
PART TWO 

D R A U G A S 

Saturday, April 19 
I 9 5 8 

ANTROJI DALIS 
D R A U G A S 

šeštadienis 1958 m. 
balandžio 19 d. 

MILFORD STREET ELEGIJOS IuanRamon limenez 

JONAS AISTIS, Brooklyn, N. Y. 

I. ĮVADAS 

JŪRŲ ROŽĖ 

Tolydžio mane žeidžia betkoks 
šiurkštumas, juoba rašte, kuris, 
o tai ne visi žino, lieka. Vis dau
giau ir daugiau imu džiaugtis 
sūrių ir kitų progų karalaitėmis 
ir miss'ėmis, nors jų ne visada 
dailūs ir įdomūs veideliai 
bei gymiai. Ir ta i darau ne 
dėlto, kad mane tuo keliu lietu
viškoji prigimtis vestų, o kad 
šiurkštumo nematau naudos. Ne 
sakau tikslo, nes tikslas prime
na patarlę-priežodį: tikslas pa
teisina priemones. Albert Ca-
mus sako, kad kilnaus tikslo ne
galima atsiekti nekilniomis prie
monėmis, nes labai dažnai neat
siektas tikslas praeina, o lieka 
tik priemonės, kitaip sakant — 
priemonės tampa tikslu. Graso 
mane nuo šiurkštumo ne vien 
mano lyriškasis pašaukimas, bet 
ypač kitų atsiliepimai apie lietu
vius. Štai skaitau Louis Ferdi-
nand Celine: "des Lithuanes, 
t res blandes, blanches presąue 
argent!... j e me sauviens bien 
d'elles..." (Lietuvaitės labai švie 
siaplaukės, beiveik sidabro bal-

kų profesinė sąjunga priskaitan 
ti per šimtą tūkstančių narių) 
ir net karštligiškos psichozės, 
bet vargu ar šie laikai paliks 
savo genijus, bet jų bus viene
tai, o ne milionai. Moderniško 
meno pobūdis, arba geriau jojo 
meniškumas a r ameniškumas nė 
ra menininkų nuopelnas. Pobū
dį nulėmė techniški parameniški 
išradimai (fotografija), kurie 
guvų meistrą, neturėjusį kito 
tikslo, kaip tiktai kopijuoti tik
rumą (portretą ar peisažą), iš-
•stūme iš gyvenimo, šiandien me
nininkas stoja prieš dilemą: ar
ba arba (arba menininkas, arba 
niekas). Taip atsiranda meninin
kas, kuris iš karto, nepereida
mas amatininko tarpsnio, šoka 
j meną. To negana, jis ir savo 
mene peršoka tą amatininkui 
būdingą tarpsnį, kaip išėjusį iš 
paklausos ir tuo pačiu nereika
lingą. Taip iš t ikrumos mėgdžio 
jimo menas pereina į ieogra-
mą. Kadangi ideograma arba me 
nas, atsipalaidavęs parameniš-
kų, bet meistriškumą keliančių 
savybių, turi daug mažiau gali-

B ai t o ji mėnesiena atima iš jūros 
jūrą, ir jai atiduoda jūrą. 
Savo grožiu ir ramiu bei tyru atsdavimu 
padaro taip, kad tiesu nebėra tiesa, 
ir paverčia vienintele ir amžina tiesa 
tai, kas ja nebuvo. 

Taip. 
Dieviškasis paprastume, 

kuris išsklaidai tikrovę ir suteikt 
naują snelą senai tiesai! 
Nenujausta rože, atėmusi 
iš rožės rožę, ir vėl grąžinus' 
rožei rožę! 

NOKTURNAS 
iArivas lėtas ir kaitų greitas, nugali vandenis, 
bet ne dangų. 
Mėlis palieka užpakalyje, atvertas gyvam sidabre 
ir vėl iškyla priekyje. 
Stiebas švytuoja ir visad grįžta 
— tartum tos pačios valandos strėlė 
Laikrodžio rodyklėje — 
į tas pačias žvaigždes, 
valanda po valandos, juoda ir žalia. 
Kūnas eina, svajodamas 
apie žemę, kuri jo, ir apie kitą žemę, 
kuri ne jo. Siela pasilieka ir visad 
gyvena savo amžinose valandose. 

Išvertė P. G auč y s 

Jonynas yra narys P.L. Ben
druomenės, American Graphic 
Artist Soc, Audubon Artist 
Soc., American Vv'atercolor Soc. 
ir Liet. Dailininkų s-gos New 
Yorke. 

«.„_ » . • . . . rnybių, negu amžius klestėjęs 
tumo... As j as gerai prisimenu). . . / . . . . .. _ . . 
*mnma JZt-MiJL K- J 7 ' - t l k r u m o s pamėgdžiojimas, tai jo 

ateitis nėra taip šviesi, kaip tūli 
Žmogus, kuris kolioja, bara ir 
burnoja viską, kuris gailisi gi
męs Courbevoie sur Seine, o ne 
Tarnopoly prie Dono, lietuvaitės 
žvainų šviesiaplaukiškumą iške
lia augščiau savo šunų ir kačių 
ir su nuostaba bei užuojauta se
ka tą šviesiaplaukę lietuvaitę, 
žygiuojančią dygiuoju tremties 
taku pagal Lili Marlen melodi
j ą -

Mano senas bičiulis Bronys 
Raila "Vienybėje" pacitavo šiurk 
ščius kažkokios šviesiaplaukės 

met šioje parodoje skiriamos 
_ dvi premijos: I. Philadelphijos 

nai klaidina. Nueik bažnyčion ir pa ts jaučiausi to kontinento i Meno muzėjaus ir 2. Charles M. 
ir t au atrodys, kad visa žmoni- j a tomas. Asmeniški vargai, a t ro- į ^ a P r e m i j a . Paroda vyksta The 
j a meldžiasi. Ir ta ip ligoninė j , dė, baigėsi: džiaugiausi, kad dau į ̂ n n t Club patalpose. 1614 La-modernizmo apaštalai norėtų į 

žvelgti. Menas, tapęs grynesnių, kalėjime, smuklėj. Taip tik a t ro giau neskaudės galva, kad ne-
nei kiek neatsipalaidavo ir ne- d o . n e s visur netelpa, ir dar dau reikės visų įtemptų pastangų t ik 
apsivalė nei snobizmo, nei netik- g i a u ^ e k a tų, kurie šių vietų len dėlto, kad nepamestum siūlo, a-
rapranašystės (menininko ir ger kiasi ir nelanko. Panašiai ir su pie ką dabar kalbama. Užmigsiu 
bėjo atžvilgiu), nei galop prie- kaltinimu bei koliosena. Vienas ant skroblo lapų čiužinio (kana 
tarų. Dar daugiau, atsirado"pla- kal t ina teisingai vieną, kitas pa- pinis impilas kvepia lavandos ių kalba "The Fog on HighwayT'. I 
tūs horizontai sukčiui ir apgavi
kui. 

Kas gali būti aršiau, kaip ap
gavikas, ir vistiek, ką jis apgau 
na: save ar kitus ? Ir beveik nė 

Į K U L T Ū R I N Ė K R O N I K A 
• Dail. Marčiulionis buvo au- ' • Vytauto K. Jonyno jubilėji-1 phia Honorable Mention už lito-

torius skulptūros "Nuėmimas , nė paroda atidaroma šiandien, ; grafiją ir 1957 m. The John Tay-
nuo kryžiaus", kurios vaizdas balandžio 19 d., 7 vai. v. Jauni-j lor Arrns medalį ir premiją iš 
buvo įdėtas į velykinio Draugo mo centre, 5620 So. Claremont Audubon Dailininkų d-jos New 
kultūros priedo pirmą puslapį. A ve., Chicagoje. Vyt. Jonynas ; Yorke (1957). 
Tą skulptūrą dailininkas buvo i yra pasiekęs aug.štų laimėjimų 
paruošęs Kauno bazilikai. mene, vis dėka savo didžio kū

rybingumo, darbštumo ir pasi-
• Stepas Zobarskas yra pa- r u o š l m o s a v o t a lentui sužvdėti. 

ruošęs anglų kalba lietuvių liau- S i e k d a m i arčiau pažinti mūsų 
dies pasakų rinkinį — Lithua- d a i i į m n k ą > č i a duodame sugiau-
nian Folk Talės. Trys dešimtys d i n t ą j o b i o ? r a f i j ą jg d a b a r 
dail. Ados Korsakaitės iliustraci s p a u sd inamos k n y g o s . . M a n o p a Į v Jonynas yra vienas pirmau 
jų gražus įrišimas ir skoningas. s a u l ė ž l ū r a " . i j a n c i u m u S ų gmūkų. Vienas jo 
aplankas darys knygą tinkamą Vytautas K. Jonynas gimė stambiųjų darbų _ Donelaičio 
reprezentacijai. Imasi leisti vie- 1 9 0 7 m k o v o l 6 ± U d r i j o s b a ž . . . M e t u > . i l i u s t r a v i m o _ a p i e k ą m Q 
na amerikiečių leidykla. nytkaimyje, Alytaus apskrityje, sų bendradarbis J. Vaidely* ra-

• Dail. R. Viesului paskirta Mokėsi nuo 1923-1929 m. Lietu- šo: 1940 m. paskelbus valsty-
Philadelphijos Meno muzėjaus v o s Meno mokykloje ir nuo 1931 binę premiją už "Metų" iliustra 
100 dol. premija už jo ofortą- iki 1 9 3 5 m. vasaros Paryžiuje, vimą, ji teko dail. V. K. Jony-
graviūrą (intaglio) "Kartą labai kur baigė Conservatoire Natio- nui. Knygą išleido Švietimo mi-
labai seniai". nale des Ar ts et Metiers ir Eco- nisterija. Medžio raižiniais, 34 

Premijuotasis grafikos darbas l e Boulle mokyklas. Nuo 1935 darbai. Iliustracijos ryškios, at-
tuo pačiu tampa minėto muzė- m- rudens Kauno Meno mokyk- mieštos lietuvišku realizmu, jo-
jaus grafikos kolekcijos nuosa- loję grafikos ir skulptūros mo- se gyvas lietuviškas charakte-
vybe. Šis ofortas-graviūra yra kytojas. 1941-1944 metais Tai- ris, gamtovaizdis, parinkti tipai, 
išstatytas 35-toje metinėje Ame komosios Dailės instituto Kau- išgauta harmonija. Net prancū-
rikos graviūrų ir ofortų parodo- ne direktorius ir dėstytojas, zų meno kritikas Maurice Era-
je, kuri skiriama išimtinai gra- 1938-1941 metais Lietuvos Kul- manuel Jardot rašė: "V. K. Jo-
fikos technikams metale. Kas- ~ ~~ ~ nynas puikus meisteris ir tas 

meistriškumas randamas ir ma
žųjų ex librisų pasaulyje ir di
desnio formato kūriniuose. Šio 
meistriškumo pagrindą sudaro 
stiprus piešinys, darnus grafi
nių plėmų išdėstymas ir techni
kinis tikrumas. Jo įkvėpimo šal
tinius papildo dar liaudies kūry
bos palikimas, skonis be prie
kaišto atlikti ir išbaigti darbą, 
reikalaująs pilnutinio savojo a-
mato ir jo pagelbinių priemonių 
pažinimo". 

timer St. Philadelphia 3, Pa. 
nuo š. m. balandžio 11 d. iki mė
nesio pabaigos. 

• Stasius Būdavas yra paren
gęs spaudai naują romaną ang-

apie 

, , , . . , . i r a skirtumo, a r tai daroma iš 
(-;J**?al toną galėtų būti ir bri^ p i k t o s v a I i o s a r k v a i l u m o . A t _ 
netė) zodzms, nukreiptus į seni-; s i m e n u i t a J m u z ė j u s , k u r i e k n i b 
mą: šiandien ištižo. Iv^ snie-! - J J T _ - J. • • • -•*— -«- »- ^ c 
go seniai, už žmonų sijonų" ir d*Ūmmk&1į Persirengusiais ; i t i n a t e i t | > ^ ^ l i u d i n i n k u n e _ 
"jie šiandien tam be?ėdiškai'"is n e m o k s o m i s " Pamatytumėte jų i b ū s i u D a b a r t i e s neminiu, nes 

jie ^ į ^ ^ ^ ^ \ ^ a a r , A dangą ir rangą, J O S ^ ^ ^ k a i p į n ė_ 

Vyt. K. Jonynai; 

Antras leidimas išėjo Vokie
tijoje, Baden-Baden, 1948 m., 
lygiai prieš 10 metų. Bet ir šis 
leidimas jau išsisėmęs ir tenka 
laukti trečiojo. Kas abiejuose 

rausė j savo asmeninį migi 
Paskaitęs, pradėjau jieškoti tų 
žodžių tikslo ir prasmės, ryšio 
ir priežasties. Kas jie, tie kieti 
ir šiurkštūs žodžiai, — strėlė ar 
skydas? Tai sako jaunimas (ku 
riam rūpi rezistencija) — gy 

jei ir krauju būtų pirktas) mo 
nopolis. Bet koks monopolizavi
mas yra jos mirtis. Visos tau
tos, kol rezistencija gyva, kapi
talas, ne kurios nors grupės nuo 
savybė. 

Ir štai mano bičiulis baigia 
mergytes a r merginos pradėtą 
sniego senio paveikslą šiais žo
džiais: "Sniego seniai tebemurk-
so, su storais pilvais ir nuodė
gulių nosimis..." Vaizdas, beje. 

našiai kitą, trečias — trečią, o i žiedais, kuriuos merlės maišeliuo I žurnalas Lietuvių Dienos įside-! 

ketvir tas , nusižiūrėjęs į vieną ; se deda į spintas ir skrynias ; j 0 fragmentą iš baigiamo spaus ' 
kurį pirmųjų, kaltina viską, bet t a rp impilų ir paklodžių). Na- ; dintį romano "Rūsti siena", 
save patį ir dar kaiką objekty- mas suskliaustas, kaip gotinė; • Dail. T. Valius nupiešė Pr i -
vumo dėlei nuošaly palieka. ka tedra ( tr is kar tus an t jo de- j sikėlimo bažnyčiai Toronte gu-

g ta i iau dau- iau nei dešimt >g ė W o j i m a s S U ™U d e r l i u m i r į "nčio karste Kristaus paveikslą, 
, - - _ • ' i • šienu, bet ugnis t robon neisi-; kuris buvn na naudot a s Did?in-

metų. kai intensyviau galvoju . . , T - -• • • x> K u r i s DUVO panaudotas uidzio-
savo t au ta - ios praeiti V t e ) ' b U V ° bemaž slėptuve. Bu j o penktadienio ir šeštadienio 

ą' J " F "* vo jau art i vienuoliktos valan- apeigose, 
dos : t raukė miegan krebžda la
pai i r lavandos kvapas . Pro mie 
gus girdžiu: Monsieur Sossu, ve-
nez ici? (Pone Kossu, ateikite 
čia). Maskvos radijo pranešėja 

du hnioTTs vi aiid-mn <;t«kVs ^ d z i a s , keitėsi, augo. Man g u ? e r o k u s v e t i m u ( v a r g u a r s i a Vlado Vijeikio gausiai iliustruo: tarptautinės jury k-jos skulptū- niai dail. V. Vijeikio išgražintas 
iu .nu ^ s , o4 aua.mo siaKi.. visada buvo sunku širdyje ir gal v i s i į u } a k c e n t u p r a n c ū z i š k a i k a l . tas, išėjo kaip puošnus, mielas ros sekcijos narys. 1938 m. Pran rinktiniais paveikslais -ir vaiz-

bė j 0 lietuvės tarnai tės vardu, a i D U m a s . tekstu ir paveikslais cūzijos respublikos prezidento dais. Išleido Tėviškėlė. Čia ma-
dergdama buržuazinius laikus, va*zduojąs Lietuvos pajūri, Juod apdovanotas Garbės Legiono or tome motinas ir vaikus įdomia! 
kruvinąjį Smetoną, savo sunkia i ^ r a n ^ e ' Nidą, žvejų namus ir jų dinų, karininko laipsniu. fotografo pagautuose momen-
dalia pasiskųsdama. Pagalvojau: b l " ^ ' auksinius pajūrio saulelei- 1945 m. Hanau stovyklos pa- tuose, Lietuvos vaizdą su įmon-
Viešpatie, kaip tai būtų gražu, • ̂ us' nuostabius kopų kalnus, baltiečių skyriaus organizato- tuotu Aušros Vartų paveikslu, 
jei ta i nebūtų toks baisus melas. ^>3^a-nS^ su jos vasarojaus, pa- rius. Lietuvių d-jos pirmininkas, Kasiulio, Kašubos, Stančikaites, 
Mano viso gyvenimo svajone i J u r i 0 uostą Klaipėdą. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vicepirmi- Varno. Puzino, Murillo, Rimšos, 

jų papua skydų dydžio paletes, r a fc k e i s t a ? k a d t a s a i g a l v o j i . 
jų kaklaraiščius, jų dideles iš- m a s > n o r s d a ž n a i b u v o t u š č i a s 

verstas akis, jų šiurkščius vei- i r b e r gždž ias , keitėsi, augo. Man 

, leidimuose vertinga, tai prof. J . 
r^ ^ !—n ;: 5 Brazaičio "Metų" moksline ap-
turos Paminklų Apsaugos kon- . . „ , ' 7v3.1^3. ir* %orfvn3.*? • Petro Babicko literatūrinių; servatorius, vėliau tos įstaigos ° J 

reportažų rinkinys "Gintaro. viršininkas. 1936 m. Paryžiaus • Motinos albumas. Knygų 
krantas" jau išėjo iš spaudos.: Pasaulinės parodos liet. sekei- rinkoje jau pasirodė iš spaudos 
Išleido Tėviškėlė. Dailininko' jos reikalų vedėjas, o 1937 m. išėjęs albumas "Motma", puoš-

primenančius stovus, ant k u r i o . v o j e n e š i o t i k o k i ą n o r g m i n t į
c 

ir 
kėpso skurdi formomis ir spal- į s v a j o n e I r n e d § i t o , kad pati 

-1 vomis kopija. Jie kaip vorai gau ; m i n t i s a r s v a j o n ė būtų beviltiš-
tis kūnantis " k u r i T m " M i " t i w l i - d ° S n ° b U S i r n e i š m a n ė l i u s " A P " ! k a a r sunki, bet kad man jos us , kūpantis, kuriam gal tiktai g a u t i s n o b ą a r neįšmanėlį y r a , b u v o i r l i k o - - nasakvt i ir 
stinga vieno: ir būtent — ener-, dau<rįau dorvbė ne?u vda — nuo > ~7 - ^ • « ^ ^ J 
eHai iaunvstei krvnties RPTI^ da ,U&iaU d o r yoe negu yda — nuo , l s d ė s t y t i žodžiais. O sunku, kad 
gijai jaunystei krypties. Rezis- ^ ^ n e n u o d ė m ė . Galop mu- | i o _ m a n v i e k v l a kūdikiškai na> 
tenena nėra. r neg-a. hūti tmt , r i . - . - m o t „ „ L „ , i J o s m a n y j e Kyia KuaiKisKai na . 

zejaus apgavikas, matuojąs su ^ ^ i r d a t ( j n e p a t i k i m o s . Ma-
pagaikščiu paveikslo dalis, yra ^ n i a u k a d U u t a { t a u t a y ^ a b . 
doras žmogus: gal nevykėlis, gal g t r a k t i s a v o k a > t a i n o r i u p a s a . 
paprastas tinginys, gal dar de- k y t į _ t a u t i e č i a i ) a t s i kvošė s ne 
šimtį a r šimtą panašių ydų tu-: i a į m e i e 
rįs, bet jis nėra kenksmingas, i 
nes kiekvienas verčiasi, kaip iš- | Begtis... 

buvo: neturėti samdomo t a r n o . ! S a c h a r ^ " meringą. Kur gano-
II n 'y a plūs de Lithuanie, Mon-: s i briedžiai ir jūroje baltuoja bū 
sieur Cossu, (Nebėra j a u Lietu-! ri.niai l a i v e l i a i - kur plakasi žu-
vos, pone Kossu), — pasakė šei- v čd r o s -
mininkaš. Po kėlų dienų Gre-

ninkas. Vizgirdos, Jonyno, Varnelio, 
1946-1950 m. Freiburre (Brs Cassato Madonų ir motinų pa-

g) Taikomosios Dailės instituto veikslus. Juozo Prunskio paruoš 
įkūrėjas, direktorius ir dėstyto- tame tekste aprašomos Daukan-

Skaitytojas, sklaidydamas šią jas. to, Basanavičiaus. Kudirkos, 
noble, Place Verdun vėl* p a s i - - k n y ^ » atsigaivins mielais atsi- 1950-1951 m. Meno Reikalų Vaižganto. Biliūno, Pečkauskai-
g i rs ta draugiškas balsas : F in i s | m i n i m a i s ir d a r kartą su auto- tarėjas prancūzų zonoje Augs- tės motinos, gausu apie motiną mano, o jų turistai ir snobai ne-i Roo-He vra vikria člvkšti ir Į»—~~" —-«•&•—~~~ ~««~-~. *~.**~, . . -« ^- •••=> • •* » -

nuneni Viskas iu net valdvba • - A visada _slyksti ir , G a J J i a e f i n i g L i t h u a n i a e . . . p i rmą ! numi pergyvens Lietuvos pajų- tajame komisariate ir svečio tei- poezijos ištraukų iš kūrybos Vai 
1 J 4 ' - žema: daug- geriau zuti, negu 11 d _ i rį0 p ag aką. Gaunama "Drauge" ~=—:- J *— » c - : — »»_• •- x.-._.- — -. -o—JX.-—;„ T > . . I — yra naivi ir kiaurai permatoma, i ̂ gti iš mirties a r vergijos p a - ! k a r t a - Pasigedau valstybės, p i r - . ^ ^ ^ ^ V 1 V j j e i k į 

Apgaviku ir sukčių rūšis vojaus, ypač ką nors ginant a r mą kar t pajutau jos nebuvimo 
Bet yra kita apgavikų ir suk- | s i e k i a n t - ^ **** ̂  stačiom už- bedugnę. Galvojau: kaip būtų 

(Bus daugiau) 

jei paimtas iš tikrumos, ne itin čių rūšis, kuri brenda į didelius ^ i g u s i a s sargybas pasiekiau Ju- g e r a , kad ji būtų pasi traukusi 
džiuginantis ir juoba estetiškas, ir gilius vandenis. J ie užvaldo £ , s . x a " j a t T^į* ^ossey O U A į pačią toliausią žvaigždę, bet 
Bet atverkime kitą medalio pu- minių ir laikotarpių sąmonę. J ie : ° Į * ? k a i m e l y ; Europa pradėjo k & d fe 
sę. Aną kar tą nueinu į "Darbi- gerai užmaskuoti, jie visada žy- ^ " į 1 1 Pakalnėn. E n pente dou-
ninko" redakciją. Prieškamba- gius, ne šunybes kuria. Ar gali > c e ' k a i P s a k o m a - B u v o ga i l a» n e s 

ryje pluša dirba du gerokai pra- būti baisesnis klounas, kaip ne- z = = = = = = = = = = 
žilusiu kunigu: vienas visu jau- senų laikų sukčius a r beprotis 
nuolišku užsidegimu moksleivių — Adolfas Hitleris. Bet čia ne 
ateitininkų mėnesinuką redaguo tiek svarbu sukčiaus a r šunybės 
ja, o antras (horribile dietu) — dydis, o patsai josios pobūdis, 
į moksleivių ateitininkų vardu Geriau ji pati. Ir, kaip jau mi-
ruošiamą koncertą-balių kvieti- nėjau ,sukčius ir apgavikas brau 
mus ekspedijuoja... Tų jaunuolių naši ne tik į gyvenimą, į visuo-
pilvai liauni ir kieti, patys mik- meninį, socialinį ir politinį žmo-
lūs ir žvalūs, nosys nei fioleti-! nių bendravimą, kur visada plū-
nės, nei juodos, o skaisčios, gra- duriavo demagogas, bet taip pat 
žios, sausos — nei šalčio, nei Į į kultūrinę ir juoba į meninę gy-
atomečio nebojančios. Fiziškai venimo sritį. 
manding, jiems nieko negalima Jais netikėti negalima. Vieni 
prikišti. ' savo garbę gina mirties koncent 
« , . . . . . . - . , - . . , racijos stovyklomis, kiti remiasi 
Kūrybine stagnacija, ir kritika c ... i . , _„_ .., . .. 

fanatikais. Jei butų Dk jų reika-
Kai užeina kūrybinė stagna-: las — tesižinai. Dėkoju Viešpa-

cija, visada atsigauna kritika, čiui, kad lietuviuose nėra tokių 
Ir ne betkokia, o kieta, reikli, didelių apgavikų. Viskas čia 
teisinga. Kadangi jinai negali at smulku: šunybės, išdavimai, suk 
siremti į pozityvius kūrinius, tai čiavimai, apgavystės. Pažvelgus 
jinai tuo pačiu tampa negatyvi į tą pusę. daugiau gaila, negu 
ir nihilistiška. Kritika tampa pikta. 
priemonėmis ir tikslu meno ir Visą gyvenimą rašęs lyrines 
visuomeninio gyvenimo srityse, poezijos dvasioje ir šiandien nė
šiais laikais visur pasirodo mi- noriu nuo jos nutolti. NYspręs-
nia (sako ,kad prancūzų dailinin kime pagal išvaizdą. Ji labai du/. 

• Dail. A. Merker-Vitkauskai-
tė visai vasarai išvyko į Euro-

sėmis docentas Mainzo Meno ir čiūnienės, Brazdžionio, Tulaus-
Statybos mokykloje. Už nuopel- kaitės, Vaičiūno, Tysliavos, Vai-
nus Vokietijoje gavo Vliko gar- čaičio, Aukštaitės. Milašiaus, Pu 
bės premiją. 1951 m. atvyko į tino. Miškinio. Šimaičio, Prapuo-
JAV: nuo 1952 m. dėsto Catau- lenytcS, Gaidžiūno, Niliūno, Šva-
Rose meno institute ir nuo 1956 baitės, Orintaitės, Ylos, Lember 
m. rudens Fordhamo universi- to. Joniko. Santvaro. Mikuckio, 
tėte meno dalykų dėstytojas. Nakaitės, Lauciaus; taipgi įdė-

Savo atskiras kūrinių paro- tos St. Šimkaus ir A. Vanagai-
das turėjo: 1935 m. Paryžiuje, čio dainos apie motinas, su gai-
1944 m. Rygoje, 1946 m. Frei- domis. Paskutinis sky r iu s—pa-
burge, 1947 m. Baden Badene šaulio garsiųjų žmonių žodžiai 

• Dr. B. Paliokas Chicagos įr Tuebingene, 1948 m. Konstan- apie motinas. Šis leidinys, kaip 
universiteto miesto kolegijos pa- c o j ? 1949 m . Paryžiuje, 1954 m. puošnus albumas, gali stovėti 

• Aidų literatūros premija 
paskiriama rytoj , bal. 20 d. Ju
ry komisiją sudaro L. Andrie-
kus, VI. Proščiūnaitė, A. Vaičiu
laitis, St. Zobarskas, L. Žitkevi
čius. 

kviestas dėstyti užsienio preky- New Yorke ir Maine universi-
bos kursą. tėte. 1956 m. Califomijoje. 

• Lietuviu Istorijos draugija, Jonyno darbus turi įsigiję mu-
planuodama savo veiklą, pirmiau zėjai: Vytauto Didžiojo Kultū-
sia ryžosi suregistruoti narius, ros muzejus Kaune, Dailės mu-
Besidomintiems lietuvių tautos zėjus Vilniuje, Lietuvos Valsty-
istorija (pagal turimus adresus) binė biblioteka. Rygos i r Talino 
buvo išsiuntinėti kvietimai ir 
įstatai. Jei kas norėtų būti na
riu, bet minėto kvietimo nega
vo, prašomas pranešti savo ad
resą. Rašyti Pasaulio Lietuvių 
Archyvo adresu: 2601 W. Mar-
quette Rd., Chicago 29, 111. 

Valstybiniai muzėjai. \Veimaro 
Goethės muz., Hamburgo Kunst 
halle. Antverj^eno graviūrų ka
binetas, Amsterdamo muzėjus, 
NTew Yorko viešoji biblioteka. 
Kongreso biblioteka VVashingto-
ne. Maine universitetas. Ameri-

• Prof. Augustino Voldemaro kos Grafikų d-ja N. Y. ir Met-
75-tas gimtadienis buvo šių me- ropolitan muzėjus New Yorke. 

salone ant stalo: taipgi ta i nau
ja kultūrinė dovana lietuvei mo
tinai. Kaina $2.50. Gaunama 
"Drauge" ir pas leidėją VI. Vi-
ieikį. 

• Stat. inž. Mikalojus Ivanaus 
kas po trumpos pertraukos ren
gia Sao Paulo miesto centrinė
je bibliotekoje originalią, istori
niais pagrindais, šv. Kazimiero 
jubilėjui atžymėti parodą. Tai 
būtų padėkos aktas už Pirmo
sios Apžvalginės Lietuvos Ar
chitektūros parodos pasisekimą. 

V. K. Jonynai \ ataros l i iM-sciai 

tų balandžio 16 d.. Aug. Volde- Atžymėjimus už savo kūrinius 
maras gimęs 18.83 m. bal. 16 d. gavo: 1937 m. Pasaulinėje Pa-
Dysnoie, Tverečiaus parapijoje, ryžiaus parodoj: d i aukso me-
Nemažų gabumų žmogus, dau- dalius už grafiką ir garbės dip-
giausiai reiškėsi politikoje. Ne- lomą už vidaus dekoravimą, Lfc dvasia, palaiko optimizmą trem-
turima tikrų žinių, ar jis dar gy- tuvos valstybinę premiją už gra- tinių tarpe. Plunksnos nepalei 
vas bolševikų tremtyje. fiką. H M M M Club Philadel- džia iš rankų. 

• Dr. Eliziejus Draugelis, dėl 
nesveikatos laikinai pasitraukęs 
iš tarnybos, triūsiasi savame 
kieme, netoli S. Paulo. Visada 
geroje nuotaikoje, jaunatviška 
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Ž V A K I D Ė 
ALFONSAS VA.MBITAS, Chicago, IU. 

Čia duodame vieną pasaką 
iš laimėjusio Jaunimo Litera
tūros premiją veikalo "Trys 
sakalai". — Red. 
Labai senais pasakų laikais 

turtingas prekybininkas Gudo-

niausias sūnus Laimutis. Jis į 
minkštą fotelį nesisėdo. Kampe 
tarp prekių įsispraudė ir laukė. 
C valandos greitai bėgo. Nepa
juto, kaip rytas pradėjo aušti. 
Su miegu bekovojant, j a m stai-

nis augino t r i s sūnus: Gudrj, J u d ga pasirodė, tarsi žvakidė pajū
rį ir Laimutj. Sūnūs buvo geri dėjo. Susikaupęs įsmeigė žvilgs-
vaikai, gerbė tėvą ir padėdavo nį ir mato: tyliai a ts idaro žva-
jam prekyboje. 

Kartą Gudoniui prireikė nu
važiuoti į Vilnių. Ten jis viena
me krautuvės lange pamatė se
nobinę žvakidę. Jo dėmesį pa
traukė nepaprastas meniškumas, 
kuris žvakidei teikė ypatingą iš
vaizdą. Susižavėjęs jos grožiu. 
sumanė ją įsigyti, o vėliau už 
brangesnę kainą kam nors par
duoti. Daug negalvodamas ją nu . 
pirko. 

Namo parvežęs. įrengė vidu
ry krautuvės neaugštą pastovą. 
Užtiesė jį tamsiai žalsvos spaW 
vos aksomu ir ten pastatė žva
kidę. Rūpestingai apžiūrėjęs, š y p . 
telėjo, tvirtai tikėdamasis grei t , 
šią brangenybę parduosiąs. Bet 
pirkėjai tik gėrėjosi jos nepap
rastu grožiu, o pirkti nė many
ti nemanė. 

— Palauk! Dar ateis tikrasis 
žvakidės pirkėjas! — ramino sa 
ve Gudonis. 

Tačiau dienos bėzo, o tas "tik
rasis pirkėjas" vis nesirodė. 

• • • 
— Gal iš tikrųjų, su žvakide 

būsiu ap irikęs? — pagaliau su
abejojo Gudonis. 

Toms mintims pradėjus per
sekioti, jis netikėtai pastebėjo, 
kad lentynoje sudėtas prekes 
kažkas nakčia išvarto. Susido
mėjęs pradėjo sekti. Juo dau
giau sekė, tuo labiau matė išvar 
tytų prekių. Negaišdamas su
šaukė savo sūnus ir su rūpesčiu 
tarė : 

— Jau mėnuo, kai seku ir ne
galiu susekti, kas naktimis mano 
prekes po visą krautuvę išmė-

kidėje paslaptingos durelės, ir 
iš jų iššoka neapsakomo jaunu
mo ir grožio mergaitė. Laimu
tis vos neapsvaigo. Tokio gro
žio ir rūbų puošnumo niekad ne 
buvo nei matęs, nei pasakose 
skaitęs. Susivaldęs ir kvapą su
laikęs, sekė, ką ji darys . Tuo 
tarpu mergaitė, prie lentynų pri 
ėjusi, lyg ko jieškodama, grei-

Vambntas 

Sūnūs, išklausę tėvo praneši--
mo, ratu susėdo ir susimąstė. 

— Sugalvojau! — pašokęs su
šuko Gudrys. 

— Kaip? — nudžiugo broliai. 
— Sakyk! 

— Teks mums naktimis iš ei
lės krautuvėje budėti. 

Broliai lengvai atsiduso, kad 
Gudriui veikiai pasisekė suda
ryti planą kaip išaiškinti tvar
kos ardytoją, ir jie nurimo. 

• • • 
Pirmąją naktį krautuvėje pa

siliko budėti vyresnysis sūnus 
Gudrys. Patogiai fotelyje įsitai
sęs sekė. kas čia ateis. Sėdi va
landą, kitą. dairosi — nieko ne
sulaukia. Prekės, kaip gulėjo su 
dėtos, taip ir guli. Pradėjo nuo
bodžiaudamas žiovauti. O čia lyg 
tyčia ir mintis atskrido: gal pa
senęs tėvas bus apsirikęs... I r 
ranka mostelėjęs kietai užmigo. 

Durims sugirgždėjus, jis a t 
merkė akis ir pamatė, kad pre
kės jau guli ant grindų išmėty

tai pradėjo medžiagas iš rutulio 
vynioti ir ant grindų mėtyti . Pa
vojaus nenujausdama, ji taip į 
savo darbą įsismagino, kad ne
pastebėjo tyliai artėjančio Lai
mučio. Prislinkęs j is tv i r ta i čiu
po. Mergaitė sustingo vietoje. 
Įsitikinusi, kad neišspruks, pra
dėjo maldauti ją paleisti. Bet Lai 
mutis nepaleido. Jis dar stipriau 
ją suspaudė. Tada ji nuo pirš
to numovė žiedą ir t a r ė : 

— Jei mane paleisi, t au šį žie
dą atiduosiu. Jis y r a stebuklin
gas! Tik reikia su nykščiu pa
trinti, ir atsidarys paslaptingos 
žvakidės durys. Tada galėsi pra 
syti. ko tik norėsi. Bet žiūrėk, 
apie žiedo galią niekas neturi 
žinoti, kitaip jo veikimas nebe-
galios. 

Laimutis, paslėpė žiedą. į kiše
nę ir mergaitę paleido. 
, — Palauk! — susigriebė jis 

po laiko. — susigriebė jis po lai
ko. — Kas tu esi ir kaip tavo 
vardas ? 

— Žibutė, — atsakė ji ir din
go žvakidėje. 

• • • 
Po gero pusvalandžio prasivė

rė krautuvės durys ir įėjo tėvas. 
Pamatęs sujauktas prekes, tik 
palingavo galva ir visai nebe-
klausinėjo Laimučio apie kalti-
nniką. Laimutis, pergyvenęs ne
lauktą įvykį, taip pa t tylėjo. Jo 
galvon įsiskverbė Žibutės gro
žis, o širdis jautė, kad be jos 
bus sunku gyventi. 

Vidurnakčio sulaukęs, j i s taip 
įsigeidė ją pamatyti , kad neiš-

rėti: tuo metu pasirodė Žibutė. 
Rankas kryžmai ant krūtinės 
sudėjusi, laukė, ką jis sakys. Lai 
mutis dar kartą į ją žvilgterėjo 
ir tvir tai įsitikino ,kad be jos 
turės iš skausmo numirti. 

— Žibute! — ir ištiesė į ją 
rankas. 

Žvakidėje pasigirdo piktas juo 
kas. Mergaitė gaila pažiūrėjo į 
Laimutį ir dingo. 

Likusią nakties dalį jis nebe
užmigo, galvodamas, kokiu bū
du Žibutę iš gyvatės replių iš
vaduoti. 

• • * 
Trečios nakties sulaukęs jis 

nervingai nykščiu patrynė žiedą ; 
ir— bematant prieš jį atsistojo 
Žibutė. 

— Žibute, būk mano žmona! 
— neiškentęs tarė jai. 

Ji išbalo ir liūdnai a tsakė: 
— Neįmanoma. 
— Kodėl? 
— Tau teks su žvakide tuok

tis. 
— Su žvakide? — pašokęs 

suriko jis. — Su ta šlykščia gy
vate? Niekuomet! 

— Kaip sau nori... — liūdnai 
atsakė ir dingo žvakidėje. 

• • • 
Nuo tos nakties, buvęs links

mas ir drąsus Laimutis, pasida
rė nekalbus ir susimąstęs. Pra-

! džioje, klausiamas tėvo, kas at-
, sitiko, jis tylėjo; vėliau stipriai 
pasiryžęs, t a r ė : 

— Mielas mano tėveli, aš su-
i maniau vesti. 

— Vesti? — nustebo jis. —• 
Ką? 

Kultūrine kronika 
• Lengvosios dainos konkur

sas. "Draugas", norėdamas pri
sidėti prie lengvosios lietuviškos 
muzikos ugdymo .talkininkau
jant Kultūros Fondo Muzikos 
komisijai, skelbia konkursą šito
kiomis sąlygomis: 

1. Konkurso tema vra daina, 

• Inž. T. Vizgirda apie rake
t a s ir sateli tus. Šv. Kazimiero 
liet. par. salėje L o s Angeles mie 
s te įvyko Inžinierių ir Architek
tų sąjungos vietinio skyriaus pa
ruoš ta vieša paskai ta apie rake
t a s i r satelitus. 

Dipl. inž. T. Vizgirda papras-
• „ • , . « . J- • • i ta i i r vaizdžiai a tpasakojo erd-

pntaikinta masiniam dmavimui . t, . J , 
U liiilfcii v e s t e o n J a . i r veiksmus, kurie 

2. Kokursui kūriniai paruošia
mi vienam ar keliem daininkų 
balsam su fortepijono pri tari
mu. 

3. Konkurse dalyvauti kviečia
mi lietuviai. 

veda į tarplanetinį susisiekimą, 
įspėdamas, kad t ik į dvi plane
t a s galima papigintai nuvažiuo
ti, t . y. t en ir a tgal . Į k i tas pla
n e t a s vykstant p i rma reikėtų 
pasiųsti satelite platformą, o jau 
nuo jos švilpk į v isas puses. Pre 
legentas pastebėjo, kad be mums 

4. Kūriniams tekstus kompo-1 žinomų tr i jų dimensijų, erdvė-
zitoriai pasirenka patys. : j e a t s i randa dar i r laiko mata-

5. Konkursui siunčiamas kuri- v imas. kur is ,visų nustebimui, 
nys negali būti kur nors atlie- ! erdvėje neprisilaiko mūsų žemės 

j karnas a r garsinamas, kol nepa- dėsnių. Inžinieriui padedant , pra 
. sibaigs konkursas. bėg ta pro atominę energiją, už-

6. Kūrinius vertinant, bus svar ; kl iudyta greitėj imas, žemės t rau 
stoma: 

a. jų muzikinė vertė, 
b. jų galimumai tapti popula-

riais lietuvių visuomenėje, 
c. muzikos lietuviškumas, 
d. poetinė i r moralinė t eks to 

vertė. 

— Tavo žvakidę... — ramiai slapyvardžiu, o atskirame užda-
atsakė sūnus. rytame voke su tikra kompozi-

Gudonis įtartinai žvilgterėjo tor iaus ' pavarde ir adresu ligi 
sūnui į akis. ir jam pasirodė, kad 1 9 5 8 m - lapkričio 15 dienos pri-
pastarasis tik juokauja. statomi šiuo adresu: Draugas, 

— A r juokus kreti, a r sergi, Muzikos konkursas, 4545 W. 
pasakė tėvas mano vaike! 

šypsodamasis. 
— A š sveikas ir nejuokauju, 

— ryžtingai atsakė sūnus 

kos jėga bei šviesos elektronai. 
Taip pat pasimokyta molekules 
šaudyt i atomais, k a d būtų gali
m a rake tas pritaikinti keleivių, 
vais tų bei pašto pervežimui. Sa
ka lauskas parodė modelį, kaip 
automat iškai a t jungiama turint i 

7. Premijuotų kūrinių pirmo- '; a t i t rūk t i nuo reketos , atlikusi 
šios laidos ir pirmojo atlikimo I savo paskirtį, sviedinio dalis, 
teisė priklauso "Draugui". Del | p 0 lietuviškų paaiškinimų nž. 
kitų konkurse dalyvavusių kū- į Kiškis paprašė dr. C. H. Clemin-
rinių spausdinimo su autoriais • s how, Griffit observatori jos di-
turės būti tariamasi atskirai. j rektorių, papasakot i apie dan-

8. Ne kompozitoriaus r anka ! ^ a u s k ū n u s i r ™ k e l i u s - š * P r a -
perrašyti kūriniai, pasirašyt i : ^ ^ gerbiamas d a k t a r a s malo-

niai išpildė, paaiškindamas brė
ž imas ir spalvotomis nuotrauko
mis. 

Čia mes supra tome kad į Mar 
są skrist i negalima be oro tab
lečių, nors ten t a ip rodosi gra
žu ir metų laikai y r a ir sniego 
daugiau nei Los Angeles (2-3 
coliai) . 

63rd St., Chicago 29, DL, USA 
9. Atsiųstieji kūriniai bus ver

tinami tokia tva rka : 
a. J u r y komisija iš atsiųstų 

VI. Baltrušaitį išlydėjus 
VLADAS JAKUBENAS, Chicago, DJ. 

Su Vladu Baltrušaičiu teko su j "Fausto" pastatymai buvę to-
sipažinti dar jam esant Kauno I kiu dideliu įvykiu mūsų kultū-
konservatorijos studentu. J i ne- j riniame gyvenime, gimė VL Balt 
buvo nei vienoje iš mano veda- i rušaičio iniciatyva ir jam Chi-
mųjų klasių, bet dalyvaujant eg j cagoje nepasirodžius, esamomis 
zaminų komisijose teko būti liu- į sąlygomis vargu ar galėtų būti 
dininku jo tikrai puikių pasiro- \ įvykdyti. VI. Baltrušaičio vaid-
dymų laikant įvairius privalo- \ muo čia buvo keleriopa. Jis pui-
mus dalykus; buvo justi ne tikįkiai paruošė chorus; "Rigolet-
sąžiningas pasiruošimas, bet ir į to" operai buvo panaudotas se-
gyva bendra inteligencija. Tiekjnasis Vyrų choro sąstatas; 
mokytojų, tiek studentų tarpe j "Faustui" — naujai gimęs miš-
V. Baltrušaitis buvo žinomas sa- j rusis choras. Abiejuose pasta-
vo gyvu maloniu būdu, sąmo- j tymuose jis plačiai gavo panau-
jum ir, suprantama, ryškiu tiek j doti savo sugebėjimus kaip re-
muzikoje, tiek vaidyboje, talen- j žisierius ,o paties Rigoletto ro-
tingumu, kuris jungėsi su darbš j lėje, kaip talentingas vaidinto-
tumu ir ištvermingumu. į jas, suteikdamas tam pastaty-

Nuo pat jaunųjų dienų VIa- j mui ypač profesinio atspalvio, 
das Baltrušaitis, kaip daininin-i Tačiau viena iš savrbiausių, 
kas , linko prie operos; Lietuvo-: sunkiai pastebimų VL Baltrušai 
j e j is greit pakliuvo į profesinę i čio ypatybių y r a jo sugebėjimas 
operos sceną r tremties stovyk- j pastatyti bendrą darbą auigščįau 
lų laikotarpyje jis buvo vienas i už asmeniško prestižo reikalus, 
iš "Sevilijos kirpėjo" pastaty- nereikalaujant sau nei naudos, 
mo įkvėpėjų Detmolde. Įdomu, ; nei garbės. Vykdant šios sąly-
kad kviečiant jį pasirodyti gre-, gomis didelį kolektyvinį darbą 
t imos Blombergo stovyklos Bal- i laisvanoriškais pagrindais, tarp 
t i jos menininkų sambūryje, kur : atskirų dalyvių visuomet gali 
vykdavo reguliarūs koncertai pasireikšti nuomonių skirtumų; 

atskiriems vadovams bejieškant 
nekompromisinio prestižo, daž
nai visas sumanymas gali su
griūti. Atrodo, kad abi operas 
bestatant Vladui Baltrušaičiui 
teko vaidinti cementuojančio 
veiksnio rolę, išlyginant skirtu
mus, statant galutinį tikslą aug 
sciau visko. Šis junginys: augš-
tos kvalifikacijos ir idealistinis 
visuomeniškas nusiteikimas yra 
ypač brangintinas tremties kul
tūros veikėjų tarpe. Dėl šių ypa
tybių daugiausiai mes VI. Baltru 
šaičio pasigesime dabar, jam iš 
Chicagos išvykus. 

Netenka abejoti, kad VL Balt
rušaičio išjudintas darbas Chi
cago je nesustos: toliau gyvuos 
Chicagos Vyrų choras, bus ban-VI. Baltrušaitis 

sūnaus ryžtą, sutiko. 
• • • 

Mieste greitai pasklido gan
dai, kad turt ingo prekybininko 
Gudonio sūnus gražuolis Laimu
tis tuokiasi su žvakide. Mergai
tės juokėsi, o berniukai spjau
dėsi tardami, kad jam galva su
simaišė. Broliai irgi nesitvėrė gė 
da: jie buvo labai nusiminę ir 
namo parėję tėvui pasiskundė: 

— Tėveli, a r girdėjai, kad Lai 
mutis su žvakide tuoksis? 

— Girdėjau. 
— Neturime leisti! — įsikarš

čiavo Gudrys. 
— Kodėl? 
— Visas Kaunas iš mūsų juo

kiasi, net praeiti negalima. 
— Nieko nepadarysi, jo valia. 
— Tėve, pagalvok, a r tu iš 

tiesų nori ,kad tavo mart i bū-
. tų žvakidė? — visą laiką tylė
jęs įterpė žodį Judrys. 

— Daug ko žmogus nenori, 
; bet nieko nepadarysi, su likimu 

Je igu nori Newtono dėsniui pa 
Bet jei neleisi su z v a S o T I u o ^ ; * kurinių atrenka tuos," kur ie ! p r i e š i n t i tu r i lėkti 18,000 my- ^ _ 
tis .tai tikriausiai susirgsiu. ! atitinka konkurso sąlygoms ir j u u P e r v a l a n d ą ~ garsino ast-; a n ž i ų okupacinių pajėgų perso- doma statyti i r viena kita opera. 

Tėvas supratęs nepalaužiamą | yra mokamai parašyti. j t ronomas. J Bertul is pasitei- į n a l u i ) j i s dažniausiai atsisaky-; Tačiau vienas dalykas yra išju-
b. Visi atrinktieji kūriniai ga- i 1 ^ v o ' a r § i a l u n a S—g » * • j davo, motyvuodmas, kad jam ; dinti didelį darbą, ki tas gi iš 

lės būti atliekami Chicago je vie- Į l i t a kokia ^ nori kryptimi ? — j dainavimas yra susijęs su ope- j įsibėgėjimo tęsti toliau. VI. Balt-
šame koncerte. i Ta*P> atsakė, mes šovėm 35 laips | r a , o ne su koncertais. Sutikęs i rušaičio netekimas bus jaučia-

c. J u r y komisija, pagal k o n - i 1 1 ^ kampu, rusai 65 laipsnių, dalyvauti, j is pasirodydavo g r a m a s ; jis ypač pasijus naujų su-
kurso sąlygas ir atsižvelgdama! Pa t a r t i na ta ip šaut i , kad sate- žiai, geru išpildymu ir skonin- manymų vykdymui įpusėjus, kai 
publikos reagavimo, vertina kon j ht° k e h a s nesusikirstų su žeme. g u repertuaru. ; darbo užbaigai artėjant gimsta 
kurse dalyvaujančius kūrinius j p i l n o J e salėje buvo didelis sui- v i . Baltrušaičiui atsikeliant iš vis daugiau problemų: VI. Balt-
ir paskiria premijas. Kūrinius! d o m e J i m a s t a t e I n a jįj t o s s r i " Kalifornijos į Chieagą ,man teko ruaičio darbštumo ir idealizmo 

ties žinovais. V. Pe t r auskas paremti jo kandidatūrą į Chica- pavyzdys gali būti itin vertin-
• Dešimtmetis be komp. Juo- S o s V v n * c h o r o dirigentus; nors ; g a s jo darbo tęsėjams. 

zo Gruodžio. Balandžio 16 d. su- i r neturėjau betarpiškų žinių a- Reikia laukti, kad platūs Vla-
ėjo 10 metų kai (1948) Kaune p . i e J ° d a r b ž * s u chorais, bet pa- do Baltrušaičio gabumai ras tin 
mi rė komp. Juozas Gruodis. Bu * ? * • " * J 0 asmenį, galima buvo j kamo pritaikinimo ir jo naujo-
vo gimęs 1884 m . Rakėnų k., l a u k t i > k a d J1*5 a p t i k s savo už- ' 
Antazavės valse., Zarasų apskr. d u o t i Š 1 0 s e Pareigose. 
Muzikos pradėjo mokyt is pas M.: VI. Baltrušaitis ne tik kad pa-
Pet rauską Obeliuose, paskiau k e I ė ir taip jau gerą Vyrų cho-
Rokiškyje — grafo Przezdieckio I r o lYSU j is greit pradėjo galvo 
muzikos mokykloje. Nuo 14 me- t į apie savo mylimąją sritį: ope 
tų pradėjo vargoninkauti (Ute- rą. Jo sumanymai buvo vaisin 

įvertinusi Jury komisija gauna 
slapyvardžius paaiškinančius vo 
kus, juos atidaro ir skelbia lai
mėtojus. 

10. Geriausiems kūriniams 
premijuoti Angele ir Jonas An-
druliai paskyrė 500 dol. premi
ją. II šios sumos skiriamos dvi 
premijos: 

a. viena premija — 300 dole
rių, 

b. kita premija — 200 dolerių. 
11. Ju ry komisijon įeina: L. n o j e , Kuktiškėse., Alantoje) , £*: Jiems įvykdyti j is negailėjo 

je būstinėje — Brooklyne. Ti
kėkime taip p a t ,kad jo šviesi 
asmenybė ras plataus atgarsio 
ir veikimo lauką ne vien savo 
tiesioginių vargoninkavimo pa
reigų srityje, bet ir tenykštės 
lietuvių visuomenės tarpe. 

Lietuviškoji Chicaga gailisi 

tos, o ant kelių susirangęs kati- kentęs nykščiu patrynė žiedą, 
nas bemiegąs. Perpykęs čiupo Staiga jo kambary a ts i rado žva-

dulis ir Seselė M. Bernarda. Dar 
vienas komisijos narys bus pas
kelbtas vėliau. 

• Martynas šėmius yra mi-
reikia sutikti, — pastebėjo tė- ręs 1908 m. balandžio 14 d., ta i -
v a s - ; gi šį mėnesį sueina 50 m. nuo 

* * * > jo mirties. Jis buvo gimęs 1849 
Atėjo vestuvių diena. Du tar- m . Voveriškiuose; keliasdešimt 

nai vos įritino žvakidę į vežimą, m e t ų redagavo "Lietuvriszką 

Šimutis Jr., A Stephens, A. Skri Muzikos studijas gilino Maskvo- darbo ir pastangų. Galime drą-! Vlado Baltrušaičio jam išvykus. 

l Leipzigą. Buvo konservator i 
j o s direktorius, vėliau — vien 
kompozicijos profesorius, pa
ruošdamas tokius kūrėjus, kaip 
A. Budriūnas , J. Gaidelis, A. Ra
čiūnas, Kl. Griauzdė 

jam už sprando ir tėvui įėjus kidė, ir iš jos iššliaužė juodai | ir vestuvinė eisena nusitiesė į Zertunga" ir leido lietuviškus k a kūrinių autorius. P o p 
liepsnojanti -gyvatė. Išsigandęs bažnyčią. Ten juos sutiko gau- lendorhis. Su spaustuvininku Visur tylu, Burtai , Mylėk, R ū t a I išleista Brazilijoje 

Štai kaltininkas, kuris pre- Laimutis čiupo lanką ir įtempė si minia. Visi, lyg į stebuklą žiū Holzu turėjo spaustuvę Klaipė-
rėdami. šaipėsi iš jaunojo. Tar-, doje. J o redaguota "Liet. Zei-
nai pastatė žvakidę prie švento- tun?a" pasirodė dar prieš "Auš-
riaus vartų ,o patys šaipydamie- j rą" _ ig78 m., Joje rašė Sau
si pasitraukė į šalį. Laimutis į; erveinas, Basanavičius, 
pajuoką nekreipė dėmesio ir nyk ; -

Sekantį rytą. atidaręs krautu- j a u s d a m a žiedo galią, nenoroms j ščiu patrynė žiedą. Prasivėrė navai mano dukters rankos Te

kės mėto! 
Katinas tuoj buvo į tamsią ka 

marą įmestas, ir visi Oudrį pa
gyrė. 

• • • 

strėlę. Gyvatė sušnypštė: 
— Sakyk, ko nori. 
Laimutis susivaldęs t a r ė : 
— Kas yra toji Žibutė? 
Išsipūtė iš pykčio gyvatė, bet 

vę, rado dar didesnę netvarką. 
Tada savaime paaiškėjo katino 
nekaltumas. 

Vakare kratuveje pasiliko vi
durinis sūnus Judrys. Atsisėdo 
tame pačiame fotelyje, gre ta 
pasistatė gerą kuolą ir klausė- ! 

si a r kas nesibrauna. Besiklau- ! 

sydamas pavargo ir ryto nesu
laukęs kietai užmigo. 

Ūmai per miegus girdi, kad 
aplink ausis kažkas skraido. Pa
šokęs čiupo kuolą tvoti per 
sprandą, žiūri — tik sakalo iš 
narvo išlėkusio būta. 

Jis buvo Judrio apkaltintas ir 
iš krautuvės pašalintas. Bet ne
ilgam. Kitą ryta. vėl radn pr- -
kes išsklaidytas. 

A • * 
Gudriui su Judriu nepasise

kus tikrojo kaltininko sugauti, 
trečiąja naktį pasiliko pats jau 

prisipažino: žvakidės durys, iššliaužė juodai laimina judu Dievulis! 
J i yra užburto Raudondva I liepsnojanti gyvatė. Minia išsi-' Laimutis šypsodamasis paė- I sakala i" laimėjęs Liet . Mokyto-

rio kunigaikščio Gideikio duktė, : gando ir į visas puses išsisklai- m § j ą ^ rankos ir, Gudriui su j JU s-gos premiją, t remtyje yra 
dė. o ji ugnimi spjaudydama,, Judriu nešant jos ilgą suknios; parašęs novelių rinkinį "Pasku-
siekė Laimučio... Bet šis nepasi- uodegą, visi įėjo bažnyčion. Mi- : t inė a is t ra" , kurį šiemet rengia-
metė ir žiedu užbrėžė aplink sa- nia negalėjo suvokti, kas čia i si išleisti. Ruošia vėl naują pa-
ve ratą. Paskui iš makšties iš- \ įvyko... \ sakų ir istorinių padavimų rin-
t raukė kardą ir kirto. Gyvatė, j Prie altoriaus juos sutiko ku-> kinį ir baigia tvarkyt i savo at-
netekusi jėgų. sukniubo ir vos nigas ir sutuokė. ' Įsiminimus "Kai įsako tėvynė", 
nevos įšliaužė į žvakidę. Pasi- Vėliau jaunieji susėdo į auk- ; kur ie dalimis jau buvo spaus-
girdo didelis trenksmas, kad suotą karietą ir, ginkluotų ri te- \ dinami tremties periodikoje. Ra-
net bažnyčios langai sudrebėjo, rių lydimi, nuvažavo į Raudon-
varpai suskambėjo ir vargonai dvario pilį vestuvių puotos at-
sugrojo. Žvakidė sujudėjusi už- švęsti. Paskui jaunuosius va-
siliepsnojo ir sudegė. žiav0 tėvai, broliai ir dvariškiai. 

* * * Gudonis, tarsi ką atsiminęs. 
Tąsyk ties bažnyčios vartais sudavė delnu į kaktą, pats sau 

sustojo auksu ir gintaras papuoš i.š džiaugsmo sušuko: 

— ir dingo 
• • • 

Sekančią naktį iššauktoji gy
vatė susirūpinusi pasiteiravo: 

— Ko vėl nori, sakyk grei
čiau! 

— Noriu, kad Žibutė ateitų. 
Baisiai nuskambėjo gyvatės 

juokas, ir po to a t sakė : 
— Gerai! Tik viena sąlyga, 

kad šį žiedą tuoj m a n grąžinsi. 
Laimutis susimąstė. Vėliau 

žvilgterėjo gyvatei į veidą su
prato klastą įr tvirtu balsu <at-

je. Nuo 1920 m. gr įžo į Lietuvą, I šiai tarti, kad "Rigoletto" ir; ir jo tikrai neužmirš. 
iš k u r ministerijos buvo išsiųs- « mfa -lš s p a u d o s kmi. B . Su- • Sao Paulo Hetaviškos radi-
? ! *?8?im^ma^f*am***?\&m monografija. Parašė Kle-\ jo valandėlės iškilmingai minėjo 

^^^^^^ Jūra . Kun. B. Sugintas \ Šv. Kazimiero jubilėjų. Per ra-
savo metu yra pastatęs lietu- j dijo valandą "Tėvynės Garsai", 
vių kolonijai S. Paulyje parapi- Į vadovaujamą agr. Aleksandro 
nę bažnyčią, o dabar daug dir- j Boguslausko, minėjimą paruošė 
ba su rėmėjų būreliais, palaikan i mž. Mikalojus Ivanauskas, o per 

Daugelio, gia įs iįetuvių gimnazijas Vokie-1 Kultūrini Radijo pusvalandį kai 
ulanausKj tijoje ir Italijoje. Monografija j bėjo mok. Halina Mošinskiene 

su Al. Vinkšnaičra. 

• Prof. VL Jakubenas koocer 
tuose latviams. Latvių smuiki
ninko Vinerto koncertas, įvykęs 
praeitą sekmadienį vienoje iš 
Chicagos latvių bažnyčių, kom
pozitoriui VI. Jakubeuui prita
riant vargonais, bal. mėn. 20 d. 
bus pakartotas Milwaukės mies 
te, tenykštei latvių kolonijai, t a 
pačia programa ir tuo pačiu sąs
tatu. 

i r k t . Kūrė solo da inas , smuikui 
sonatas , kompozicijas styginiam * Leidinys Stasio Girėno at-
kvar te tui ir orkestrui , dainas m i n i m u i pagerbti. J a u įpusėtas 
chorui (Šiltas g ražus rudenėlis, spausdinimas knygos "Mano pa 
Tėve mūsų ir k t . ) . Mirė širdies saulėžiūra". šios knygos išleidi-
priepuoliu m ^ s a v 0 lėšom is parėmė Agnie-

• Alf. Vambutas , už savo pa- £ GiUe^. A t I a n t o " u S a l ė t o J ° 
sakų ir padavimų rinkinį "Trys Stasio Girėno pussesere, gyve-

nanti Los Angeles mieste. Tai 
ji padarė pagerbdama atminimą 
Stasio Girėno, kuris jai buvo ar
t imas, kaip tikras brolis. Kny
ga jau šį mėnesį baigiama spaus 
dinti ir atiduodama į ryšyklą. 
Leidžia Liet. Knygos klubas, vir 
šelį piešia dail. J. Pilipauskas, 
suredagavo Juozas Prunskis. 
Knyga turės 350 pusi. 

— Niekuomet nratįdnosiu! 
Gyvatė šlykščiai išsišiepė, su

siraizgė ir dingo žvakidėje, pa
likdama praviras duris Prišokęs 
Laimutis nori-j,, vidun žvilgte-

ta karieta. Iš jos išlipo vestu
viniuose parėduose nuotaka — 
Žibutė, lydima tėvo ir dvariškių. 

Kunigaikštis Gideikis ta rė : 
— Baunuti, tu pilnai užsitar-

— Štai kas buvo tikrasis žva
kidės pirkėjas!.. 

Greta tėvo, galvas nuleidę* ty
lėdami važiavo Gudrys su Jud
riu. 

• Stanislava Medekšaitė-Paš-
kevičienė, "Vilties" bendradar
bė, išspausdinusi lietuvių pamėg 
tą apysaką "Gintautas paskuti
nis krivė", yra mirusi 1933 m. 
balandžio 18 6L, taigi šiandien 

• Lietu\iu beletristikos anto- sueina 25 metai nuo jos mirties. 
logijos antrasis tomas spaustu- Buvo gimusi 1846 m. Paliesyje, 
vėje jau pradėtas rinkti. J is ap-, Girkalnio valsč. 

• Nuo Vincento Prialgauskio ims visus rašytojus ,gimusius4 • Kazimieras Šleivys, "Nedėl 
mir t ies šiemet sueina 80 metų. šiame šimtmetyje iki pačių pas- dienio Skaitymų" bendradarbis, 
Jisai padėjo vysk. Valančiui iš- kutinių. Jį, kaip ir pirmąjį to- autorius kelių knygelių (pvz. 

:na. r^da-uoja Bernardas Braz- "Atsargiai su ugnimi arba su 
džionis. Leidžia Lietuviškos Kny knygomis") y ra miręs 1!)43 m. 
?os klubas. balandžio 18 d., taigi šiandien 

• Dr. A. Vilčinskas paskirtas sueina 15 metų nuo jo mirties. 
Argentinor. Sveikatoj departa- Mirė Gaurėje, sulaukęs 70 m. 
rnento vi< errkioriumi, amžiaus. 

šo komediją "Kiauri kišeniai". 
k u r bus šaržuojamas mūsų gy
venimas Amerikoje. 

IHsti "Apio Kristaus .srkirna", j 
If-nkų kalba išvertė da.1; Valan
čiaus "Žemaičių vyskupys tės" ir 
lenkiškai (1860 m.) parašė tr is 
tomu-; Vilniau-: vyskupų gyve
nimo. 
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Chicago Bids A Fond Farewell To Cardinal Stritch 
* 

the s^pport of the whole people 
working in private groups as 
well; his own archdiocese, he 
noted, hari already found homes 
and jobs for close to 2,000 Eu-
ropean displaced persons. 

Jr 

sprin| of 1953 

" 
Cardinal Samuel A. Stritch 

By the 
Cardinal Stritch had worked 
out terrific expansion in the ; 
charitable work of his See, with ! 

the care for the aged more 
than doubled since 1946. 

On June 29, 1954, Cardinal i 
Stritch issued a notable pastor- Į 
ai letter, in which he warnedj 
his priests and faithful against j 
participation in "religious unity į 
assemblies and conf erences with j 
o ther faiths." 

His activities were legion, but 
they were nowhere better sum-
med up than m the congratula-
to ry message personally si^ned 
by the Holy Father and sen t to { 
the Cardinal on h is 25th anni-
versary as a Bishop. It said in 
pa r t : 

"The power of your mind, 
and the generosity of your 
\ e a r t found full scope and ex-> 
pression in the grea t See of Chi-1 

There is a saiv> realism: t h a t Į as head of the Chicago Arch- cago . . . You showed acutei 
which recognizes *he reality of | diocese, presided at the <*>- awareness of the pressing diffi-
the moral law in Catholic t r u t h ! thronement ceremonies in Mil- culties of your own people as 
as the only t rue and lasting ba- \ waukee, which were attended by well as those of o ther nations. 
sis of individual, family, na- j close to a third of the Ameri- • You strove mcessantly to foster 
tional and International life. can hierarchy. | ^ l ig ious teachings and sočiai 

sciences. You vridely publicized 
This is the key-note of t h e The third chapter in his epis- p a p a l pronouncements and pla-

immense number of written and i copal career opened on Decem- ce(į p r o p e r emphasis on those 
spoken utterances — sermons, i ber 27, 1939, when the soft- t reat ing of harmony among 
episcopal letters, addresses, | spoken and mild- m a n n e r e d peoples and a j u s t peace 
newspaper articles, pref aces to Archbishop was named succes-1 Truly notable a c c o mplish-
volumes of primary importance gor to Cardinal Mundelein in! ments." 
— as well as the life itself, of | Chicago. He took charge of his | r = = = = = = = = = = = = = _ — _ _ _ ; _ _ _ _ _ 
His Eminence Samuel Cardinal j n ęw jurisdiction on March 7, 

1940, when he was solemnly 
enthroned in the presence of 
His Excellency Archbishop Am-
leto Giovanni Cicognani, Apos-
tolic Delegate t o the United 
States. 

On his arrival in Chicago, 
one of Archbishop Stritch's 
first acts was to reorganize the 
New World completely, and to 
Lnstill the student crusade cir
culation method vvhich had pro-

^ 

Stritch, Archbishop of Chicago. 

To avvaken his fellow Catho-
lics and his countrymen a t 
large to the need for recognizing 
these moral realities, and to 
translate them into action in 
every sphere of public life: such 
is the work of this Prelate, who 
at an exceptionally young age 
became one of the outstanding 
leaders of the Church in Ameri
ca. 

ved so successful in Mihvaukee. 
The seventh of eight chil- when he took over the Chicago 

dren, he was born on August [ s e e > t h e New VVorld had a totai 
17, 1887, in Nashville, Tenn.,: p a į d circulation of less than 
where he attended St. Mary' 
parochial school. His father, 
Garrett Stritch, was a native of 
Ireland, the son of a school 
teacher. His mothe»% Catherine 
Malley Stritch, was born in 
America of Irish parents. 

30,000; by 1953 it was hovering 
close to 140,000. In both cities, 
he has given direct editorial sug-
gestions, and, according to one 
editor, many of the things the 
editors have received credit for 
have been the work of the 
Archbishop himself. 

Chicago took him to her 
Young Samuel Alphonsus 

Stritch completed his high 
school course at the age of 14 heart immediately, and the na-
and enrolled a t St. Gregory's tion became more and more; 
preparatory s&mįnary in Cincin-, avvare of his inf luence as a 
nati. Excelling in his studies. a t \ Christian leader. But his cro\vn- i 
the age of 16 he was singled out • ing honor came two days be-
by the fifth Bishop of Nash- fore Christmas in 1945, when 
ville, the Most Rev. Thos. Byrne,; the Holy Fa ther named him • 
to prepare for the priesthood among 32 new Cardinals of the 
at the North American Col- I Church. He and his f riend Ed-1 
lege in Rome. He completed ward Cardinal Mooney, Archbi-
his philosophical and theo- shop of Detroit, took their first 
logical studies a t the age of 23 ; j plane ride when they, went to 
and — after receiving a special Rome the follovving February 
dispensation on account of his to receive their insignia of offi-
youth — was ordained in Rome ce from the Sovereign Pontiff. 
by the late Cardinal Respighi. But the new Chicago Cardinal, 
That was May 21, 1910. I while he was fully appreciative 

of the honor, deprecated his 
personai .merit with his custo-
raary humility, declaring it 
stemmed more from the Pope's 
esteem for "the zeal of my cler-
gy, the deep operative faith of 
my people, and the importance 
of Chicago." 

In Rome again in 1949, he 
was able to express his pride 
as an American for the United 

roliov-
ing human suffering throųgh-
out the world. And he could 
point out that the roconstrue-
tion job HM not only I govi»m-

shop subscquent.ly succeeded< ment concern, but that it had 

In May of 1921, Pope Bene-
dict XV inamed him a Domcstic 
Prelate, and on August 10, 1921 
appointed him Bishop of Tole
do. With his consecration on 
November 30, 1921, when he 
was 34, Bishop Stritch became 
the youngest member of the 
American hierarchy. 

On August 26, 1930, Bishop 
Stritch, thcn 43, was appointed j S t a t e s p o s t w a r work in 
Archbishop of Milvvaukoo, to 
succeed Archbishop Messmer. 
The late George Cardinal Mun
delein, \vhom thf ne\v Archbi-

Congratulations and best wishes to His Eminence Cardinal Stritch 

in honor of his new Vatican position. 

KLOPP ENGINEERING, INC. 
35551 Schoolcraft Road 

LIVONIA, MICHIGAN 

PLEASE SEND FOR PRICES. 

WAY WASTE TIME COUNTING COINS? 

Counting receipts by kaad is tedious, time consuming ond 

inaccurate. The Kk'pp Counts as many Coins in the three 

minutes as one person can count in an hour and does it with 

100% aocuracy. It also wraps coins fcr deposit. Used every 

where in Churches, Schools, ete. 

PLEASE SEND FOR PRICES. 

In Canada E. A. HORTON SALES, LTD. 

3071 Bloor St., W., Toronto, Ont. 

f 
/fc-

# \ 

Congratulations and best wishes to His Eminence Cardinal Stritch 

in honor of his new Vatican position. 

LIFE — TIME COMMERCIAL REFRIGERATORS WITH 

GENUINE PORCELAIN OR STAINLESS STEEL FINISH. 

. . . PATENDED "GRAD - U MATIC" SELF DEFROST1NG 

AIR CONDITIONING. *• 

See Your nearest "P — H" Deales or write for Illustrared 

Catalog. 

Puffer-Hubbard Refrigerator 

Co. - Grand Haven Michigan 

£xport Office — Puffer - Hubbard International — 

440 Lafayette St . , N e w Y o r k City 

Cable "MANDREFSŪP". 

V 4> 
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Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

Saint Alphonsus 

CHURCH 
14*9 West Welling4on Ave. 
Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

SEGHETTI 
TRAVEL BUREAU 

Frank Seghetti, prop. 
YArds 7-3278 

2451 So.Oakley 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

Dorothea's Beauty Salon 
A U 7-7524 

4956 W. HadKon St. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

EDWARD 
FITZGERALD 
Ulustrator and designer 

57 E. Walton 
SU 7-7847 

Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

NEUENDORF 

Transp>ortation Co. 

1237 So. Talman 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

HOTEL 
LOUIS JOLIET 

Cyrl Smith. mgr. 

Phone 6-6171 

Scott and Clinton Stmets 
JOLIET. ILL. 

Congratulations and best wishes to His Eminence Cardinal Stritch 

in honor of his new Vatican position. 

Noonan and Skelly, Printers 
FOR CHUBCHES, SCHOOLS & INSTITUUONS 

198 GREENWICH STREET* 

Bet. Fulton and Vesey Streets 

NEW YORK 7, N. Y. 

(SEVENTH A VE. SUB. STATION A — CORNER) 

Bapti«n and Marriage Certificates 

Financial Reports, Collection Lists and Envelopes, Invita-

tions, Novena & Lenten Leaflets, School Programs, Report 

Cards, Souvenir Cards, Advertising Journals, Coupon Books, 

Admission Tickets, Box Seat Tickets, Books for three hour 

Agony eSrvice (Good Friday). 

• 

Congratulations and best wishes to His Eminence Cardinal Stritch 

in honor of his new Vatican position. 

FURNITURE OF DIST7CTION 

For your office — institution — school 

CLASSROOM FURNTTURE FOR STUDENTS AND TEACHERS 

PEARL DESK COMPANY 

10 Barclay St., New York-7 

Phone Couttlandt 7-9073 

"ON BARCLAY STREFrT FOR OVER 36 YEABS". 

#\% 

Jr 
U 

Congratulations and best wishes to His Eminence Cardinal Stritch 

in honor of his new Vatican position. 

GENERAL HEAT 
TREA1TNG CO. 

Phone Riverdale 4460 

13601 SOUTH HALSTED STREET 

4* 

OUR BEST WISHES TO 

HIS EMINENCE SAMUEL CARDINAL STRITCH 
ON HIS NEW APPOINT.HENT 

GREIWE I N C . 
(SINCE 1881) 

2426 READING ROAD CINCINNATI 2, 0HI0 

Designers — Crai tsmen in Ecclesiastical Art — Decorative 

Painting — Mūrais — Stained glass — Lighting Fixtures 

Furniture. 

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draug?" 
% : 

(Continuation on page 4) 
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(Contiuation from page 3 ) 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Striteh 

Sisters of Benedictme 
Convent 

O F FERPETUAL ADORATION 

MUNDELEIN, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

ST. MICHAEL'S SCHOOL 
Sisters of St. Casimer 

1641 YVabansia Ave. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

The School Sisters 
OF NOTRE DAME 

ST. STANLSLAUS IflOSTKA 
GRADE SCHOOL 
1366 W. Potomac 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

Daughters of Charity 
OF ST. V M C B R De PAUL 

212 South Desplaines. Chicago, 111. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritc-h 

Sisters Servants 
of Mary 

ST. DOMITILLAS SCHOOL 

615HillsideAve. 
HTLLSIDE, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Striteh 

SISTERS OF 
LORETTA 

1564 Green Bay Road 
HIGHLAND PARK, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

ŠT. MARTHA'S 
SCHOOL 

Sisters of Christian Charity 

8519 Georgiana Ave. 
Phone Orchard 3-5385 

MORTON GROVE, ILL. 

Congratulations Your Eminence ^J^ 
Samuel Cardinal Stritch 

School Sisters of 
St. Francis 

ST. CYPRIAN SCHOOL 

2561 Clinton 
RIVER GROVE, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

ST. JAMES SCHOOL 

SISTERS OF 
ST. DOMINIC 

305 So. 6th Ave. 
MAYU'OOD, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

ST. SIMEON SCHOOL 

j SISTERS OF 
| ST. JOSEPH 

501 Bellwood Ave. 
BELLWOOD. ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Striteh 

Sisters of Christian 
Charity 

Maria fmmaculata Convent 

1041 Ridge Road 
WILLMETTE, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

Franciscan Sisters of 
Christian Charity 

1140 Edbrooke Ave. 
CHICAGO, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Striteh 

Sisters of St. Joseph's 
School 

1740 Lake ' 
VVILMETTE, ILL. 

= ^ i 

Congratulations to His Eminence Cardinal Stritch 

in honor of his new Vatican position 

T H E GRAIL MAGAZINE OF 

CATHOLIC MARRIAGE 

•EDITED IN COOPERATION WTTH THE CANA 

CONFERENCE OF CHICAGO" 

t!r ''%. 

ROOM FOŪR 

1 year £3.00 

2years#5.00 

G R A I L 

ST. MEINRAD, INDIANA 

4* 

Congratulations and best wishes to His Eminence Cardinal Stritch 

in honor of his new Vatican position. 

CHURCH ENVELOPE OPENING DEVICES OUR EXCEL-

LENT NEULY IMPROVED FASTER OPEN FLAP IS THE 

MOST EPFICIENT AND P R A C T I C A L METHOD OF OPEN

ING CHURCH ENVELOPES. 

NO A D D r n O N A L CHARGE! 

Faster open flaps in aJI sites both single and duplex. 

PLEASE WRITE FOR SAMPLES & PRICES 

Mc Daniel Envelope Co., INC. 

RICHMOND, VIRGINIA 

Church Collection Envelopes — Duplex & Single. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

Joliet Lodge No . 300 
ROYAL ORDEK OF MOOSE 

Paul E. Čade, Governor 
R. G. Hayden, Secretary 

229 N. Chicago St., 
JOLIET, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

From 
A FRIEND 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

JOLIET PAINT g 
WALLPAPER CO. 

Phone 7-2212 

1003V2 W. JeffersonSt. 
JOLIET, ILL. 

Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

JACOB M . ZUMER 

Raddiff Road 
NAPERVILLE, J&t 

%z Jr 
= ^ 

Congratulations and best wishes to His Eminence Cardinal Striteh 

in honor of his new Vatican position. 

M O U N T MARY COLLEGE 
2900 'North Memomonee River Drive 

MIL\VAUKEE WISCONSIN 

^ 

•sv~ • 

^ i 
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Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritc-h 

ST. STANISLAUS 

SCHOOL 

FELICIAN SISTERS 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

Immaculate Heart of 
Mary School 

Sister Mary Pulcheria, C. S. S. N. 
and school children 

3820 N. Spaulding 
TeL IRving 8-6554 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

i 
ST. DIONYSIUS SCHOOL 

School Sisters of 

St. Francis 

4856 West 29th St. 
CICERO, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

Missionary Sisters of 
St. Columban 

6635 N. Ashland Ave. 
CHICAGO. ILL. 

Phone Rogers Park 1-2666 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Striteh 

Joliet Republican 
Printing Co. 

Phone 6-5241 

lOOBisselSt. 
JOLIET, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

HAHN 

STORAGE CO. 

312 West FrontSt. 
WHEATON. ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

DAVID E. 
i DAVIDSON 

PLASTERING CONTRACTORS 
W.\ 8-8111 i 

10347 Indiana Ave. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

Dunker's Service Station 
George Roesner, owner 

Phone Ftflton 5-6920 
16210 Cicero, Oak Forest, III. 

°\ 

Congratulations and best wishes to His Eminence Cardinal Stritch 

in honor of his new Vatican position. 

MENTZER, BUSH AND CO. 

330 EAST CERMAK ROAD 

CHICAGO 16, ILLINOIS 

' *e~x^e 

t 

Congratulations to Hi s Eminence Cardinal Stritch 

in honor of his new Vatican position. 

Secur i tyManufactur ing 

& 

Cont rac t fng Company 

BURLINGTON, WISCONSIN 

Lightning protection in the modem manner for more 

than 80 years. 

\ : 4> 
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<{r 
Congratulations and best wishes to His Eminence Cardinal Stritch 

in honor of his new Vatican position. 

W J O L 

BROADCASTING STATION 

Serving Joliet and 7 Counttes 
JOLIET, ILLINOIS 

=^> 

y 

%, 

Congratulations and best wishes to His Eminence Cardinal Stritch 
in honor of his new Vatican position. 

EDDIE RUCH PONTIAC 
FACTORY AUTHORIZED 

SALES A N D SERVICE 

Phone WHeaton 8-5130, 425 West Front 
WHEATON, ILLINOIS 

j* 
<? = ^ i 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

MORRIS BARBER SHOP 
Mr. John H. Morris, ovmer 

PlM.he 2-0030 
104 S. Cnk-ago St., JoHet, III. 

<"*oneratulations and best wjshes to His Eminence Cardinal Stritch 
in honor of his new Vatican position. 

REID R. GARNER 
LICENSED AND BONDED 

ELECTRICAL CONTRACTOR 
OLD AND NEW WIRING 

RESIDENTIAL — COMMERCIAL — INDUSTRIAL 

Phone TOnence 2-5197, 39 — 157th Street 
CALUMET CITY, ILLINOIS 

=^1 

Congratulations to His Eminence Cardinal Stritch 
in honor of his new Vatican position 

DALEY'S AMBULANCE SERVICE 
TRAINED ATTENDANTS — OXYGEN EQUTPPED 

24 HOUR SERVICE 
Phone: EDison 1-5810 14604 Des Plaines 

HARVEY. ILL. 

Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Striteh 

ZENITO 

RESTAURANT 
r-. 

5549 Belmont Ave. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

HOUSEOF HAMSEM 
i , 23 North Franldin *' -

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Striteh 

South Shore Sheet 
Metai Works, Inc. 

Heating, Air conditioning, roofing 
SHEET METAL 

R. M. Browne 
South Shore 8-1903 

2314L75thSt 
Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

SILVER 

MOTOR EXPRESS 
Mr. Frank Silver, <Jwfeer 

415 Abe St. Ph. 6-6050 
JOLIET, ILL. 

. . • • • , • — — — . . m . Į ^ w — ^ w i l • — 

Congratulations Your E»inence 
Samuel Cardinal Stritch 

RUSSELL PHARMACY 
Russell Siebenthal, R. Ph. 

1522 E. Washingto» S*,, Joliet, I!!. 
Phone 7-1023 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch ' 

EXCEL FOOD MAUT 
1153 Nori* Clai* St. 

•r 
Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

Charles Ūkelis Tavern 
3436 So. Litnanica Ave. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

LEATH FURHITURE 
Phone 7-2615 

63 W. Jefferson, Joliet, 111. 

Jr 

J? % 

Congratulations and best wish.es to His Eminence Cardinal Stritch 

in honor of his new Vatican position. 

MATH IGLER CASINO 
'HOME OF THE SINGING WAITERS" 

Phone WEHington 5-2000, 1627 West Melrose 
CHICAGO, ILLINOIS 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

STANLEVS 
SHELL SERVfCE STATION 
Mr. Sanley Dolega, owner 

Phone Edison 1-9705 
15001 Page, Harvey, m . 

(Continuation on page 5) 
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Congratulations and best wishes to His Eminence Cardinal Stritch 

in honor of his new Vatiean position. 

FOR B E A U T Y ' S SAKE 

Mount Airy 

Granite 

Ashlar 

Include Mount Airy Granite Ashlar in Your building plans. 

Here's stone tha t weathers the tęs t of time — Rugged yet 

unmatched m beauty 

PLEASE WRITE US FOR COMPLETE DETAILS. 

GRANITE 
CORPORATION 

,#- ^ 

Congratulations to His Eminence Cardinal Stritch 

in honor of his new Vatiean position 

VITEBRO COLLEGE 
LACROSSE, WISCONSIN 

%: J? 

<F 
Congratulations to His Eminence Cardinal Stritch 

in^honor of his new Vatiean position. 

Union National Bank and Trust Company 
of Joliet 

Member Federal Deposit — Insuram-e Corporation 

Phone 6-6136 50 W. Jefferson 
JOLIET, ILLINOIS 

" \ l 

t? 

\ -' 

>k 
Mount Airy, North Carolina 

Cardinalas Samuel A. Stritch- maloniai priėmė besUankantj Chicagoj-e prel. Mykolą Krupavičių. 
Stovi prelatą palydėjusieji — prel. Ig. Albavičius, kun. dr. J. Vaškas, M. I. C, ir žurnalistas Stasys 
Pieža. 

Sf 

r.. : ^ 

Congratulations and best wishes to His Eminence Cardinal Stritch 

in honor of his new Vatiean position. 

• 

S T E E P SLOPES... TERRACES, LONG, HEAVY GRASSES.. 
A 
tf&suą . Are all Easy for Ycta wttfc - . . . 

DEVERE 
Rotary Power Mowers 

12 DIFFERENTS MO0ELS TO CHOOSE 

QUAIJTY PRODUCTS ONLY — SINCE 1922 

DEVERE COMPANY 

Racine, Wisconsin, U . S. A . 

Congratulations to His Eminence Cardinal Stritch 

in honor of his new Vatiean position. 

GUILD HALL STUDIOS INC. 

141 Bridle Way, Paramus, N . J. 

Tel. Hubbard 7-0129 

Gatės GriMes, Railings, Baldachins, Testers , Votive stands, 

Monstrances, Cnicifixes, PaschaI condjetick and Sanctuary 

lamps, Fonts, P o o r Boxes, Tabernacles, Stations. 

PLEASE WRITE FOR DETAILED INFORMATION AND 

L E A F L E T . 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

Walter Tedrahn 

General Merchandise 

Store 

CLOVERDALE* ILL 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

WM. A. SMAJD 
Sinclair produets 

Phone 2-9321 

429 N. Broadway . 
JOLIET, I L L . 

= ^ 
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Congratulations to His Eminence Cardinal Stritch 

in honor of his new Vatiean position 

ALGIERS MOTEL u 
RESTAURANT AND COCHTAIL LOUNGE 

Mrs. Alice T. Smith 0wner 

8515 So . Cicero Ave. POrtsmouth 7-3100 
J> 

i? 

i 

Congratulations to His Eminence Cardinal Stritch 
in honor of his new Vatiean position 

PLAINFIELD AVENUE PHARMACY 
Mr. KENNETH L. HOWFXL R. PH. 

PHone 7-7745 1019 Plainfield Ave. 
JOLIET, ILLINOIS 

Congratulations Your Eminence ty 
Samuel Cardinal Stritch 

RALPH 
VANDERHYDEN 

Septic tanks and Cesspools cleaned 

Phone 6-6058 

R. F. D. 3 
JOLIET, ILL. 

^ 

u, •. 

Congratulations to His Eminence Cardinal Stritch 

in honor of his new Vatiean position 

GIUSEPPE TOMMASI STUDIOS 
$90 West 172nd St. New York 32, N. Y. 

EOCLESIASTICAL ART MARBLE SPECIALISTS AND 
DECORATORS 

SELECTED MARBLES FROM OUR STUDIOS IN 
PIETRASANTA, CARRARA, ITALY. 

• t( i •• 

*W ! 

& 

M Congratulations to His Eminence Cardinal Stritch 
in honor of his new Vatiean position 

Thomas H . Crowther Roofing, Inc. 
Siding — AJonrinum wmdow» and doors — Awninjjs and 

Canopies 
150 Youngs Ave. PHone 6-6128 

JOLIET, ILLINOIS 
^ ^ = ^ 

» • 

Congratulations to His Eminence Cardinal Stritch 
in honor of his new Vatiean position 

MERICHKAS R E S T A U R A N T 
FINE FOOD 

804 Theadore St. PHone 6-2122 
JOLIET, ILLINOIS 

Congratulations to His Eminence Cardinal Stritch 

in honor of his new Vatiean position 

DOLGE 
FOR 

DEPENDABLE 
MAINTENANCE 

WRITE FOR LITERATURE, OR SEE YOUR DOLGE 

SERVICE MAN. 

FOR FREE SANITARY SL'RVEY OF YOUR SCHOOL 

DEPENDABLE 
DOLGE 

WESTP0RT, COHHECTICUT 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

T h e Joliet 
Wall Paper Mills 

(P \ Nothing — absolutely nothing can 
- t ake the place of wall paper 

T1 "Wall paper is smar t " 
Phctae 6-6187 

225 Logan Ave., Joliet, Dl. 
Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

CARL HANSON 
DECORATING CO. 

Phone 2-3462 

1108 W. Jefferson 
JOLIET, ILL. ! 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

HERATH 
DRUG STORES, Ine 

450 Second Ave. 
Phone 2-5092 

751 N. HickorySt. 
Phone 2-2826 
JOLIET; ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch i 

MILLER'S GRILL 
Phone GRovehill 6-9718 

2415 ' 2 W. 63rd St. 
CHICAGO. ILL. 

Congratulations to His Eminence Cardinal Širitcti 

in honor of his new Vatiean position 

BACHMANN FUNERAL HOME 

Phone: INterocean 8-9860 

244 East 138th Street 

tir 

l 

Congratulations and best wishes to His Eminence Cardinal Stri tch 
in honor of his new Vatiean position. 

M U R R A Y McCANCE 
SACRED VESTMENTS IN THE CLASSICAL TRADITTON 

54 Hiawatha Street 
ST. THOMAS. ONTARIO, CANADA 

f Congratulations and best wishes to His Eminence CaTdinal Stritch 
in honor of his new Vatiean position. 

ROMAN AND COMPANY 
TERRAZZO CONTRACTORS 

Phone: R0ckwell 2-0734 

* b 

2126 South Spaulding 
CHICAGO, ILLINOIS 

& 
Congratulations and best wishes to His Eminence Cardinal Stritch 

in honor of his new Vatiean position. 

CHARLES J. RILEY and S O N S 

Phone: AMbassador 2-7220 

6352 North Maplewood Ave 
CHICAGO. ILLINOIS 

f 

^ = 4-

^ : 4> 
Perskaitę dien. Draugą', duokite jį kitiems. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

THE SHRIMP HOUSE 
AND BAR 

Phone Vlctory 2-5765 
444 We-*t Cermak Rd. 

CHICAGO, ILL. 

I 

Congratulations and best wishes to His Eminence Cardinal Stritch 
in honor of his new Vatiean position. 

CAPITAL PLUMBING CO. 
Mitchell Brothers, Lioensed and Bonded Oontractors 

Phone - REpublic 7-8043 — 3523 West 77th Place 
CHICAGO. ILLINOIS 

1 
(Continuation on page 6) 
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Congratulations Your Eminenoe 

Samuel Cardinal Stritch 

Central Community 

H O S P I T A L 

5701 S. Wood Street 
• r ' 

Congratulations Your Eminence 
.Samuel Cardinal Stritch 

B E R S A N O BLOCK 
C O M P A N Y 

Concrete building blocks 

Pfcctoe 64727 
536 S. Chicago St. 

JOLIET, ILL. 
Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

STEVE KURTYAK 
Texaco Dealer 

Phone 2-9539 

Second and Richards St. 
JOLIET, ILL. 

Congratulations Your Eminenoe Jf 
Samuel Cardinal Stritch 

Compliments 

of 

C H A S J. M I S E K 
318 W. Washington 

Congratulations Your Eminenoe 

Samuel Cardinal Stritch 

From 

The Color t^orner 
Cor. Main and Duane St. 

GLEN ELLYN, ILL. 

Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch j 
j 

Compliments 

from 
A C M E C A S K E T C O . 

Congratulations Your Eminenoe 
Samuel Cardinal Stritch 

^ 
/r 

Congratulations to His Eminence Cardinal Stritch 
in honor of his new Vatican position 

St, Andrew's Grammar School 
SISTERS OF HOLY FAMILY 

OF NAZARETH 
331 — 155th Plaoe. Calumet city, Illinois 

1 Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

From 

PRESIDENT MR. KALP MAMNO 

MODERN LIFE ANO 

ACCIDENT MSORAMCE CO. 

Congratulations Your Eminence T O H N d R U S I N A 
Samuel Cardinal Stritch J 

BEVERLY 
Ornamentai Products 

ORNAMENTAL HtON RAILTNGS 
Mr. John A. Riecss, owner 

Phone HI 5-0245 
m 
9984 S. Vincennes Ave. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

SILVERFROSS 
DRTVE-IN 

Phone 2-2436 

Cass at Parks Ave. 
H1GHWAY30 

JOLIET, ILL. 

General masonry 
Jfoliet 2-2468 

1108 Loral Ave. 
JOLIET, ILL. 

f 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

J.H.BOLLWEG 
A N D SONS 

EST. 1926 . ' 
ELECTRICAL CONTRACTORS 

HEATING — PLUMBINO 
Phone WArrenvule 3-2411 ^mmmm 

Aurora Rd., at Circle Drive Congratulations Your Eminence 

Congratulations Your Eminenoe 

Samuel Cardinal Stritch 

KUNKEL'S 
P H A R M A C Y 

8056 Lincoln Ave. 
SKOKIE, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

FREDKOCH 

SAUSAGE CO. 

1741 West Division St. 

Our congratulations and best vvishes 

T O HIS EMINENCE 

SAMUEL CARDEN AL STRITCH 

METROPOLITAN 
STAGE 

EQUIPMENT, INC 

2451 St. Marys Avenue 

OMAHA, NEBRASCA 

COMPLETE STAGE SCENERY AND EQUIPMENT. 

Cl^TAINS — TRACKS — B1GGING — LIGHTING. 

WARRENVILLE, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

A r m a n d Falasca 
RELtABLE DECORATTNG CO. 

Jtfiet 3-5655 

218 Maigaiet Street 
JOLIET, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

GORDON'S DRUGS 
PRESCRIPTION PHARMACISTS 

OR 5-3577 

4538 Oakton St. 
SKOKIE, ILL. 

Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

Courtesy 

of a 

FRIEND 

Samuel Cardinal Stritch 

B A U E R ' S S E R V I C E 
Body and fender work. Welding, 

painting. greasing 

7618 Touhy Ave. 
Rodney 3-9727 — Jalortt 3-3635 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

DEBOER 
Asphalt Paving Co. 

Phone Skyline 5-4994 

SAUKTRAIL 
CHICAGO HEIGHTS. ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

DRAKEBOTTLED 
G A S 

For cooking, water heating, 
refrigeration, home heating 

RICHARD C. DRAKE 

Phones 7-7496 and 7-9813 

Manhattan Road, Joliet, 111. 

Our congratulations and best vvishes 

T O HIS EMINENCE 
SAMUEL CARDINAL STRITCH 

"MAY YOUR GOOD DEEDS CONTINUE TO RE BLESSED BY 
THE HOLY FATHER SO THAT ALL MANKIND BENEFTT." 

HEYVVOOD-VVAKEFIELD 
C O M P A N Y 

GARDNER, MASSACHUSETTS 

MENOMINEE, MICHIGAN 

"MANUFACTURERS OF SCHOOL FURNITURE 

AJfD AUDITORIUM SEAUNG FOR" 

SCHOOLS - CHURCHES 

and PUBLIC BUELDINGS 

L 

Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

BILL RUCH 
SUPER SERVICE 

36 E. St. Charles Rd. 
LOMRARD, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

Illinois Hofherr 

Meat C o . 
4603 W. Gladys Ave. 

CHICAGO 44, ILL. 

Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

Albert H. Nemoede, 
Architect 

5106 Main St. 
DOWNERS GROVE, ILL. 

Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

From 

Chicago Window 

Washers Union 

318 West Bandolph St. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

ON-A-LEE 
FURNITURE POLISH 

• 
ON-A-LEE cleans and polishes in 

one operation. No finger marks 
RA 8-2359 — SA 3-7635 

7S26 Sheridan Bd. 
Or ask yous loeal store for 

ON-A-LEE polish 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

TAMWILL CORPORATION 
Casmer Wills 
Bruno Wilczynski 
Paul P. TamiUo 
Terry Green 

Mekens 2-7479 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

NORTELL-EDIDIN 

Oldsmobile Sales 

715 So. 5th Avenue 
MAYWOOD, ILL. 

f 
Congratulations to His Eminence Cardinal Stritch 

in honor of his new Vatican position. 
t 

POWERS THOMPSON 
CONSTRUCTION COMPANY 

Pohne: JOliet S-4254 27 South Chicago St. 
JOLIET, ILLINOIS 

^ 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

Davito-Slaviero 

Pizza Pie Kitchen 
Phone 7-1242 

449 S. Chicago St. 
JOLIET, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

SOUTHERN 

Fried Danut Shop 
Ned Grabavoy, owner 

591 E. JacksonSt. 
Phone 3-6663, JdHet, 111. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

C E N T U R Y 

PERSONNEL 
WE 9-7444 

28 E. Jackson Blvd. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

OLDSTYLE 
LAGER 

FUiton 5-5626 

2332 Grove St. 
BLUE ISLAND, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

From 

MR. EARL 
TEDRAHN 

GENERAL MERCHANDISE 
BARTLETT, ILL. 

<f 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

0€0. SCHIEWE CORP. 
MODERN KITCHEN MART 

Plione FIYlid M M 
944 Madison Htreeet 
OAK PARK, ILL. 

iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiui 
IT PAYS TO ADVERTISE 

IN THE DAILY "DRAUGAS". 

GSVE TT A TRIAL 

Congratulations and best wishes to His Eminence Cardinal Stritch 
in honor of his new Vatican position. 1 

J. LIVINGSTON A N D COMPANY 
KLKCTBICAL CONTRACTORS 

Mr. Williara 4. Howe, Presidcnt JJ 

Phor* STate 2-8404, 333 North Michigan Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS 

^ 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

Courtesy of 

MR. RICHARD 
ZUELKE 
President 

VTTJ.AGE OF BELLWOOD. TLL. 

2302 St. Charles Rd. 
I BELLWOOD, ILL. 

Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

Harig Manuf acturing 
Corp. 

5757 W. Howaid St. 
NILES, ILL. 

Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

GEORGE SCHMIDT 
CUT STONE CO. 

2920 West 21st Street 

Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

From 

CE.NDEHOFF 
&CO. 

4925 Lawrence Ave. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

BERNICE'S 
RESTAURANT 

Berniee and Ray Skriner, otmers 

Phoae 2-2301 

221 Ruby Street 
JOLIET, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

Vernan Mangun 
andSon 

Painting and papering 
New Lenox 48-8675 

181 Wallace St. 
NEW LENOX, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

SAM RAGUSA 
G A R A G E 

Phone 3-7611 

1307CoilinsSt. 
JOLIET, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

FLOR-RICKEY 
G R I L L 

Mr. Richard Garble, owner 

RE 7-5317 

603.8 S. Westem Ave. 

Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

EULIEN 

Barber College 

2521/2 East35thSt. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

Courtesy 
of 

A FRIEND 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

TRIWEC 

Transformer Co. 

3261 Milwaukee Ave. 
, - * • • 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

Sonthwesteni Petishiag, 
Buftlng & Plating; C°* 

E. Cernicky, prop. 

LAtvndale 3-5820 

3900 S. Western Ave. 
Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 
THE SWEET SNOP 

1 U > GUS ALE: 
53 E. JMferson Ph. 6-6653 

JOLIET, ILL. 
Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

KRVGER FUNERAL HOME 
Phone Fulton 8-1300 

13050 Greenwood, Bfae MĮjjjįj 111. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 
WALTER MeKENZIE 

FUttERAL HOME 
Phone Fulton 5-6398 

15618 Cicero Ave., Oafc Fdrest, m. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

BABY DOLL 
POLKA CLUB 

7315 So. Westem Ave. 
GRovehill 6-9340 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

NICHOUS ARRA 
SHOE REREW SHOP 

843 Sbdfeon S t EU 3-5266 
OAK PARK, ILL. j 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

AIRPORT GRILL 
6209 Sctath Cicere Ave. 

• r f 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

6RABAV0Y HAR0WARE 
ARO APMJANGE 

467 ColHns St. Phone 3-7212 
. JOLIET, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

PHYLLIS GRILL 
2216 Irviag Parfc Road 

— -
Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 
P0WERS CERTIFIEO 

SUPERMARKfT ' 
3140 West 59th St 

jContinuation on page 7) 

i * 
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Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

John F. Stoddard 
and Co. 

PLASTERING 

P.O.Boxll33 
JOLIET, ILL. 

Congratulations Your Eminenc* 

Samuel Cardinal Stritch 

GEO. COURT & CO. 

3806 Maple Ave. 
BERWYN, ILL. 

Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

MIN-SUN 

TRADING CO. 

2222 So. La Saite St. 

Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

Charlotte's 

Catering Service 

808 North Parkside 
CHICAGO, ILL. 

Congratulations Your Eminence | Congratulations Your Eminence 

Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

Charles J. Misek 

Norman-Willets Co. 

318 W. Washington St. 

Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

Courtesy 

of 

A FRIEND 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

COURTESY OP 

TRAILMOBILE I N C 

3301 So. Justine St. 

Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

MR.ARTHUR 

EDELSTEIN 

3600 So. Racine Ave. 

Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

CHRISTIANSEN 
&FAGO 

CONTRACTORS 

2337 No. Cicero Ave. 

Samuel Cardinal Stritch 

BEN B. CABAY 

General Contractor 

251 Republic Ave. 
JOLIET, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

MITCHELL'S 

FOOD MART 

1300 N. Raynor Ave. 
JOLIET, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

J. L. ADLER 
ROOFING, INC 

ESTABLISHED 1925 
Siding — Aluminum combination 

WINDOWS AND DOORS 

12 New Street, Joliet, 111. 
Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

MITISA EQUIPMENT 
CORP. 

Phone Skytine 4-7710 
1020 VVashington 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

ZWEIFEL 
LEVOOLN-MEKCUBY, INC. 

Mr. L. N. "Shorty" 

Hertzmann, Mgr. 

Phone 6-5475 

400 East Cass St., Joliet, 111. 
Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

HOR CLAIRE PHARMACY 
5034 West North Ave. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

DR. D. A. DePINTO 
5025 W. Division St. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

TaimcnbaunTs Hosery 
Lingerie Shop 

2147 West Cermak Road 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

B. L MARBCR CO. 
Phonfl SO. 8-9430 

9445 St, Ootta^e Crove 

CHICAGO, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

MERRILL 
OFFICE EQLTPMENT CO. 
Sales, service, and rentai 

Adding machines and typewriters 
8 So Dearborn RA 6-2680 
Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 
FRAMCS PRIRTIHG 

SERVICE 
Phone Stanley 8-9525 

1605 Oak Park Ave., Berwyn, Hl. 
Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

F0REST MOBILE SERVICE 
STATI0N 

756 Des Plains, Forest Park, 111. 

Samuel Cardinal Stritch 

BOWL-A-WILE 
L A N E S 

Phone 3-6711 

112 E, VanBurenSt. 
JOLIET, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

Bruno Concrete 
Construction Co. 

Bruno Litwicki, contractor 

DI 2-9150 

2817 No. Harding 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

C0LLINS FURN. 
3845 Cottage Grove Ave. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

GEORGtA RUT C0. 
Phone SPaulding 2-5000 

4557 West Diversey 
CHICAGO, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

THOS. K0UAS, 
CONTRACTOR 

PAINTING—DECORATING 
Phone PRescott 9-0432 
10948 So. Springfield 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

INGLEN00K L0G CABIN 
LUNCHEONS—DINNERS 

Phone PUHman 5-7474 

115th and Halsted St., CMcago, IH 
Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

D0NNER 
MACHUfE W0RKS 
Phone LAfayette 3-7539 

3809 So. Maptenood, Cmcagt, IH. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

CALBMET PARK 
NARDWARE 

Phone FUlton 8-3656 
1340 West 127th Street 
CALUMET PARK, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

J. E.C0YLE 
ARCHTTECTS-ENGINERS 

215 Herkimer Phone 6-4117 
JOLIET, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

MARY JANE DRAPERIES 
4951/2 South Bivd. EU 3-5714 

OAK PARK ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 
ALT-NANE KAMP 
FtftERAL HOME 
3224 West Montrose 

Our congratulations and best wishes 

I 
T O HIS EMINENCE 

SAMUEL CARDINAL STRITCH 

F. E. COMPTON & COMPANY, 
PUBLISHERS 

Compton Building, 1000 N. Dearborn St 

Chteago 10, Illinois 

C0MPTON-S ENCYCLOPEDIA 
Sets a new standard for modern schctol reference; there's 

nothmg qulte likę it! 

Don't delay getting this new edition for your library and 
classroonis. 

Ali these features pins a new modern cover design mate 
COMPTON'S ENCYCLOPEDIA outstandfng on any library 

shelf, aad first choiee for teachers and papils wherever 
it is used. 

Highest recomendation from catholic school and 

library authorities. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

Charles C. Porcelli 

Attorney at Law 
ANdover 3-3750 

11 So. La Salle St. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

Brookf ield Federal 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

SUPERIOR 

Air Contrci Service 

MU 5-5568 

6541 W. Irving Park Rd. 

Congratulations Your 

Samuel Cardinal Stritch 

MARYCREST 
Savings & Loan Assn. į Savings & Loan Assn. 

3718 Grand 
BROOKFIELD, ILL. 

Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

Courtesy 

of a 

FRIEND 

J 
\ ^ ^ 

Congratulations and best wishes to His Eminence Cardinal Stritch 
in honor of his new Vatican position. 

PORTAGE PARK LODGE No. 220 
LOYAL ORDER OF MOOSE 

Bodotph Boehm, Governor — C. B. Strcfteck, Secretary 

5835 Irving Park, Road 

^ . — 

Congratulations and best wishes to His Eminence Cardinal Stritch 
in honor of his new Vatican position. 

TEZAK FUNERAL HOME 
4 FUNERAL DIRECTORS 

JEANM. TEZftK 
457 Indiana Ave PHone 2-0524 

JOLIET, ILL. 

Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

Belvedere 

RESTAURANT 

6012 West Grand Ave. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

North Aluminum 

CASTTNGCO. 

1832 H. Ashland Ave. 

1953 East Coart St. 
KANKAKEE, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

ALLEN 
BOTTLING CO. 

Orange Crush, Old Colony Strairt 

Phone 6-6417 

1012 Collins St. Joliet, til. 
Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

CAESAR FIOCCHt 
COMPANY 

2490 Skokie VaUey R4 
Phone ID 2-7541 

HIGHLAND PARK, ILL. 

<f 
Congratulations and best wishes to His Eminence Cardinal Stritch 

in honor of his new Vatican position. 

LILJEGREN and KLANG 
CONSTRUCTI0N COMPANY, INC. 

Builders smd concrete contractors 
RESIDENTIAL — COMMERCIAL — INDUSTRIAL 
Phones: SPring 4-2515 and Nlles 7-7433 

7364 North Mihraukee Avenue 
NILES, ILLINOIS 

<? 

» 

Congratulations and best wishes to His Eminence Gardinai Stritch 
in honor of his new Vatican position. 

BELTONE HEARING SERVICE 
of HAMMOND 

Phone: VEstmore 1-5272 5305 Hohman Avenue 
HAMMOND, INDIANA 

Congratulations and best wishes to His Eminence Gardinai Stritch 
in honor of his new Vatican position. 

ARENA A U T O AUCTION 

Phone: ESsex 5-0900 
8486 South Chicago Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS 

Congratulations and best wishes to His Eminence Cardinal Stritch 
in honor of his new Vatican position. 

E. A . KELLER C O . 
BUILDING MATERIALS 

Phone - Fleetwood — 4-0180, 500 - East Coacit Av. 
LA GRANGE. ILLINOIS ** 

n^ 
Congratulations and best wishes to rFs Eminence Cardinal Stritch 

in honor of his new Vatican position. 

SERVICE BAKERY,INC. 
MANUFACTURERS BAKERY PRODUCTS 

Phone - Kellogg — 2-2221, 16710 — Oak Parko 
TINLEY PARK, ILLINOIS 

^ 

Jr 
4 

Congratulations and best wishes to His Eminence Cardinal Stritch 
iri honor of his new Vatican position. 

ALSTON DECORATORS 
COMPLETTE CHURCH INTERIORS 

Dfafel6NEBS DECOKATOKS — CRAKTSMAN 
3064 Clyhourn LA 5-4986 

rfT 

4> 
Renkite tiras, kurių skelbimus matot "Drauge". 

Congratulations and best wishes to His Eminence Cardinal Stritch 
in honor of his new Vatican position. 

SCHIMMING OIL CO. 

Phone CL 3-4188, 302 East Northwest Highway 
MfT. PROSPECT, i U INOIS 

Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

From 

PETCR'S T A V E R N 

404 W. 79th Street 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

LENCI H A R D W A R E 
i 

Mr. Oriando J. Lenci, otmer 

431 S. Chicago St 
JOLIET, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

ILLINOIS 
AUTO WRECKERS 

Phone 2-3619 

1039RailroadSt. 
JOLTET, ILL. 

Congratulations Yonr Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

Westem Avenue 
PHARMACY 

Mr. Joseph Basinger. own., R. Ph. 

Pilone 3-3612 

367 Western Avė. 
JOLIET, ILL. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

KOSAOCS 
DRESSSUIT 
RENTAL SERVICE 

"Rent a tux from Kosack's 
Phone 6-6816 

564 E. Jackson 
JOLIET, ILL. 

Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

PRESBITERO AND 

SONS 
GENERAL CONTRACTORS, Inc. 

3122 IT. 63W 3f. 

Congratulations Your Eminence 
Samuel Cardinal Stritch 

SOMMĖRS AND 
FAHRENB ACH, fite. 

i 
Printers, Binders, Engravers 

81 W. Van Bnren 
HA 7-8368 

Congratulations Your 

Samuel Cardinal Stritch 

North Halsted 

LAUNDROMAT 

1618 lforth Halsted Si 

Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

Courtesy 

of 

Chas. F. Wetterfing, }r. 

Congratulations Your Eminence 

Samuel Cardinal Stritch 

From 

A & J Service 

257 W. 69th St 

Congratulations Your 
Samnel Cardinal StHtėn 

ADAMS 
Manufacturing Co. 

KLEVATOR S l T F U t S 

M r. Joseph Coulombe, owner 

NO 4-«54 

911 H. Lairabee 
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Rinkimų išvakarėse 
Šiais metais balandžio mėnuo 

studentams svarbus dviemis at
žvilgiais: tuo metu vyksta Lie
tuvių Studentų sąjungos JAV 
centrinių organų rinkimai ir Lie 
tuvių bendruomenės tarybos bei 

Dalyvaudami rinkimuose mes 
tą savo susirūpinimą bei susi
domėjimą parodysime. LB ligi 
šiol ne vienu atveju yra padė
jusi studentams įvairiomis pro
gomis. Jau būtų pats laikas ir 

atstovų į Pasaulio Lietuvių ben- mums parodyti savo nuoširdumą 
druomenės seimą rinkimai. 

Nereikėtų aiškinti, kodėl mes 
turime dalyvauti Sąjungos rin
kimuose. Visiems suprantama, 
jog nuo rinkimų rezultatų pri
klauso ir tolimesnis Sąjungos 
likimas. Mums turi būti svarbu 
kas vadovaus Sąjungai. Ypatin
gai šiuo metu ta reikšmė įgau
na didesnės svarbos, nes esame 
atsidūrę kritiškame laikotarpy
je. Sąjungoje susitinka dvi kar 
tos: vyresnieji studentai ir tik 
dabar pradedantieji studijas. Čia 
susitinka dviejų mokyklų auk
lėtiniai: Europos ir JAV. Ir to
kiu metu ypatingai svarbu iš
laikyti sveiką balansą, jieškoti 
bendros kalbos ir būdų šiuos du 
polius sujungti vienan. Tai vie
nas iš diddžiausių centrinių or
ganų rūpesčių ir pareigų sekan- i 
tiems metams. Nuo pajėgių žmo 
nių išrinkimo priklausys ir šių 
problemų išsprendimas. Svarbu, 
kad balsuotume. Raginkime sa
vo draugus rinkimuose dalyvau
ti ir atlikti savo lietuvio studen
to pareigą. 

12 vai. Pirmasis posėdis — dr. 
A. Balio paskaita "Lietuvis kū
rėjas tremtyje"; , 

2 vai. Bendri pietūs Pennsyl-
vanijos universiteto Ivy Dining 
Room; 

3 vai. 15 min. — 5 vai. p. p. 
Antrasis posėdis (kalba USNSA, 
NFCCS. BSF ir Lietuvių Stu
dentų s-gos atstovai.): 

7 vai. v. Lietuviškosios visuo-
menės-studentijos susiartinimo 
banketas-balius Coronet Bali 
Room, 311 S. Broad St. Bus va
karienė, trumpa meninė progra
ma, pagerbimas dr. A. Senno ir 
šokiai. 
Sekmadienis, balandžio 27 d. 

Sekmadienį programa vyksta 
Ravenhill Akademijoje 3480 W. 
Schoolhouse Lane. Philadelphia, 
Pa. 

30 min. Šv. Mišios Ra-
akademijos koplyčioje; 
15 min. Bendri pusry-

LB. Antra, kaip optimistiškai 
bežiūrėtume ateitin, vienintelis 
būdas išsilaikyti savoje lietuviš
koje šeimoje, sujungti rankas 
bendram darbui yra Lietuvių 
bendruomenė. Gaila, kad pasi
taiko žmonių bei sambūrių, ku
rie dar nemato LB svarbos. Tie
sa, gal tai tik nesveikas trum
paregiškumas ir tematymas tik 
savo daržo, o ne blogos valios 
reiškinys. Kultūrinis veikimas 
turi bazuotis Lietuvių bendruo
mene. Leiskime politikams jieš
koti kelių ir būdų Lietuvos by
lai kelti, tačiau kultūrininkai tu 
ri burtis Bendruomenėm 

Trečia priežastis, verčianti stu 
dentus rimčiau Lietuvių bendruo 
menėn pažiūrėti, yra pačių aka
demikų kandidatavimas rinki
muose. Būtų tikrai gera, jei mes 
jų kandidatūras paremtume. 
Kaip teko pastebėti kandidatų padeda vainiką prie Laisvės Var 
sąraše, studentus atstovauja | P°- Apžiūrimos Philadelphijos 
mums visiems pažįstami kole-

10 v. 
venhill 

11 v 
čiai; 

12 vai. Iškilmingas Studijų die 
nų uždarymas. Paskaita prof. 
J. Brazaičio — lietuviškos trem
ties kūrybos tematikos klausi
mais : 

3 vai. Studijų dienų dalyviai 

Spaudoje pasirodė Lietuvių 
Studentų JAV Užsienio skyriaus 
biuletenis "Už Tėvynę", reda
guojamas R. Binkytės ir A. Ge-
čiausko. Jame keliamos mintys 
turėtų rasti atgarsį studentijos 
tarpe. Viena būdingesnė mintis 
tai laiškų- vajus. Jau kelinti me
tai kaip panašią akciją veda Lie 
tuvos vyčiai, tad ir mes stokime 
jiems į talką. Rašykime laiškus 
žymiesiems pasaulio politikams, 
kultūrininkams, mokslininkams 
bei visuomenininkams; taipgi 
nepamirškime ir svetimtaučių 

spaudos. Supažindinkime pasau
lį su Lietuvos problema jos kan 
čiomis ir aspiracijoms. Iš kar to 
nesulauksime didelio atgarsio, 
bet lašas po lašo ir akmenį pra
tašo. Svetimtaučiai nėra mums 
apatiški. "American Mercury" 
žurnalas net kreipiasi į mus su 
prašymu. Jis rašo sekančiai: 
Dear Mr. Vygantas, 

In developing our new College 
Forum for greater Christian 
strength in colleges, we wou!d 
be very glad to have forceful 
letters contributed each month 
by any Lithuanian undergradu-
ates in any college or universi-
ty in United States. 

If you'd likę to pass along 
this information in your under-
graduate mailing list something 
good might come of it. 

Sincerly, 
William La Varre 

The American Mercury 

250 West 57th Street 

New York City, N. Y. 

Yra duota mums proga, kodėl 
neišnaudoti jos! 

Lietuvių Studentų Sąjungos 
centrinių organų rinkimai jau 
čia pat. šiais metais kandidatų 
ir sąrašų apstu. Išstatyta net 
keturi sąrašai; tai rekordinis 
skaičius. Vien tik iš to fakto, 
neskaitant daug kitų, pastebi
me, kad paskutiniųjų metų bė
gyje Sąjunga vėl atgavo savo 
prestižą. Sąjunga ir toliau tu
ri būti pirmaujantis veiksnys 
lietuviškosios studentijos tarpe. 
Ji atlieka užduotis, kurios nei 
viena ideologinė organizacija ne 
įstengs išpildyti. Vien tik Liet. 
Stud. sąjungos rėmuose mes 
įstengsime atsiekti konkrečių ir 
vieningų darbų. Ji y ra mus vi
sus jungiantis akstinas. Taipgi 
Sąjunga varo sunkų, bet efektin 
gą Lietuvos vardo, jos proble
mų, kančių bei aspiracijų pla
tinimo darbą. Šio skelbimo 
efektingiausias įrankis žurnalas 
"Lituanus". J i s turi būti išlai
kytas studentijos rankose, ki
tu atveju jisai taps grupinis in
strumentas ir praras savo ver
tę. Nepastatykime Sąjungos bei 
Lituanus į pavojingus vandenis 
užmiršdami pabalsuoti. 

Ideologiniu Organizacijų Baruose. — Kovo 20-30 dienomis 
Urbanos stud. at-kų draugovė surengė rekolekcijas Urbanos lie
tuviškajai studenti jai . Rekolekcijas pravedė kun. K. Ruibys... 
Balandžio 17 d. įvyko Urbanos stud. at-kų sus-mas, kuriame 
A. Stakytė ir G. Kirlauskaitė skaitė referatus apie "Laisvę ir 
Krikščionybę"... Kovo 23 d. Chicagos stud. at-kų draugovė su
rengė Pax Romanos dieną, kurioje dalyvavo latviai i r ukrainie
čiai studentai... Kovo 29-30 dienomis Bostono santariečiai buvo 
surengę dail. K. Žoromskio religinės dailės darbų parodą... San
taros rengiamosiose "Gyvosios Lietuvybės" mėnesio popietėse 
paskaitas skaitė is tor ikas V. Trumpa apie "Kartų santykius"; 
G. Gudauskienė apie "Lietuvių Liaudies dainas ir mūsų kompo
zitorius"; Nagys apie "Keliai ir klystkeliai, veidai ir kaukės — 
dvylika metų mūsų benamės prozos (1945-1957 m.)"... Kovo 29 
d. Santaros Chicagos skyr ius surengė išraiškos šokio ir poezijos 
vakarą... Santa ros biuletenio "Žvilgsniai" trečias numeris išėjo 
iš spaudos... Urbanos skautai akademikai bal. 13 d. suruošė li
teratūrinę valandėlę... Bostono Akademinio Skautų sąjūdžio s k y 
rius bal. 19 d. su rengė šokius Tautinės Sąjungos Namuose... 

Įvykiai ir Asmenys. — Tomas Remeikis, studijuojąs poli
tinius mokslus Ulinois universitete, tolimesnėm studijom tęsti ga 
vo 1500 dol. stipendiją... Įsteigimui Lietuvių bendruomenės apy
linkės Urbanoj suda ry t a s laikinas komitetas. Į jį įeina S. Radvi
la (pirm.), I. Liškūnaitė ir E. Šimonis... Rymantas Svotelis va
sario mėn. baigė Marylando Politechnikos institutą, šiuo me tu 
atlieka karinę prievolę... Marylando universitete šiais metais s tu
dijuoja 10 lietuvių... ASK Lituanica laimėjo Š. Amerikos lietu
vių krepšinio pirmenybes Clevelande. Sporto varžybose dalyvavo 
nemažas skaičius akademikų... Vytau tas Valaitis laimėjo visą 
eilę pagyrimų Amerikos universitetų fotografijos konkurse... 

Daugėja našlių 
Statistika rodo, kad kasmet 

JAV-se vyrų miršta 200,000 dau 
! giau kaip moterų ir šiuo metu 
i JAV-se yra 7,700,000 moterų 
našlių. Apie 1975 metus mote
rų JAV-se buvo 3,600,000 dau-

j giau kaip vyrų. 
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:L 
Jei mums, akademikams, yra 

svarbūs Sąjungos rinkimai, tai 
visai lietuviškajai visuomenei. 

gos, kurie savo organizacinį su
brendimą jau yra puikiai parodę 
.studentiškose organizacijose. Da 
bar jie bando su savo patyrimu 
eiti į lietuviškąją visuomenę. Jų 
buvimas LB mums labai svar-

kuriai tikrai rūpi tolimesnis mū bus. nes jie geriau pažįsta mū
sų kultūros išlaikymas, L B rin- sų problemas ir todėl galės jas 
kimai kelia rūpesčio, tačiau kar- geriau ginti, jei iškils reikalas, 
tu ir teikia vilties. Studentai tu- Be to, dabar yra laikas jaunimui 
ri šioje srityje taip pat parody
ti pakankamo susidomėjimo. 
Mes net rukus ateisime vadovau
ti lietuviškajam gyvenimui, pa
vaduodami vyresniuosius. Todėl 
jau dabar laikas susirūpinti ir 

atsistoti šalia senimo bendrame 
kultūriniame darbe. 

Raginame ir kviečiame visas 
koleges ir kolegas dalyvauti tiek 
Sąjungos, tiek Lietuvių bendruo 
menės rinkimuose. Atlikime sa-

susipažinti plačiau su problemo :Vo kaip studento ir kaip lietuvio 
mis, kurios iškyla kultūriniame | pareigą. Neužmerkime akių ben-
gyvenime. driems lietuviškiems reikalams. 

STUDIJŲ DIENOS PHILADELPHIJOJE 
Mieloji Kolege, Mielas Kolega, nei kartą mūsų suvažiavimai ir 

Mus visus įpareigojanti atsa- studijų dienos nebuvo pagerbti 
komybė yra plėsti savo intelek- augštas pareigas studentiškame 
tualinį pajėgumą ir, stengiantis veikime turinčių svetimtaučių! 

istorinės vietos. 
Iki pasimatymo! 

Alg. Gečiauskas, 
Liet. Stud. s-gos c. v. įgaliotinis 
rytiniam pakraščiui. 
Alg. Lukas, 
Liet. Stud. s-gos 
Priladelphijos skyr. pirm. 
P. Mašalaitis, 

1 Studijų dienų rengimo 
' komisijos pirmininkas 
1 Rengimo komisijos nariai : 

K, Biitkytė, 

L. Petrauskaitė, 

L. Mockunas, 
R. Kalvaitis. 
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in honor of his new Vatican position. 
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sukurti lietuvio, inteligento, 
tremtinio tipą, išlaikyti lietuviš
ką sąmoningumą. Siekiant atras 
ti naujų būdų tam-tautiniam są
moningumui palaikyti ir siekiant 
keliolikai valandų sukurti tauti
nio ugdymo atmosferą, kviečia
me Tave atvykti į balandžio 26-
27 d. Philadelphijoje įvykstan
čias rytinio pakraščio Lietuvių 
Studentų sąjungos studijų die
nas. 

Rengėjų nepamiršta ir links-

Išmoktų dalykų paveikslai 
smegenų bangose 

Californijos universiteto ir 
Los Angeles Medicinos mokyk
los profesoriai dr. K. Kiliam ir 
dr. E. Roy pastebėjo, kad gyvu
lių išmokti dalykai atsispindi jų 
smegenų bangose. Pvz. jie iš
mokė kates vengti elektros smū 

moji dalis. Šeštadienio vakarą gio, paklausant elektrine lempu-
įvyks lietuviškosios visuomenės te ar garsu duodamų signalų. 
-studentijos susiartinimo balius Katėms tai išmokus jų smege-
-banketas! Jo metu Lietuvių nų bangose buvo pastebimas 
Studentų sąjungos centro vai- skirtumas. Kada joms buvo duo 
dyba pagerbs prie lietuviškosios ta specialių raminančių vaistų 
kultūros puoselėjimo daugiausiai (transquilizers), tie specialūs 
prisidėjusį svetimtautį — dr. bruožai jų smegenų bangose iš-
Alfredą Senną. Pennsilvanijos nyko. Praėjus vaistų veikimui 
universiteto Baltų-Slavų depar- bruožai smegenų bangose vėl at-
tamento viršininką, ilgą laiką 

Pirmą kartą Sąjungos istori- gyvenusį Lietuvoje ir dėsčiusį 
joje studijų dienos vyks dvie
jų JAV mokslo institucijų puoš
niose patalpose — University of 
Pennsylvania (Benjamino Fran
klino įkurtame universitete) ir 
Ravenhill Academy (besididžiuo 
jančia savo garsiąja alumne, mo 
nakiete Grace Kelly). Studijų 
dienų tema — "KŪRĖJAS TRE
MTIES KRYŽKELĖSE". Mums 
svarbius, dažnai protą varginan
čius klausimus, jei ne išspręsti. | 
tai bent įstatyti į metodišką 
sprendimo kelią savo paskaito
se bandys prof. J. Brazaitis, 
"Darbininko" redaktorius, ir 
prof. dr. A. Salys, Pennsylvani-
jos universiteto profesorius. 

Vienas iš trijų studijų dienų 
posėdžių bus mums neįprastas, 
nes jis vyks anglų kalba. Jo me
tu į mus prabils United States 
National Students Association 
(USNSA) egzekutyvo vicepre
zidentas Donald Clifford, Na
tional Federation of Catholic 
College Students r NFCCS) cent 
ro valdybos pirmininkas Joseph 
Karris ir Baltų Studentų federa
cijos pirmininkas Salmre. Dar 

Vytauto Didžiojo universitete. 

sirado 

• Dr. V. Vygantas išskrido į 
Europą, kur Šveicarijoje daly
vaus Pax Romaną centro valdy-Atvykę turėsite progą pama 

tyti ir Philadelphijos istorines bos metiniame posėdyje. 
įžymybes. Visi padėsime lietu-
vių studentų vardu vainiką prie 
Laisvės Varpo, prisimindami 
Lietuvoje okupanto priespaudo
je kenčiančią studentiją. O po 
to, lankysime Independence Hali, 
kur pasirašyta JAV konstituci
ja, ir t. t. 

Tad laukiame Tavęs atvyks
tant į Philadelphiją ir tikimės. 
jog paraginsi ir savo kolegas-
(-es) atvykti. Laukiame šiais 
metais ir gimnazijas baigiančių
jų abiturientų. Paragink juos 
būtinai atvykti. Prižadame vai
šingai visus priimti, kiekvienam 
parūpinsime nakvynę pas vietos 
studentus. Tik nepalikime na
muose geros nuotaikos!!! 

STIDIIV DIENI PROGRAMA 

šeštadienis balandžio 2fi d. 
Posėdžiai vyksta Pennsylvani-

joa universiteto Huston Hali pas 
tat.", esani'įam F ra r, k I i n Rom. 

11 vai. Registracija: V. K. Jonynas Kanivbčs Žvaigžd<" 

Bendroje veikloje. — Liet. Stud. Šalpos fondas paskyrė ant
rą 100 dol. stipendiją, Columbia, Fordham a r Pennsylvanijos 
universitetuose lituanistiką studijuojančiam lietuviui studentui... 
C. V. Informacijos skyrius išleido trečią numerį spaudai ir visuo- i 
menei skirto biuletenio... C. V. šv. Velykų pirmą dieną Chicago-' 
je suruošė viešą linksmavakarį, į kurį atsilankė didokas skaičius 
studentų ir vasuomenės... Rytinių pakraščių studijų dienos įvyks 
t a š. m. balandžio mėn. 26-27 dienomis Philadelphijoje. Rengimo 
komisiją sudaro P. Masaitis (pirm.), R. Kalvaitis, L. Petraus
kaitė, N. Binkytė, L. Mockunas ir A. Vasys... Liet. Stud. sąj. Už- • 
sienio skyrhfs spaudai rengia sulankstomą brošiūrą apie Sąjun
gą ir Lietuvą anglų kalba. Techninio redaktoriaus pareigas su
tiko eiti kol. V. Valaitis iš Athens, Ohio... Šių metų rinkiminė 
komisija sudaryta iš Bostono apylinkės studentų: G. Kurpis (I 
pirm.), B. Kapočiūtė (sekr.), B. Banaitytė, B. Danerytė ir A. 
Jakniūnas. Liet. Stud. sąj. Užsienio skyrius išleido savo biule
tenį "Už Tėvynę". Jame keliamos aktualijos vertos dėmesio... 
"Studentų Gairių" 31 nr. pasirodė spaudoje. Jame daug infor
macijų apie artėjančius Liet. Stud. sąjungos rinkimus... Kovo 
23 d. įvyko Liet. Stud. sąjungos Philadelphijos skyriaus susi
rinkimas. Programoje buvo prel. M. Krupavičiaus paskaita "Kaip 
dabar Amerikoje gyvenąs lietuvis studentas gali pasidarbuoti 
Lietuvos naudai"... Baltų Studentų klubo, kuris veikia N. Y. Ci
ty College, pirmas pobūvis įvyko kovo 21 d. Lietuvių Atletų klu
bo patalpose. Dalyvavo apie 60 studentų... S. Užgiris i r D. Tallat-
Kelpšaitė įeina į naujai susidariusią Urbanoje lietuvių, latvių, 
estų ir ukrainiečių komitetą... 

"Li tuanus" Rėmuose. — K. Skrupskelis perėmė nuolatines 
Lituanus administratoriaus pareigas... 76-je metinėje U.S.A. Bib
liotekų sąjungos periodinės spaudos parodoje tarpe kitų moks
liškų žurnalų buvo išstatytas ir "Lituanus"... Balandžio 26 d. 
Philadelphijos studentai rengia banketą-balių,, kurio pelnas bus 
skiriamas "Lituanus" žurnalo naudai... Lietuvos komunistiniai 
laikraščiai pasiūlė pasikeisti spauda su "Lituanus'. Šis pasiūly-

- mas C. V. buvo atmestas, bet Lituanus bus siuntinėjamas pa
vergtos Lietuvos universiteto bibliotekoms... "American Mercu-

' ry" žurnalas per Lituanus kviečia mūsų studentiją bendradar
biauti šio žurnalo "College Forum" skyriuje... Lituanus žurnalui 
paremti Naujosios Zelandijos studentai surinko 3 svarus. Stu
dentai mėgins ir daugiau lėšų surinkti iš Naujoje Zelandijoje gy
venančių lietuvių šio žurnalo reikalams... Naujoje Zelandijoje 
Aucklando universiteto biblioteka gauna "Lituanus" žurnalą.-

Pas Austrafijos-N. Zelandijos studentas. — N. Zelandijoje 
Aucklando universitete studijuoja 4 lietuviai: V. Grigaliūnas, 
R. Tarvydas, G. Procuta ir V. Procuta... Antrame Australijos 
lietuvių studentų suvažiavime Melbourne lietuviai studentai, stu
dijuoją N. Zelandijoje, nutarė prisijungti prie Australijos lietu
vių studentų sąjungos... Aucklando miesto bibliotekai studentai 
įteikė keturias knygas apie Lietuvą anglų ir prancūzų kalbo
mis... Melbourne baigė mokslus šie akademikai: Nijolė Mikaliū-
naitė — humanitarinius mokslus, Danutė Giedraitytė — meną, 
Steponas Dertelis — fizikos mokslus, Visvaldas Alekna — tech
niką, Danutė Butkevičiūtė — pedagogiką... Australijos Liet. 
Stud. antrajame suvažiavime dalyvavo 47 akademikai... A.L.S.S. 
c. v. pareigos rotacijos tvarka šįmet atiteko Adelaidės skyriaus 
valdybai... Melbourne sudaryta Pabaltijo Studentų taryba, kuri 
organizuoja ir koordinuoja pabaltiečių studentų veiklą... Į nau
ją Sydnėjaus skyriaus valdybą išrinkti šie studentai: R. Dau-
kus (pirm.), I. Žilonytė, I. Venclova, I. Kovalskis ir V. Patošius. 
Revizijos komisijon: T. Ratas, V. Šliogeris ir K. Protas... Šiuo 
metu Australijoje studijuoja apie 100 lietuvių, iš jų daugiausia 
Sydnėjuje — 41. Adelaidėje — 29, Melbourne — 1 7 ir kitose 
vietovėse mažiau... Cia jau yra apie 20 lietuvių, baigusių augš-
tuosius mokslus... 
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