Mišauskas, J. Štuo
pys ir R. Vaitys. Visa kongreso 
programa vyks Morrison viešbu 
tyje, pačiame Chicagos centre. 
Laikas. pradėti ruoštis šiam is
toriniam įvykiui. Padarykime šį 
kongresą lietuvių jaunimo ma
nifestacija. Parodykime pasau
liui, jog mes dirbame, kuriame, 
kovojame. Išeikime plačiau. Ne
apsiribokime tik lietuviškąja vi
suomene. Bandykime pasiekti ir 
amerikiečius.

BENDROJOJ SĄJUNGOJ. — Persitvarkius centro valdy
bos sąstatui, j ją įėjo D. Staniškis ir L. Iešmantaitė. Naujuoju 
Sąjungos sekretoriumi yra K. Ječius (604 E. Armory St., Chum- 
paign, III.). Visus raštus, susijusius su Sąjunga, siųsti jo adre
su... Sąjungos pirmininkas J. Karklys atstovauja Sąjungą Jau
nimo kongreso organizaciniame komitete... Chicagos skyrius su
ruošė Finis (flunkum) semestri... Inž. P. Narutis kalbėjo Urba- 
nos skyriaus Vasario 166 d. minėjime... Clevelande įvyko Pabal
tijo jaunimo vakaras, prie kurio suorganizavimo prisidėjo ir vie
tos skyrius... Hartfordiškiai surengė žiemos pasilinksminimą jau 
nimui.

PAS SKAUTUS AKADEMIKUS. Chicagos skautai akade
mikai suruošė linksmavakarį lietuviškajam Jaunuliui. Iš gauto 
pelnu paskyrė 50 dol. Lituanus leidimui. Gražus pavyzdys ir ki
tiems parengimų rengėjams... V. Bliumleklas daug dirba su skau 
tlų tautinių šokių grupe Worcesteryje... Bostono akademikų skau
tų ir skaučių sueigoje buvo pravesta klasikinės muzikos valan
dėlė... Waterburyje įsisteigė naujas skautų akademikų skyrius...
R. Šilbajoris įeina į lNew Yorko skautų ir skaučių vertinimo ko
misiją... Urbanos skaučių akademikių pirmininkė G. Stepaitytė 
pasitraukė iš pareigų. Jos vietą užėmė D. Tallat-Keipšaitė... R. 
Tallat-Kelpša, • {Korp! Vyties centro valdybos narys, , išvyko i 
Bradley univ., Peoria, Ilk, tęsti studijų. Ligi šiol jis studijavo 
Chicagoje... Los Angeles skautai akademikai Vasario k6 d. pro
ga paruošė montažą per radiją.

TARP STUDENTŲ ATEITININKŲ. J. Šoliūnas, Mokslei
vių At-kų sąjungos pirmininkas, tarpsemestrinių atostogų metu 
lankė rytinių pakraščių moksleivius... E. Orentas pašvenčia daug 
laiko, beorganizuodamas Chicagos moksl. at-kus tautinių šokių 
šventei... A. Kalvaitytė įėjo į Putnamo stiįd. at-kų draugovės 
valdybą, vieton L. Tumosaitės, kuri įstojo į Nek. Prasidėjimo 
.seserų vienuolyną... D. Kuodytė, studijuojanti Taft kolegijoje, 
^praeitą semestrą pateko į kolegijos garbės sąrašą... A. Sabalys 
skaitė paskaitą New Yorko stud. at-kų susirinkime... A. Vedec- 
kas gavo federalinės valdžios darbą Rome, N. Y.... Pax Romanos 
studijų dienose, kurios vyksta šį savaitgalį Bostone, stud. at-kus 
atstovauja D. Ivaškienė, A. Lukas, K. Skrupskelis ir V. Skrups- 
įytė... >

SU SANTARIEČIAIS. Vasario mėn. 9 d. New Yorkan su
važiavo rytinių pakraščių įsantariečiai. Sąskrydžio metu vyko 
Santaros veiklos apžvalginė paroda... Santara šiuo pietų akty
viai darbuojasi, norėdama sukelti lėšų K. Ostrausko “Kanarėlės” 
išleidimui... New Yorko skyrius pradėjo leisti informacinį biu
letenį... Naujienose pasirodė skyrelis, skirtas Santaros organi
zacijai... L. Liškūnaitė įėjo į Urbanos skyriaus valdybą.

STUDENTIŠKOSE LAKTOSE. V. Germanas ir L. Širmuly
je sukūrė šeimą. A. Baktys vedė D. Rutkutę. T. Alinskas ir R. 
Babarskaitė priėmė moterystės sakramentą. Jaunavedžiams lin
kime giedrios šeimyninės laimės... V. Adamkavičius, A. Micke
vičius, R. Mieželis ir V. Šoliūnas Vasario 16 d. proga Chicagoje 
'kalbėjo per radiją... L. Valiukas vadovauja Los Angeles vyčių 
kuopai... Bostono Dramos sambūriui priklauso visa eilė studen
tų... Paryžiaus lietuvių studentų sekcijos valdybą sudaro R. Bar
kis, P. Klimas ir M. Macevičiūtė. Sekcija šiuo metu organizuoja 
tautinių šokių grupę... P. Zaranka dėsto Detroito lituanistinėje 
mokykloje... Pirmasis Australijos lietuvių studentų suvažiavimas 
įvyko Sydnėjuje. Dalyvavo apie 50 asmenų... T. Remeikis išrink
tas į vidurinių vakarų universitetų futbolo komandą... A. Dun- 
dzila. V. Gylys, A. Polikaitis ir J. Šaltenytė surenka bibliografi
ją apie Lietuvą Illinois univ., Urbanoje.

SVEIKINAME NAUJUOSIUS ALUMNUS. Semestrui pasi
baigus, visa eilė akademikų pasipuošė mokslo laipsniais. Magist
ro laipsnį gavo: V. Gaigalas, Western Reserve univ., Cleveland...
S. Matas-Matusevičius, metalurgija, Case tech. institutas, Cle- 
,veland... J. Vadopalas, psichologija, lOliio State univ., Columbus.

Bakalauro laipsniais baigė: P. Aleksa, projektavimas (de- 
sign), Illinois tech. institutas, Chicago... A. Antanaitis, sąskai- 
ityba, De Paul univ., Chicago... R. Babarskaitė, chemija, City 
College of New York... I. Bertulytė. bibliotekininkė, Kalifornijos 
univ., Los Angeles... A. Čekanauskas, elektros inžinerija, Illinois 
univ., Urbana... R. Dapšys, statybinė inžinerija, Kalifornijos 
univ., Los Angeles... A. Dulksnys, komercija, Roosevelt kolegija, 
Chicago... E. Jasiukaitis, statybos inžinerija, Illinois univ., Ur
bana... R. Karazija, mechaninė inžinerija, Illinois univ., Urbana... 
S. Miknaitis, mechaninė inžinerija, Chicagos tech. kolegija... J. 
Navickas, statybinė inžinerija, Kalifornijos univ., Los Angeles... 
I. Pakštaitė, biochemija, Roosevelt kolegija. Chicago... F. Palu
binskas, pramonės administracija, De Paul univ., Chicago... R. 
Pemkutė. biochemija, Roosevelt kolegija, Chicago... T. Remeikis, 
politiniai mokslai, Illinois univ., Urbana... A. Snarskis, architek
tūra, Illinois univ., Urbana... V. Stankus, politiniai mokslai, Illi
nois univ., Urbana... L. Širmulytė, prekyba. Illinois univ., Urba
na... R. Švipaitė, literatūra, Queens kolegija, New York... A. 
Tallat-Kelpša, komercija, VVestern Reserve univ., Cleveland...

/

Ten lankytojams bus duodami įtik dėl nerangumo nepaskirs po- 
šeši kreditai, <> semestro mokės-! ros ar trejetus valandų savaitė-

Jaunimas linksminasi
tis už mokslą yra 120 dolerių;

šio svarbaus ir iki šiol tinka-'tų pradžioje buvo įsteigtas Li- pragyvenimas vasaros metu kai
jo savo gimtajai kalbai ir kul-; 
tūrai pažinti. ■ |
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