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Literatūriški kareivio užrašai Dievas davė laisvą valią. Prie
kaištai Dievui yra nepasitenkini
mas Dievo duota žmogui laisva 

ALOYZAS BARONAS valia daryti gera ar bloga. Šis
‘ | knygos skyrius yra vienpusis- 

Kiekvienas didesnis pasaulio minimus? Ir galima atsakyti, kas> nes nėra kas paaiškina ko. 
sukrėtimas pagamina nailonus kad galima žiūrėti abiem atžvil-. žemėje daugiau blo^o nei 
niekšų ir šventųjų, kankinių ir giais, nes jis turi gyvenimišką- gero, nors juk visiems “aišku, 
išdavikų, didvyrių ir išnaudoto- ją ir literatūrinę tiesą. Įvykiai, kad prįklauso nuo paties
jų, prareginčių ir apakanėių. Vi- užrašyti tikri, tačiau taip jau
si tie žmonės ir anksčiau gyve- literatūriškai, kad knyga dau- 
no, tačiau gyvenimui tekant lė- giau žavi savo literatūrine ver
tai ir ramiai, jiems nebuvo pro- te, kaip istorine.
gos išryškėti savo giliai ar ne

teigimas
jausmus.

Toks vienapusiškas 
;ali įžeisti kataliko

taip giliai slypėjusiom būdo Ironija ir nuoširdumas
Rasime ir save 

Lietuvoj pasilikę rašytojai ba
ypatybėm. Mirties akivaizdoje Autorius knygos įvade sako: į ra tremties rašytojus, kad šie 
kartais šykštieji, kurie kaikieno “Viskas čia — ir laikas, ir vie? demonstruoja tik savo atmintį 
laikomi visų blogybių motina, ta. ir žmonės joje. netikri, o pi*a įr teberašo apie Lietuvos kai
res šykštuolis buvo Judas, kar- manyti” Tačiau skaitytojas ran mąt o nesiima temų, kurių išky- 
tais dar labiau sušykštėja. ir da laiką ir vietas tikras. Belie- ja begalybė netekus gimtosios 
buvę žiaurūs dar labiau sužiau- ka suabejoti dėl žmonių. Jų tik- žemės. Tiesa, čia daug yra nau- 
rėja, arba kartais būna ir at- rais vardais nėra, tačiau iš veik- jų Frankų Krukų bet dar kol- 
virkščiai. Priklauso nuo smulk- smų galima atpažinti, kad tai kas negalima pajudinti, tačiau 
menų, nuo žmogaus tikėjimo tie patys veikėjai, kurie VI. Ra- Katiliškio knyga Išėjusiems ne- 
Augštesne esybe ar pomirtiniu mojaus knygoje vadinami tik- Į grįžti yra Ivg atsakas į aną pa
gyvenimu, nuo žmogaus veržlu- rais ar sutrumpintais vardais, geidavimą. Šioje knygoje randa
mo ir apatijos. Ir kiekvienas Pas Katiliškį vienas asmuo va- me vįsą nedalią netekus tėvy- 
žmogus, išgyvenęs pasaulio su- dinamas “Daikteliais”, o Ramo- nės ir visą palaimą juo °reites- 
krėtimą, yra didelio dramatinio jaus knygoje aprašoma kaip' niame nuo jos tolėjime. Šitą di- 
romano veikėjas ir kūrėjas, su tas asmuo tuos daiktelius rin- - lęnaą ir tF^gišką retai istorijoi 
tūkstančiais šviesių sielos apsi- ko. Tačiau mes nesiimsime įro- j užtinkamą, turėjo pergyventi 
reiškimų ir polinkių niekšybės dyti, kad tai viskas tikra, tas kiekvienas lietuvis. Šioje kny- 
įvykdymui. Apie kiekvieną to- neturi ir reikšmės, jei nepavyk- goje ras save ne tik tie kariai, 
kį pasaulio sukrėtimą, sakyki- tų to įrodyti: norime tik kons-f kurie nešė šautuvus, kastuvus 
me karą, po jo prirašoma sim- tatuoti. kad autorius neturi ne-: jp savo išvargusį kūną tolyn' 
tai tomų atsiminimų. Vieni jų apykantos nė vienam veikėjui, nuo nelaimės, bet ir tie kurie 
įdomūs ir reikšmingi, o kiti tik jis juos tepa lengvu ironijos ramiai iš savo tėviškės išvyko, 
to meto laikraščių ir oficialių brūkšniu, be keiksmo .skundo Katiliškis puikiai prašo paliekan 
agentūrų santraukų papildy- ar ašarų. ; čio savo žemę žmogaus širdies
mas. Ir taip jau yra, kad tie, Rašydamas pats apie save peršulį ir to peršulio amžiną 
kurie moka rašyti, tie mažiau autorius būna atviras, priešin- atsikartojimą.
mato, o tie, kurie mato daug, gai ne vienam didesnio kariš- „ ... '
jie palieka tik skaičiai statisti- ko laipsnio autoriui, kuris vie- . ,ny\a ^ra. 1 e apim" 

, ........................ , j timi, istorine ir literatūrine Vernam puslapyje prisipažįsta, kad x x , . 4 4. « •• -u -1-4. j te ir todėl sunku ją aptarti. Ga- jis visdėlto duvo uz kitus gud- _ ....
resnis. Katiliškis nevaidina he
rojaus. Štai kaip jis paprastai 
ir nuoširdžiai rašo apie save.

"Pasileidau kiek įkertu, o iš
ir knygose liko generoliški, ne- užpakaIio yis- rodos, girdžiu žle- tjnka pirmajam skyriui Kunigas 
norį prarasti buvusio blizgė ji- ^C*nc:us ^ksrus ir, aip porinio gvelgaitis, ir paskutiniam The- 
mo. Savo asmens išlošimas lei- dyse!j’ vamzdp Apa’ odor Storm, ir beveik visai ki-
do suabejoti ne vieno tokių au- ke n^s atsisegė, jos nusmu taj dvidešimčiai stovinčiai tarp

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Dailiųjų Menų klubo narių • J. Narūnės eilėraščiai vai- 

susirinkime, įvykusiame 1958 kams — Jaunieji daigeliai — 
metų gruodžio 13 d. p.p. Braz- jau baigti spausdinti ir atiduoti 
džionių bute, Los Angeles, pir- į ryšyklą. Rinkoje pasirodys 
mininkavęs Bernardas Brazdžio- artimiausiomis dienomis. Kny- 
nis labai įdomiai, meniškai pra- ga stambaus formato, turės 56 
vedė pobūvį. Pagerbiant žinomą puslapius. Švietimo tarybos ap- 
liėtuvių poetą Faustą Kiršą, da- robuota. Pirmoji ir antroji da
bar gyvenantį Bostone, solistė lis skiriama mūsų mažiesiems, 
Barmienė (viešnia), akompanuo trečioji dalis — mokyklinio am- 
jant nariui Broniui Budriūnui, žiaus vaikams. Autorė gyvena 
gražiai padainavo 4 Kiršos ei- Los Angeles mieste. Jos apsa- 
lėraščius, mūsų muzikų perves- kymėliai buvo spausdinami Eg- 
tus dainomis. lutėje ir kituose jaunimo žur-

Staigmenai svečias dr. Gri- naluose, o jos Gintarėlė, gra- 
gas Valančius, iki šiol lietuviams žiai VI. Stančikaitės iliustruo- 
žinomas kaip ekonomistas ar ta, išėjo ne tik lietuvių, bet ir 
visuomenininkas, skaitė ištrau- ispanų kalbomis.
kas iš jo maždaug prieš 20 me- Dabartinis leidinys — Jaunie- 
tų parašytos dramos Kilpa. Vei- ji daigeliai — gausiai iliustruo- 
kalas turi 5 veiksmus, 7 paveiks tas. Eilėraščiai skambūs, leng- 
lus. Pilnai išklausyti pirmi du vai, su pedagogine mintimi, vai- 

į veiksmai ir susipažinta su kitų kų amžiui artimomis temomis, 
turiniu. Gal naujojo autoriaus kaip Lėlės rytas, Ar aš ne lietu- 
nustebimui, DMK nariai rado vaite, Supa Jonė lėlę, Dantį gė- 
reikalo gana plačiai pasisakyti, lė, Pas močiutę, Mes šokam, Lė- 
Be pirmininkavusio Bernardo lės mankšta ir t.t. Pirmoji dalis 
Brazdžionio, savo nuomones pa- pavadinta Mano lėlės — ir apie 
reiškė Bronys Raila, Gasparas tai daugiausiai kalbama. Antro- 
Velička, prof. Mykolas Biržiška, ji dalis — Pabirėlės. Čia skaito- 
Algirdas Gustaitis ir kiti DMK me apie namelius iš kortų, — 
nariai. Be kritiškų pastabų, pa- kaip buvo prie ežerėlio, apie ka- 
sisakiušieji pažymėjo sklandų tinėlį, mulio burbulus, apie ver- 

j autoriaus dialogo vedimą ir kt. pėjėlę ir žiemą. Trečioji dalis —
Belgijos domininkonas kuni-i tinių pastoge penkiose vietose Linkėta ir toliau dirbti bei ban- Mano tėvynė. Čia mūsų mažųjų 

gas Domininkas Pire, O.P., pir- ir parūpino nepaprastai daug dyti išeiti visuomenėn su tuo poetė rimuoja apie pavasarį, ry
mas to luomo žmogus, laimėjo medžiagiškos pagalbos tiems pa- ar kįtu teatriniu veikalu. tą pievoje, darželį, rudenį, ber-
Nobelio taikos premiją. Tos pre- į tiems tremtiniams. Pirmininkavęs B. Btazdžionis niuką su skambaliukais, Nemu-
mijos istorijoje tai bus pirmas Amerikos karo veteranas Ed, davė staigmeną: paskai- nėlį, savanorius, žirgą, motiną,
toks atsitikimas ir ją laimėjo Faust Sųuadrille supažindino į-g jo surinktą naujausią kro- Yra ir religinių motyvų, kaip 
už pasidarbavimą tremtinių nau jį su užsilikusių tremtinių, “di- njką apįe ^gug e>MK narius. Malda į Mariją, Rytmečio mal-

Balys Auginąs

Po gyvybės žvaigžde
(KALĖDINĖS MINIATIŪROS)

CREDO
Ten, kur apsnigti Nameliai ir skarotos pušys — 
Gims mažam Tvartely Kristus Tylią N akt —
Nuskambės džiaugsm ngo Varpo sidabrinis dūžis — 
Ir Viltis sparnuota širdyje ims plakt.
Dės Mania ant stalo baltąją plotkelę 
Ir mintim sėdės ten su visa šeima —
Ak. mrs žinom pūgų užpustytą kelią —
Ten žvaigždė Gyvybės ves mus šviesdama —

ANGELŲ VARPAI
Tarsi paukštė žiemos danguje 
Tylią Naktį Kalėdų žvaigždė —
Sieloj džiaugsmas plasnoja su ja,
Ir varpai angelų suaidės —

Ir kai skamba^gicsmė mūs širdžių 
Angelą įsiūbuota ranka —
Ji mus neša Namo virš žvaigždžių 
Tylia Naktį snieguota lanka. —

Nobelio laureatas D. Pire, O.P.
Atvėrė pasaulio širdį Europos užmirštiesiems - 

P. P. CINIKAS, MIC, Mihvaukee, Wisc.

kos lapuose.

Vadai ir eiliniai

Skaitėme įvairių tautų gene
rolų užrašus, tačiau jie buvo 
daugiau ar mažiau panašūs. Jie

Įima nebent būtų panagrinėti 
pavienius jos skyrius, gavusius 
reikšmingus pavadinimus daž
niau pagal atskiras nuotaikas, o 
ne pagal vietoves ar laiką. Ir tai

torių prisiminimų autentišku- ko žemiau kelių ir pančiojo ko-
mu, o kas buvo galima patik- bet T““ ir

nebuvo kada
Tu

Be abejo, knyga susilauks 
Autorius vietomis labai lyriš- Priekaištų ne iš literatų, bet iš 

kas. tačiau netrunka pereiti į tlcsl0Siai ar netiesiogiai palies-
-• J- " _ • ironiia Tr tai nnikai nuteikia tų Puses> YPac augštesmų ka-siandien, po pasaulio sukrėtimų. 11GniJ4- Ir tai puik.ai nuteikia. tačiau neri autorius kaltas mes mieliau imam į rankas pap ^užgula skaitytojo dejavimo 1 tik°iam teko kel^
rasto britų lakūno im paties slogučiu, nors čia visur kalbama . - . p . J . yjMtu unių įdKunu, n.gu paues sutikti daugiau tokių, kaip pra-
premjero užrašus, nes ką la- apie mlrtb ir lenktynių su ja knvsos minėiome ne did-
kūnas išFvvenn tam vokiečiu einama. Su iromja rasė savo / y& s e^ome, ne a a Runas išgyveno tarp vokiečių * . T J vynų, bet norinčių bet kokia
pneslektuvines dekoratyvinių atsiminimus ir J. Savickis ir ls: ka- evventj Ir iie labai išrvš.
ir mirtį nešančių šviesų, tą po- stuthofo atsiminimus Balys prakeiktoje tačiau sa-
litikai tik ^alėio nuiansti To Sruoga. Katiliškis kažkoks ki-i J J. J.. JlUKai tiK galėjo nujausti, io- „s vo esmej išganingoje, kelione-
dėl mums žinn'H V u na toRs. Jis yrs grubesnis uz Sa . t • -is mi liau žinoti, ką pa- tačiau io iro-1 Je nuo Birzy ligi Ede-
šaulio sukrėtimo metu jaute vie- ' ickl ir tačiau jo iro , autorius hai°ria
nas iš milionu o ne ka vienas nija ’abiau įtikinanti ir šilta, no u,pes’ kur autonus bai»da 
virš mBfonu Ir iš tobm * <M«> W“ ,yg? ’tT : atS‘?r''SS SS, norim: pų« Savicb.o, ir „e ta,p pastebimai j

Mariaus Katiliškio naująją kny dirbtinė kaip Sruogos^ Nors sios 
gą 'Išėjusiems negrįžti.

rinti, tas dvelkia oficialumu, šal
čiu ir nuoboduliu. nes buvo 
daug kartų girdėta iš kitur. Ir

knygos yra taip pat puikios.
Paguodos jieškojimas

Katiliškio toje didžiulėje kny 
goję yra įvairių skyrių ir vei-

Tiesa ir literatūra
Išėjusiems negrįžti knyga y-

ra rašyta kario ir rašytojo. Knv J & #J kejų lr nuotaikų. Kraujas, pur-
goje yra iš Lietuvos priversto 
išeiti ir kartu su vokiečiu gin 
tis nuo bolševizmo ir nuo to pa
ties vokiečio ir iš to išplaukian
čių visų nelemtų pasekmių. To-

• praeitis, mūsų nueitas takas — 
švarut švarutėliai užneštas ir 
užpustytas.”

vas, netikrumas, nuolatiniai pa
vojai ir gimtosios žemės ilge
sys lydi lietuvius jaunus vyrus 
nuo Lietuvos viensėdžių, per

....................... . . , apkasus ir ugnį ligi Danijos.
k,c užrašai jau ne p,™,. Mes Toj(, metų ilgum0 kelio.
turėjome įdomią ir neblogai pa
rašytą Vlado Ramojaus knygą 
Lenktvnės su šėtonu, šios knv- 
gos autorius rašė kaip išlavin
tas karys, jis minėjo visus ka
riškus terminus, žinojo savo va
dus ligi generolo, atminė vietas 
ir iš jo knygos mes nieko dau
giau nenorėjome kaip tik gyve
nimiškos tiesos. Autorius minė
jo viską tikrais vardais ir au
toriaus romantiškas, filosofuo
jančias, lyrines vietas mes žiū-

nėje vyrai tikėjo ir nusivildavo.
Vienas tokių nusivylimo pa

vyzdžių yra skyrius bažnytynio 
vyno vardu. Ten vienas karys, 
kankintas visų okupacijų, pa
gautas pagiežos visam pasau
liui ir sau pačiam, pasako pro- 
kurorišką kaltinimą Dievui. Fak 
tinai vyras tai išdrožia skundą 
ant Dievo buvusiam klierikui, 
daugiau geru kaip blogu pasi
žymėjusiam vyrui. Po to, “pro
kuroras" kojos spyriu atidaro

nėjome kaip j. reikalingą gerai jr jšejna v4Iiau jo iš4jęs
knygai, tačiau nebūtiną buta
foriją. pažiūrėti, randa jį besėdintį po 

medžiu, galvą suspaudusį ran- 
Visai kitaip yra su Katiliškio kom ir galbūt verkiantį. Dievo 

knyga. Palyginę su V. Ramojaus kaltintojui buvo graudu nuo iš- 
knyga mes ir čia randame mi- sakymo ar dėlto, kad niekas 
nint tas pačias vietas ir atpažįs- neprieštaravo. Tokių sunkių mo 
tam tuos (>ačius žmones, nors mentų ir pagundų retas žmo- 
Katiliškis jų nė vieno nepavadi- gus gyvenime tėra išvengęs, ta- 
na tikru vardu. Ir kyla klausi- čiau juk tiek knygos autoriui, 
mas, kaip žiūrėti į šį Katiliškio tiek priekaištaujančiam karei- 
kūrinį. Ar kaip į grožinės lite- viui aišku, kad visą tą velnia- 
ratūros veikalą ar kaip į atsi- vą sukūrė pats žmogus, kuriam

dai. - j pūkų”, padėtimi. Jie buvo įstri-
Kun. Pire yra nepaprastas »§ dėl Vienos ar kitos priežas-

Čia pat vienas kitas buvo pa- dėlė, Prakartėlė. Knyga spaus- 
kviestas suteikti platesnių ži- dinta Draugo spaustuvėje.

žmogus; tik prieš 9 metus jis ties, negalėjo vykti į kitus pa- nįų apįe savo darbus, turinčius * * Vaišnoros MIC knyga 
susipažino su tremtinių vargin- į šaulio kraštus, kur jų būklė ga- visuotinesnės reikšmės. žarijos "arbūūmas Lietuvoje
ga padėtimi Europoje ir jis tiek įėjo būti daug geresnė.
dirbo jų naudai, kad laimėjo 
Nobelio taikos premiją ($41,

Faustui Kiršai, kurio kūryba
tie “tremtiniai „ėr beturčiai, J^^niZ“ £ Kata.iRų MoUsio akademi-Ištyręs reikalą, jis matė, kad jau pasiekė Chicagą. Tai Lietu-

420 vertės), šis 48 metų kuni- bet jie yra be vilties ir orienta-1 lyvavusių linkėjimais ir para- ^os ^'kairta S5). Šia
gas sužinojo apie tremtinių var-i ei jos. Jie yra lyg augalai begais. _ Raias parašyti autoriui davė
ringą padėtį iš jauno amerikie- šaknų. Jie buvo išrauti ir prara- DMK nariui Antanui Rūkš- , . 1954 m Romos lietu
čio bičiulio ir 1949 m. vasario dę visa tai, kas sava: namus, teieį, “besikalančiam” iš puo- aAi> in paskaita tema
mėnesį pradėjo darbuotis jų aplinkumą, bažnyčią. Daugelis iamos Chicagos tvirtovės, pasiųs . jjeįuva Klausytojai
naudai. įsteigdamas labai įdo- JU buvo praradę tėvus ar vai- 4^ kįtas šventinis sveikinimas " paskaitą išleisti atskiru
mią organizaciją, kurios narius kus, žmoną aj- v^ k^ie^bu- su_ palinkėjimais.___  lediniu. Berinkdamas medžiagą,
jis vadindavo “krikštatėviais”, vo nužudyti, dingę gal net Sibi- 
Europos širdis — toks jo įsteig re ar išsikėlę į svetimus kraš- 
tos organizacijos vardas — per tus. Nenuostabu, kad jie nusi- 
tą laiką aprūpino 15,000 trem- i vylę dd beviltiškumo, iki sto- 
__________________ vykių psichozės. Nereikia stebė-

Knyga įrišta į kietus virše- tis, jei kaikurie išmoksta gir- 
lius. Aplanką piešė dail. A. Ku- tuokliauti, dirbti tik retkarčiais, 
rauskas. Viršelis tikrai įdomus, gyventi nuobodžiose aplinkybė- 
meniškas ir skoningas. Be abe- j se ’r gimdyti neteisėtus vai- 
jo. dail. Kurauskas šioje srity- j kus”.
je yra vienas pirmaujančių. Nauji miestai benamiams

Marius Katiliškis, Išėjusiems
negrįžti. 1500 egz., 538 psl., kai- Kun. Pire nustebo, kad trem 

tiniai, kurie užsiliko stovyklo-
se dėl įvairių priežasčių ,ir tie 

d,no M. Morkūno lr Draugo: mylimfeji kurie neiivyko „ mel 
spaustuves. pastigusiems, buvo traktuo-

— jami kaip kokie elgetos ir raup-

Msuotieji. Jis matė, kaip jie kai
taliojo tikybą ir net tautybę, kai 
ateidavo laikas priimti siunti
nius ar kitas dovanas iš įvairių 
organizacijų. Jis tuo laiku su 
galvojo, kad reikia gelbėti trem 
tinius, laikantis lygybės ir rei
kalo. Senesnieji ir badaują turi 
būti pirmiau aprūpinti.

Kaip kunigas jis stengėsi neš
ti dvasišką pagalbą katalikams, 
bet pašalpą jis parūpino vi-

na 5 dol. Išleido Terra, spaus-

Moulins (c. 1480) Madona su Kūdikėliu

Įdomių žinių iš Lietuvos ga
vęs G. Velička apie įvairius lie
tuvius menininkus, teatralus, ra

autorius naudojosi Romos ar
chyvais, plačia literatūra, taip-

tuvius memninsus, ceacraius ia Ivinskio ir kun. R.
sytojus. murkus. Jo papasako- ĮraFsausko rinkiniais: lietuviš- 
jimai pap.Ide ar pakeitė ture- kajj apdoroti talkino
tąsias nuomones; ypač apie vie- R genkus Rnygą
ną mimką. pr Juras Taj kapitahnįs

. Sekanc.am^ laikotarpiui DMK nu Marijos gar.
pirmininku išrinktas Juozas Ti- bjnimo keUus Lietuvoje.

• jos šventes, brolijas Marijos Būtina pažymėti laisvalaiki- J. vienuol us, procesijas 
nę programos dalĮ prie stalų, « m Lietuvos
pirmininkaujamą p. Brazdžio
nienės. Ten būta lietuviško mi-

ir maldingas keliones, Lietuvos 
paaukojimą Marijos širdžiai,

„ . . „ . .. liaudies pamaldumą Marijai,
daus. ungurių, bene Baltijos ju- reiški ridomis, giesmėmis, 
roję sugautų, ir kitų bemaž ste A jc apivelgia.
bukliskų užkandžių, gardumy- mos MarJjos vard() bažnyčio3
"ų« »«., . . O J • ■ • Lietuvoje, kurių aprašoma Vii-• Atžalos teatras Sydnejuje, niaus vyskupijos — 18, Kauno 

arkivyskupijos — 7, Telšių vys
kupijos — 8, Panevėžio vysku
pijos — 6, Vilkaviškio vysku
pijos 6. Kaišiadorių — 7. Sąra-

____________________________Še lietuviškos literatūros apie
------------------------------------------  Mariją išvardijama net 170 lei-
jis išsireiškė: “yra dar daug dinių: smulkmeningos asmenviar 
tremtinių, kurie jieško pašto- džių ir vietovardžių rodyklės.

_ Dr. Alfonsas šešplaukis 
t. . ™°mone- Vakarn negab korektūras jo sukaku

siems. Kun. Pire ypatingai su- didžiuotis savo globa tremti- mctamg štos lie_
sirūpino tremtinių namų reika- niams. Tie. kurie galėjo išvyk- tu^ antologijos apie
lu. Jam skaudėjo širdį matant ti. yra gana gerai aprūpinti di- M pavadintos Marijos že-
kaip maišytai jie gyveno stovyk džiųjų organizacijų dėka, bet į „ ‘ausdina ir leidžia tė-
lose .kaip sunku buvo gyventi nelaimingieji yra užmiršti.... Vie galęziečiai talijoje (Castel-
šeimos gyvenimą ir kaip dažnai nintelis magikos žodis, kuris
vykdavo neteisėti susipažinimai gali atverti tremtinio širdį, yra 
tarp jų. MEILĖ.... Mes norime atpalai-

vienoje iš gražiausių miesto sa
lių, gruodžio pradžioje pastatė 
anglo Priestley veikalą Pavo
jingas posūkis. Režisavo Dau
gu vietytė-šniukštienė.

gės.”

nuovo Don Boseo, Asti). Leidi
nys pasirodys už kelių savaičių.

r. j a- - 4 4- • Įeina visi mūsų poetai, pradė
jus pradėjo kviesti visą pa- duoti musų meilę tremtiniams Maironiu ir baįgiant trem-

saulį būti “krištatčviais” trem- nuo visokios biurokratiškos dva t.^g pric£ 25 metus Šv.
tiniams ir siųsti aukas, ir susi- sios. kuri prilygina žmogaus K^i^kro draugija Kaune buvo
laukė nemažai aukų. kurių dė- jausmus prie popieriaus gaba 
ka pastatė penkius miestus, ku- liuko.... Mes esame pasiruošę ošt antoiogiją _ Marijos 
riuose šeimos galėjo rasti prie- tiesti pagalbos ranką visiems Dabar aruoštoji skirta
glaudą: Prancūzijoje. Norvegi- ir prašyti pagalbos iš visų.”
joje, Belgijoje ir kitur. Jo rū- Šiuo laiku, kun. Pire rengiasi 
pėsčiu iki šiol 15,000 tremtinių išvykti į Norvegiją, kur įsteigs 
gavo pastogę ir, daugely atve- naujausį kaimą Anna Frank at- ninkai Kalėdų laikotarpy ren- 
jų, pragyvenimo priemones. minčiai. Anna Frank yra garsio- gia parodą Melbourne. Dalyvaus 

Kaimai premijos pinigais ji žydė, kurios dienynas apie visos Australijos mūsų dailinin- 
Nobelio premijos pinigai bus josios šeimęs kankinimą stebi- kai ir taipgi savo dailiuoju žo- 

panaudoti paruošti net 5 nau- na visą Europą. Ji pati mirė džiu rašytojas Pulgis Andriu- 
1 jus kaimus Europoje, nes, kaip koncentracijos stovykloje.

išleidus panašią dr. šešplaukio

Šiluvos sukakties pagerbimui. 
Australijos lietiniai daili-

sis.
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Tautosakininkas Jonas Puikūnas
JONAS MEDŽIUKAS, Los Angeles, Calif.

Prieš keletą metų Jonas Pui- jo pareigas Kaune, o vėliau bu

bi Tamsta rašai, jog nesu pami- Abraomo Kulviečio rūpesčiu (“L. > sulaužydama jos 1920 m. spalio
' nėjusi, jog “mokyklomis rūpinosi I.” psl. ir prof. Vac. Biržiška, “Ab- j 9 d pasirašytą sutartį (žiūr. 
jėzuitai. Sakysim, jėzuitai 1570 me- raomas Kulvietis”). Tautų Sąjungos Sutarčių rin

itais įsteigdami pirmąją kolegiją - , c) Tamsta rašai, kad aš nesu kinį tomas vm j 174). §į 
gimnaziją; o 1579 metai pirmąją paminėjusi pijarų veiklos, o jie . . .. Ji

, - - • •- toioa-i, i čir-trintuc akademiją”. Malonėkite atsiskleisti iškeliami 676 psl. ir 680 psl., kurk lastm’ąj} pagrobimo veiksmąkūnas su seimą persikėlęs iš vo paskirtas teisėju į Širvmtus. ,.L L„ 447 ps, kur aiškia, para pasakjla. H į Tautų Sąjunga savo 1920 m.
Chicagos į Los Angeles, visa Pagaliau, įsigijęs nemaža teisi- !§yta:

BEDDING
SPECIALUS SAMtfcl.lO 

IŠPAKDAVIM
Nekreipiant dėmcs-o i anksčiau 

visur skelbtas kainas. V isiškai nau
ji — originaliose fabriko ka nonos-- 
Sealy. Columhia. Šerta. ,K.-stonie. 
ir t. t.
lnnvrspring niati-asai 
Kox Springs ?
lnnerspring sulanks. lov. ? 
lnnerspring HoMyw. lova 7 
Sofos ir mieg. $?."><<.5<>
Runk b-sls-lovos. viso 6 gab.

SS9.50 $$39.5'
HOUSE OF BEDDING 

Division of N. \Volf. Furn. Co. 
3079 N. Lincoln. Cor. Bany 
Sekmad. 11 iki 5; pirm., ketv., 

šešt. iki 9:30 v. v.

pasakyta:
“Pijaras Stanislovas Konarskis spalio 11 d. sprendimu pasmer- 

"Jeigu 1550 m. Mykolas Lietu- ne tik rašė, bet ir energingai vei- ' kė (žiūr Tautų Sąjungos Ofi- 
.....................‘ karaliui skun:,!kė Įkuriamas mokyklas - norėjoj^ žurnalą Ypatingąjį Papil-

į visuomeninį nės praktikos, išėjo advokatu- i 
dalyvaudamas ron. ! ris savo raštuose

sendraugių, vyčių, lietuvių tei
sininkų ir kitų organiząpi jų veik tvanui, paam auae į v ano* uo. ] dine pareįkaĮavo įg valdovo steig-j niuje prie pijarų mokyklos bendra 
loję, ypač daug laiko skirdamas Laimingai pergyvenęs baisius ' ti Vilniuje augštąją kolegiją — butą bajorų vaikams.”
LRKS Amerikoje, kurio 42 kuo Berlyno ir Drezdeno bombar- ‘ gimnaziją su dėstomąja lotynų d) Tamsta nrikaišioji kau neuž-
pos pirmininkas šiuo metu jis davimus, po karo apsistojo' kalba. 1570 m. mūsų sostinė jos ir siminjau apįe Vilniaus vyskupo I.
yra. Neseniai jam peržengus 65 tremtinių stovykloje Augsbur- ^usdaukė. Vyskupas Valerijonas Masalskio kultūrinę veiklą, betgi
metų gyvenimo slenkstį, tebū- ge. kur pabaltiečių teisme ėjo jai mokySpadovanojo ke^mū- 720 psL yra paraš-vta; 
na leista šia proga peržvelgti teismo nario pareigas. 1949 m. rinius namus, statytus dar 15 ar
jo įvairaus ir turiningo gyve
nimo kelią.

širdimi įsijungė 
darbą, aktyviai

Lietuvą užliejant raudonajam dėsi mokyklų stoka Lietuvoje tai paruošti ateičiai geresnių ir šamo- tusi 38) ir Nuola
zanui nasitraukė i vakarus Jau 19°8 m’ Lietuvos seimas Gar' ningesnių piliečių... jis atidarė Vii-: ^mą,1-4, pusi. 38) ir Nuola 
zauui, pasuiauae į vasarus. dine pareįkalavo iš valdovo steig- niuie nrie oiiaru mokyklos bendra- tinis Tarptautinio Teisingumo

“Pirmas Švietimo Komisijos pir- 
! mininkas Vilniaus vyskupas I. Ma-

Tarptautinio 
Hagos tribunolas tą pasmerki
mą 1931 metais patvirtino.”

• K. Stalšano knyga — Lat
vijos ir Lietuvos pietinių dalių 
suslavėjimas — jau surinkta 
ir baigiama laužyti į puslapius.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

W. CM 38 i-Ml*
-96 n

V&lasdoa. 1-3 p i-S p. m
Penktad. tik 1—3 p. m.

Trečiai. ir šeštad pagal autart.

J. Puikūnas

Jonas Puikūnas gimė 1893 m. 
birželio 25 d. Rogupių kaime,
Griškabūdžio valse., Šakių aps
krityje. Tėvai turėjo 10 margų 
žemės ir Griškabūdžio -bažnyt
kaimy namus. Jono tėvas su 
gyvenančiais paprūsėj giminė
mis gabendavo ir platindavo 
draudžiamą spaudą. Į šį darbą, 
dar vaikas būdamas, įsitraukė 
ir Jonukas, tada dar pradžios 
mokyklos mokinys. Uoliai tal
kininkaudamas savo tėvui, jis 
drąsiai keliavo knygnešių ta
kais. Tada jie buvo žinomi kaip 
Pupkis ir Pupkelis.

Išėjęs Griškabūdžio pradžios 
mokyklą ir dar 
aimokęs,
kytojų seminariją, kurią baigęs įr apsigyveno Chicagoje, iš kur 
1913 m. buvo paskirtas pradžios dėl sveikatos persikėlė į Kali-i 
mokyklos mokytoju į Kybar- fornjją
tus. Pirmasis Pasaulinis karas' Jonui Puikūnui nesvetimas ir 
nubloškė Joną Puikūną į Mask-:spaudos darbas Dar būdamas
vą, kur jis viename priemies- Veiverių mokytojų seminarijos j 
tyje mokytojavo lietuvių pa- rašinėjo j Ateių ir Vė“J Val 9
bėgėlių mokykloje ir laisvu lai-

16 a. pradžioje, o Žvgimantas Au-1 ,. ,. - - • . -
gustas paskvrė lėšų ir padovanojo ■sa sls ecez*j°Je , u.\° J u Greit prasidės jos spausdinimas

,, ..... . , ręs net 300 pradžios mokvklų prie: -..savo garsiąją pilies biblioteką. : Dr. V. Sruogienė Draugo spaustuvėje.
Naujai {kurtoje mokykloje dėstyti ■ H J

• Mėlyni karveliai, Aloyzo 
Barono apysakaitės vaikams,

pavede kaip tik prieš metus vys- : 
kupo Protasevičiaus atgabentiems I 
jėzuitams. .” Toliau 481 psl.. para
šyta, kad didysis Lietuvos kuni-Į 

i gailestis Steponas Batoras “...sten- i

KRONIKA jau išspausdintos ir atiduotos 
Rašytojas J. Žmuidzinas į ryšyklą. Knygų rinkoje pasi- 

j gėsi kelti švietimą bei sąmoninti; pasiuntė raštą žurnalui Life, rodys prieš Kalėdas, 
išmones, įsteigė jėzuitų kolegijas i protestuodamas prieš jų infor-
į Polocke, Tartu ir Rygoje. O Vii-1 
, niuje 1579 m. greta buvusios ko- 
j legijos įkūrė akademiją, kuri tu- 
I rėjo teologijos, filosofijos ir lais
vųjų menų fakultetus”... 676 psl.. 
kalbant apie švietimo sunykimą 
18-me amžiuje, pasakyta: “Jėzuitų 
mokyklos, kurios 16- 17 amžiais 
buvo taip nusipelniusios, susmuko”.

maeiją būk Vilnius yra lenkų 
miestas. .J. žmuidzinas rašo: 
“Tai nuožmus istorijos panie
kinimas.

DR. J. ir R. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

6430 S. Kedzie Are.
Priims. ligonis pagal susitarimų. 

_ . ... . I>*1 valandos skambinti telefonuPenkių šimtmečių visiško Lie HEmiock 4-1&62 nuo 2 iki 9 vai. p.p 
tuvos nepriklausomo valstybinio išskyrus trečiad. ir šeatad.

DR. ANNA BALIONASgyvenimo būvyje (nūdien ji ru- 
Čia pat turiu atitaisyti Tamstos sų okupuota) Lenkija niekada, 

teigimą, kad 1570 m. jėzuitų buvo net nė vienintelės dienos, f ak- 1 
įkurta pati* pirmoji kolegija Lietu-: tiškai nevaldė Vilniaus, išsky-

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

Pritaiko akinius
ir dar privačiai pa- su žmona Sofija (Steikūnaite, yoje, nes iš tikrųjų pirmoji augš- rus tą trumpą po pirmojo pa. W«temt Av^b.^

X_elLeriv..mO: ir 4 vaikais atvyko i Ameriką vilniujeOj2u 1539^0^^J humaristo i saulhlio ^ikmetį, kada ji!
------------ : ginklo jėga pagrobė šį miestą, dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas PR 8-S22P 
Rea. telef. WAlbrook 6-5076 ..

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezista*

Aparatai-Protezai. Med bai, 
lažai. Spec. pagalba kojom> 

(Arch Supporta) ir tt.
4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-Ii

i liau bendradarbiavo Mūsų Ži- okthopedijos technikos lar 
ku lankė Šeniavskio universite- į nyne> Karyje, Trimite ir kitur. 2850 w- st- Chieago 29, III 
tą. 1916 m. mobilizuotas ir pa- i 2955 m ~ '. , . , , ,, i — — LRKSA konkursiniųsiųstas į Klevo karo mokyklą. 3tral,Jsnių komfaija Jonui J 
o ii čia jau kaip kyininkas - kitaui pripa4ino B
| vakarų frontą. Įsiliepsnojus jų Jo pasirašytą Ve-
rusų revoliucijai, aktyviai da- Iykų Margutis.
lyvavo lietuvių karių suvažia-'
vimuose Kijeve, Petrapily, Ber-j Dar^ gyvendamas Lietuvoje J. 
diceve ir 1917 m. Lietuvių sei- i Puikūnas užrašinėjo ir rinko į

Te!. PRospect 6-5084

SOPHIE BARČUS 
RADIJO VALANDA

Visos programos iš WOPA

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav.

4058 ARCHER AVENUE 
Tel. VTrginla 7-2481

DR. YL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

4701 South Damen Avenue
Kampas 47-toe ir Damen Avė 
Vai kasdien nuo 6—8 vai vak 

šeštad. 2—4 vai vak 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti

Ofiso telef. LAfayette S-6048 
Kei. WAlbrook S-SO48

ti R ADl.VSKASAM. 1490 Kilocycles FM 102-7 MC 
Kasdien: nuo pirmadienio iki penk-

, tadienio 10 - 11 vai. ryte. Šeštadienį ir ____
me Petrapily. Dėjo daug pas- lietuvių tautosaką. Dalį jos iš- sekmadienį 8:so iki 9:30 vai. ryte. J. G. TELEVISION CO.
tanPTi lietuviu daliuiamvi išsis- sausroies ir šiek tiek nanilrlAc ■ Vakaruškos pirmadienį 7 vai. vak. 2512 W. 47tb St., t R 6-1998langų lietuvių aanniams įssis ugujęs ir sieK tieK papuaęs, RaStinė. ,159 Maplewo<Xj A TV KADIJAI, vėsintuvai
kirti 1S lenkų divizijų Galicijoj paruošė spaudai 4,600 patarlių, į Chicago 29. m. Telef. HE 4-2413 Pardavimas-taisymas. Sek. uždaryta
ir buvo vienas iš iniciatorių su- priežodžių bei posakių rinkinį i 
darant pirmą atskirą lietuvių Smulkioji tautosaka, kurią šių' 
batalioną, su kuriuo persike- metų pradžioje išleido, pasira-! 
lė į Vitebską. Į šydamas Jonu Mingirdu. Savo

1918 m. balandžio 18 d. tą Isįelst4 knygą autorius išsiunti-, 
batalioną ižformavus, grjžo Lie- ”eJ0 nemokama, universitetams,:

ir tautosaka besi-knygynams 
domintiems žmonėms.tuvon ir įstojo pirmūnu į besi

kuriančią Lietuvos kariuome
nę. Karo veiksmams aprimus, šiuo metu Jonas Puikūnas gy j 
Jonas Puikūnas lankė universi- vena Los Angeles mieste, savo, 
tetą Kaune ir 1927 m. baigė namuose ir atliekamu laiku dar-■ 
teisių skyrių. Dar studijuoda- buojasi prie pamėgtos tautosa-, 
mas, kartu ėjo ir taikos teisė- kos.

ūiilsiA-
v.__ ■—

Einfii uziižiliai ii

l/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ!

T«4.o fiso 1*0 7-0000. rez. RE 7-9199

DR. A. 1ENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1—4 p. p. ir »1 
iki S vai. Trečiad. ir š st. uždaryta.

, elefooas Oito.ehlil 6-1593

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
— PRITAIKO AKINIUS - 

Valandos: 9—12 Ir ’ -9 v. v. pagal 
susitarimą lšskym- -rediadienlua

2422 W. M&ruuette Road

Ofiso ir buto tel. Ol-jmpic 2-1581

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien iv—12 ir 4—7 vai Trečiad 

ir SeStad. tik 1C—12 vai.
------------------------ ——————

TeL — BEUaoce 5-181 i
DR. WALTER L KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IXovl> gydytojas)

S925 West 59th Street
Vai.: Pirmad . antrad . ketvirtad ir 

penktad. nuo i—4 P P-. 6:10-8:20 
vai. vak *tv*^fsd i- i 4 vai

RezaL teief. WAlbrook
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
• 1724 W- SL -
Vai.: nuo 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 vai. vaa 
šeštad. nuo 2 Utį 6 vaL.

TeL ofiso TO 
Res. tet HE 4-7

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GTDTTOJAS IR CHIRURGAS 

špee. chirurginės ligos 
5002 West I6th Str„ Cicero.

VaL: kasdien 2-8 p. p.. £a£taatea>
1- 4 p. p. Kitu laiku ir treCiadieap 

• susitarus.

DR. VYT. TANKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
< Bendra praktika Ir moterių Ugoa) 

Ofisas ir rea. 5190 S. Westen Avė 
Tet PRospect 8-1223 ar TR 3-UTI 
Ofiso vai.: Pirm. 8-10 v. v^ Antrad. 
Treė. ir Penkt. 4-9 vai. vak.. šeštad
2- 4 vai. popiet Ir sulig susitarimu. 

Tel. ofiso HE 4-2123, res. GIK 8-619-
DR. V. P. TUMRSOHIS

CHIRURGAS —

2454 West 71st Street
(71st ir so. Campbell Avė.)

Tet. ofiso Ir boto: OLympic 3-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

49S8 W. 15th SL. Cicero
■ Tet ofiso H E 4-5849, rez. HE 4-2324 Kasdien l—8 vai. Ir 6—-8 vai. vak 

nB DCY£D T RRA7ię išskyrus trečiadienius
un« rtlCn I. DnHAld Se*tadi»niata 12 Iki 4 popiet

GYDYTOJAS IR CBHRURGAS
2434 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutartį, 
sekm. uždaryta

TeL ofiso HE 4-5758. Res. GR 6-3404

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

(Bendra praktika ir Alergija.) j
2709 West 51st Street.

, Valandos: pirm., antr., ketvirt., penk. j 
į 2-4: 6-8 v. v.; šešt 2-4 v. p. p

Ofiso telef. LAfayette 3-8210. jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
VAL.: Kasdien popiet nuo 12—S vai 
vak.. pirm., antr.. ketvirt. 4—9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus

ATVIRAS LAIŠKAS
Atsakymas kun. M. Vembrei j jo atvirą laišką Tėvynės Mylėtojų 

draugijos pirmininkui Lietuvos Istorijos reikalu.
(Žiūr. “Draugas” 1958 m. lapkričio mėn. 29 d., 3 psl-)

ESįjp ’ ; : iz
Didžiai gerbiamas Kunige. a) Tamsta tvirtini, kad nesu pa-
Kadangi Tamstos atviras laiškas sakiusi, jog Lietuvoje mokyklos 

TMD pirmininkui liečia mano pa- atsirado tik su krikščionybe. Tuo 
rašytąją Lietuvos Istoriją, laikau tarpu “L. I”. 231 psl.. skyriuje 
savo pareiga pareikšti štai ką: “Kultūros reikalai” galima pasi-

I. Tamsta mane kaltini, kad ma
no parašytoje Lietuvos istorijoje 
nesu paminėjusi kai kurių faktų ir 
tuo pačiu įžeidusi katalikų jaus
mus. Paprastai nėra įprasta barti 
autoriaus už tai, ko jisai nėra pa- ..
rašęs, tik už tai, ką jis savo vei- bažnyčių) 
kale yra neteisingai išdėstęs. Už 
įrodymą, kad mano paduotosios ži
nios nėra teisingos, būčiau dėkin
ga, nes tai pasitarnautų teisybei.
Tačiau Tamstos laiške to nėra.

H. Prieš kritikuojant viešai vei
kalą, derėtų bent jį pasiskaityti.
Atrodo, kad to nebuvo padaryta, 
kadangi man prikaišiojama, jog 
nesu paminėjusi kaikurių faktų, 
kurie tačiau mano išdėstyti, kaikur 
net gana plačiai, štai keletas pa
vyzdžių.

C R A N E SAVINGS ANDA^N
2555 WEST 47tb STREET LAfayette 3-1383
B. R. Pietkievricz, p rez.; E. R. Pietkiewicz, sekr. ir advokatas
Mokame augštus dividendas. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 

valstybės bonns. Tanpytojams patarnavimai nemokamai. 
Pradėkite tapyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta iki $10,000 
Darbo valandos: pirmadieniais ir ketvlrtienlals nuo 9 Iki 8 vai. vakaro: 
antrad. ir penkt. 9 iki 6: trečiad. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio

skaityti:

“(Vytauto) laikais atsirado tik 
viena pradinė mokykla prie Vil
niaus katedros (vėliau įsikūrė ir 
kitos mokyklos prie vienut '.ynų ir

Mes
mokame 

Augštę

Dividendą!

rEt 40 METU 
Z1SU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA I* 

PELNINGIAUSIA
Taupymo

• E NOBOV#

4038 ARCHER AVENUE Tel. LA 3-6719 
AUGUST SALDUMAS, Prezidentas

PERKRAUSTYMAI - MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 SO. LTTUANICA AVĖ, CHICAGO, ILL.

Telefonas FRontler 6*1882

FR 6-0304. RA 6-1190, Res. Batavia 
4287-M-1

DR. JONAS G. BYLA
Nervp-Smegenų Ligos Chirurg.

DR. K. KASTYTIS
Proto-nervų ligos

104 S. Miehigan Avė., kamb. 615
Konsultacija tik susitarus

DR. Z. DANILEVIČIUS-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

sp»*e vidaus Ugoe
6317 South Western Avenue

TeL: ofiso — REpubHe 7-49OO
namo — GRovebffl 6-8181

! Valandas; kasdien 2-7 vai. p. p., šei 
I tad. 1-6 vai p. p., trečiadieniais už
daryta.

Del tikslaus priėmimo laiko (ap- 
polntment) malonėkite susitarti te
lefonu ar asmeniškai, kad nereikėtų 
Ilgai lankti. *

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
OfLso tel. VIrginia 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Ofiso HE 4-1414 arba RE 7-9700 
Rezld. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų ilgo. 
2454 West 71st Street

(71-oe ir Campbell Avė. kampas) 
Vai: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. 1 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
uždaevta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus Ir vaikų ligos 
2423 West 63rd Street

Vai. kasdien nuo 6-8 vai. vakaro. 
Aeštad. nuo 12:30-2:30 vai. p. p. 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus 

Telef. Ofiso: WA 5-2017 
Res. PR 8-4255

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
7156 Sontb VVeslcrn Avenne

(MEDICAL RTTLDING) 
Pirmad., antrad.. ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki l vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. n. Seštad. n 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. \VAlbrook 5-3765

Tel. ofiso HE 4-1202 rez. PR 6-4732
OR. A. MACIŪNAS

CHIRURGAS
2454 W. 71 st. (71 ir Campbell Avė.)
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v. 
neradus, skambinti mano padejčjui
Dr. V. RĖKLYS, tel. RE 7-2806

Ofiso HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vldans ligos 
- 2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v. 
Šeštadieniais 9—11 ryto !r' 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA IK CHIRURGE 

Office: 10748 Sooth Mlcblgan Avė: 
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v.. 
Išskyrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 i 

4 vai. popiet.
Tel. ofiso — PUIhnan 5-0700 

Buto — BEverly 8-3946

Atostogot e iki sausio 1 d.

Telefonas GRovehill 6-9833
DR. A. YAUS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė: AKVŠEK1JA ir MOTERĮ 

Ūdos
2524 West 69tfc Smek

(69-los ir S. Maplevrood Avė. kamp.
Valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai vak 

Seštadieniala nno 1-4 vai. popiet.

Tel. ofiso PRospect 6-9469
Rezld. PRooect 9-949)

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičiStė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avcme

Vai. kasdien 1-3 p. p. ir nuo 6-8 vai 
‘ vak. šešt. 1-4 p. p. Trečiadieniai, 
j ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso VIetory 2-1581
Rez. PRospect 6-425«

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir 31-mos gatvių

Prlčmlmo valandos kasdien: *1-4 p. p
'r cuo 6-8 v v šeštad. ’-t vai. popiet 

Uždaryta trečiadieniais 

Tel. ofiso PR. 6-6446. res. HE 4-3186

OR. F. C. VINSKURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marquette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 7 iki 8 v. v 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR' CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
TeL oflao CA. 6-0287, rca PR. 6-9989 

Redd. 6600 8. Artntaa Av«VE* T AT « r iki t o p.. «—v « -
Tei. Off. FR 2-4841. 9 A.M.-5 P.M.
Tel. Res. A V 3-2627. 5:30 P..M. iki 9:00

DR. JUSTINA ŽIRGULIS
įvairios nervu bei proto ligos — 

vaiku ir snangusip 
PITTPFIELD BUILDING. Kamb. 62 
55 F.. AVasbington St.. Chicago 2, Hl

Priėmimas tik pagal susitarimą

Tel. W 2-8093

OR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3915 West 59th Street
Iš anksto susitarus telefonu, 

šaukti galima bilt kada

Iki

SKAITYKITE “DRAUGI*

CHICAGO SAVINGS & LOAN BENDROVĖ kviečia savo taupymo ir skolinimo narius, draugus ir būsiančius 
taupytojus į vienę iš gražiausiai, Kalėdų proga, išpuoštų tau
pymo bendrovių visame Chicagos mieste.

Pradedant šio mėnesio 15 dien?, vaišiname visus atsilankiusius ska
nia kava ir kitais skanumynais. Vaikučiai atėję su tėvais gaus kalėdiniu 
saldainio.

Pamatykite ši? $30,000,000 smarkiausiai augančią lietuviu tvarkom? 
finansinę įstaigą. JOHN PAKEL, President

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
o245 So. Westem Avė. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois AL

Atdara.: pinuądienj nuo 12 iki 8, antradienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį ir penktadieni nuo 9 iki 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadieni nuo 9 iki 12:30 valandos po pietą. v

DANTISTAS
OR. J. A. PAUKŠTYS
425S So. WMpplo Stroot

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki lt; t—6; 7—»
Seštad. 10—12. Trečiad. uždaryta 

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarcreat 3-7786 

Ofiso telefoną. — Blahop 7-2838

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampaa Kedzie Ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. vak
Trečiad ir sekmad tik susitarus

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headachea, Arthritis, Rheumatism,
Spine, Nerve, Asthma and other -t 

Ailments
1428 Broadway, Gary, Indiana 

Vai : pirm. 8-8 v. vak., šešt 10-12 
«al. prieš p t et. Kitu laiku pagal su- į 
dtarimg Tel.: Office Gary TUrnev I 
5-8638. R«-s. Ch-go BIshop •«-5833.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Rpec ORTOPEDTNR8 U008

2746 West 09th Street 
Priešais ftv Kryžiaus Itgonlnų

Teief. REpnMte 7-2290
/AL.; Pirmad., antr.. ketv penktad 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6—8 vai. v. 
šeštad nuo j—4. Trečiadieniais tr i cigiems prieinamos, 
kitu laiku susitarus telefoną.

DR. G. SKRNl&R
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

25
T»M YArds 7-1S29 

Pritaiko Akiniua 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35tb STREET 

Valandos: nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8. 
Treč. uždaryta. Penkt ir šešt 10 — 2 
vaL po pietų. Arba pagal susitarimą.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvina akių įtempimą, kuri 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
: svaigimo ir skaudančių akių karščio 
Atitaisau trumparegystę ir tollregyn- 
tų. Prirenku teisingai akiniua Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausiu, 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
I mokyklos vaikus

<712 South Afthland Avė.
TeL YArds 7-1373 

Vai 10:30 iki 7 v vak. šeštad. 16:3'u., a <9.kn.«^ l-

Apsimoka skelbtis “DRAUGE"’ 

nes jis plačiausiai skaitomas lietu
vių dienraštis. Gi skelbimų Kainos

/> Perskaitė dien. hraiiš?", duokite jį kitiei

4
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NAŪJA KNYGA APIE ŽALGIRIO 
KAUTYNES

PULK. O. URBO NAS, Švedija

Lenkų istorikas Stefan Kuc- 
zynski 1955 m. išleido Varšuvo
je naują veikalą apie Žalgirio 
kautynes. Knyga pavadinta 
Wieifca wojna Z. Zakonem krzy- 
zackim w latech 1409-1411. Vi-j 
so knygoje 451 puslapis, 11 į 
schemų, yra žemėlapių ir iliust- į 
racijų. Veikalas suskirstytas į! 
7 pagrindinius skyrius. Įdomiau 
sias ir geriausias yra Wstęp i 
(įvadas). Jame yra paminėta 
apie 400 veikalų, anksčiau išė
jusių. Paminėti ir Lietuvoje iš-' 
leisti veikalai, pvz. Vytautas Di 
dysis. Tad atrodo, kad praleis-^ 
ta arba pamiršta nebus nieko 
svarbesnio. Kaikurių veikalų 
duodama trumpa santrauka, ke
liais žodžiais padaromas veika-; 
lo įvertinimas. Tai kruopštus,. 
didėlis ir naudingas darbas, nes ; 
istorikas iškart turi galimybę, 
surasti tą, kas jam reikalinga. 
Rodyklėje yra ir visai nereika
lingų dalykų, pvz. paminėti: 
Marksas, Engelsas, Chruščevas 
ir, žinoma, Stalinas. Jie visi pri
skirti prie didžiųjų vadų ir karo t 
dalykų žinovų. Savaime aišku, 
kad su Žalgiiro kautynėmis jie 
nieko bendro neturi. Tačiau, be 
šių “pagražinimų” veikalas nega 
Įėjo būti parašytas ir išleistas, 
tad suprantama ir pateisinama. 
Toliau — reikalas blogesnis: y- 
ra daug nepateisinamų ir ten
dencingų dalykų. Pirmiausia — 
labai skystas, — aprašo tokias 
smulkmenas, kurios istorijai ne
turi jokios vertės, matomai i 
tam, kad padidintų išspausdin-! 
tų lapų skaičių. Keista auto
riaus nuomonė; pvz. vienoje vie 
toje rašo: “... darbas apima iš 
viso tik 43 puslapius, tuo būdu 
tą darbą kaip rimtą šaltinį įver 
tinti negalima”. Kaip matome^- 
istorinį darbą matuoja pagal j 
puslapius.

Karo planas

Samprotavimai dėl karo pla
no. Kuczynski tvirtina, kad pla
nas nurodė naujus karo meto
dus, kurie iki tol vakarų Euro
poje buvo nežinomi. Nors trum 
pai panagrinėkime šį klausimą. 
Pagrindinė sąlyga kiekvieno ka
ro plano per šimtmečius nesi
keičia. Pastatyti tikslai turi ati
tikti turimoms priemonėms. Šios 
taisyklės neprisilaikant, galima 
toli nueiti, bet karo laimėti ne
įmanoma. Taigi, ar tai yra nau
jas karo metodas. Dabar — 
dėl nežinojimo. Kyla klausimas, 
kaip įvertinti žygius. Aleksand
ro Makedoniečio, Hanibalo, Sci- 
piono Afrikiečio, Juliaus Ceza
rio ir t.t. Nejaugi Kuczynski 
mano, kad visi tuometiniai va
karų Europos karo vadai buvo 
tiek beraščiai, kad jie neskaitė 
ir nenagrinėjo šių karo vadų 
karo vedimo metodų. Sutikti su 
Kuczynskio nuomone, nėra jo
kio pagrindo. Reikalinga many
ti, kad tuometiniai karo vadai 
puikiai žinojo čia išvardintų ka 
ro vadų metodus, bet dėl kokių 
tai priežasčių turėjo nuo jų at
sisakyti. Štai ir kyla klausimas, 
kodėl?

Atsakymas į šitą klausimą y- 
ra tik vienas — tai tuometinės 
kariuomenės organizacija. Yra 
žinoma, kad tuometinė kariuo
menė nebuvo tokia, kaip kad! 
šiandien mes tą sąvoką supran
tame. Faktinai tai buvo tauti
nė apsauga, kurioje kiekvienas 
riteris — arba šlėkta, tarnavo 
su savo žmonėmis, ginklais, ark 
Įiais ir vežimais. Jis turėjo visą 
jam ir jo žmonėms reikalingą 
maistą ir pašarą savo priemo-' 
nėmis tempti su savimi. Nagri- j 
nėjant tuometinius karus, leng-; 
vai galima patėmyti, kad ne
daug laiko praėjus nuo karo 
pradžios, įvykdavo tam tikra 
karo veiksmų pertrauka. Karo 
veiksmus tekdavo nutraukti, nes 
paimta su savimi maisto ir pa
šaro atsarga užsibaigdavo ir tek 
davo laukti, kol maisto ir paša
ro atsargos vienokiu ar kitokiu 
būdu bus papildytos. Prie šių 
sąlygų sudaryti karo planą, ku
ris apimtų tolimus strateginius 
tikslus, būtų tuščias popierinis 
darbas, jokios reikšmės netu
rėtų.

Tokiu būdu galima drąsiai 
tvirtinti, kad Vytauto ir Jogai
los karo vedimo planas jokios 
naujos Amerikos nesurado, jo
kių naujų karo vedimo metodų 
nesugalvojo. Tačiau ją nuopel
nas yra labai didelis ir glūdi 
tame, kad jie prie tuometinių są 
lygų surado galimybę organizuo 
ti kar ą taip, kad vestų jį pagal 
klasiškus senų laikų pavyzdžius, 
jšš

Jogailos ir Vytauto vaidmuo

Toliau, savo knygoje Kuc
zynski teigė, kad šį planą suda
rant, Jogaila įrodė savo nepap
rastus karo gabumus. Tai yra 
spėliojimas ir tiktai, daugiau 
nieko. Pirmiausia, tenka pasa
kyti, kad nėra jokių dokumen
tų nei šiaip davinių, kurie įro
dytų, kad Jogaila yra to plano 
autorius. Gal tai ir buvo jis, 
gal Vytautas, o gal ir visai 
mums nežinomas asmuo. Jogai
la, kaip vyriausias ginkluotų 
pajėgų vadas, tą planą priėmė 
(1409 m. gruodžio mėn. Lietu
vių Brastoje), jam ir tenka gar
bė. Kolkas tas planas apėmė 
daugiau organizacinius administ 
racinius dalykus, negu grynai 
kariškus — kautynių reikalus. 
Negalima paneigti Jogailos ad
ministracijos ir organizacijos 
gabumus, bet kada reikalas pri
ėjo iki kautynių, jis vadovavimą 
perdavė Vytautui (1410 m. lie
pos 10 d.). Ar tai nereiškia, kad 
jo nuomone Vytautas atliks rei
kalą geriau?

Kuczynskio knygoje galima 
rasti visą eilę vietų, kuriose jis 
prieštarauja pats sau. Jis tvir
tina, kad Vytautas Žalgirio kau
tynių metu ėjo vien lietuvių ka
riuomenės vado pareigas, tačiau 
pats rašo, kad kautynių metu 
Vytautas sukinėjosi tarp lenkų 
kariuomenės linijų. Ką jis ten' 
darė, jei lenkų kariuomenė jam 
nepriklausė? Kodėl Vytautas; 
davinėjo įsakymus lenkų kariuo 
menei ir pastaroji vykdė ? Sa
vaime aišku, Vytautas buvo va
das, bet Kuczynski apie tai ra
šyti nenori. Jis jo nemėgsta. 

Hoehmeisterio klaidos

Dabar dėl hoehmeisterio Ul- 
rich von Jungingen. Iš vienos 
pusės Kuczynski tvirtina, kad 
hochmeisteris visa galva stove- į 
jo augščiau visų tuometinių Eu
ropos karo vadų, iš kitos pusės 
hochmeisteriui prikiša šias klai
das:

1. Į karo vedimo planą buvo 
padėtas grynai pasyvus pasi
priešinimas. Strateginė iniciaty
va buvo perleista priešams. Sa
vo veiksmus turėjo pritaikyti 
priešo veiksmams ir daryti ne 
tą, ką jis norėjo, bet ką norė
jo priešas.

2. Visas planas buvo sudary
tas pagal šabloną.

3. Visas planas numatė tik 
užimti priešo teritorijos dalį, 
pasigrobti karo grobio, bet ne
mėgino išrišti viso klausimo pil
numoje.

4. Turėdamas galimybę užr 
baigti kariuomenės koncentra
ciją anksčiau, nieko neveikė, sto 
vėjo vietoje.

Tenka pasakyti, kad šios Kuc 
zynskio padarytos pastabos y- 
ra teisingos, tačiau Kuczynski 
nepastebėjo pačios didžiausios 
ir stambiausios hoehmeisterio 
klaidos. Ji yra štai kame. Hoch
meisteris kautynių metu matė 
Vytauto manevrą su 3-ja len
kų kariuomenės linija, sustojo 
ir priėmė Vytauto smūgį stovė
damas vietoje. Tai didžiausia 
kavalerijos kautynių taktikos 
klaida. Apie šią klaidą Kuczyns
ki tyli, nieko neberašo. Tad da
bar, remiantis tuo, kas čia trum 
pai buvo pasakyta, ar galima 
tvirtinti, kad hochmeisteris bu
vo silpnas, arba žemiau vidu
tinio.

i
Kuczynskio klaidos apie lietuviu 

kariuomenę

Pasinaudojęs kronikos saki-. 
niu, kad: “Vytautas atvedė Lie- j 
tuvon tik pusę savo kariuome
nės”, Kuczynski daro išvadą,

Vytautas prie Juodųjų jūrų

kad Žalgirio kautynėse dalyva- Apskritai, autorius padėjo kovėsi drąsiai ir parodė dideli 
vo tik pusė lietuvių kariuome- daug darbo benagrinėdamas didvyriškumą, o jos vadai su- 
nės, kuri stovėjo lenkų kariuo- šias kautynes. Kaikurie Žalgi- manumą. Tačiau daugeliu at-
menės dešiniajame sparne. Ki- rio kautynių epizodai nebus nie- vejų perdeda, prirašo nebūtų
ta pusė lietuvių kariuomenės kad tiksliai išaiškinti, nes trūks dalykų, kaip pvz. su naujais
kautynių pradžioje visai neda- ta duomenų. Istorija mums jų karo metodais Jogailai, kas ga-
lyvavo; ji buvo užpakalyje — nepaliko. Tenka griebtis takti-, dina ir aptemdo didvyriškumo 
pasalose, panaudota buvo tik kos, karo papročių, logikos. Kuc j vaizdą. Giria rusus, ypač Smo- 
tuomet, kada kryžiuočių pajė- zynski į tai mažai kreipė dėme-
gumas jaU buvo palaužtas. Lie šio, per tat davė pilną laisvę 
tuvių kariuomenė, stovėjusi de- fantazijai. Savo pažiūromis Kuc 
šiniajame lenkų sparne, buvo zynski yra priešingas daugeliui 
kryžiuočių visiškai sumušta ir kitų lenkų istorikų, rašiusių a- 
pabėgo į Lietuvą. Iš šitos pusės pie Žalgiiro kautynes, pvz. gen- 
nieks į kautynes nebegrįžo, gal M. Kukiel, Laskowski, Low- 
tik totoriai, kurie gal dalyva- mianski ir k.
vo kryžiuočių persekiojime. Autorius giria lenkų kariuo- š™0 kautynėse, jam tai nepa-

Ši Kuczynskio koncepcija yra menę ir jos vadus. Ji, žinoma, vyko.
visiškai nepriimtina. -Tai fanta
zijos padaras. Kur gi tuomet lo-! • - ----------------------------
gika ? Pats Kuczynski rašo, kad' KARL JASPERSO ŠAUKSMAS 
laimei, Valrodė, po lietuvių pa-i PRIEŠ NIHILIZMĄ

lensko vėliavas ir iš dalies toto
rius. Tačiau, kai prieina prie 
lietuvių, gaunasi visai priešin
gas vaizdas. Nemėgsta.

Kaip ten Kuczynski besisten
gė sumenkinti lietuvių kariuo
menės ir Vytauto vaidmenį Žal-

tenschauungen, AUgemeine Psy- 
chopathologie ir kit. — yra gar
sūs filosofijos pasaulyje. Apie 
Jasperso filosofiją puikią studi
ją yra parašęs mūsų filosofas 
dr. Juozas Girnius, kuris tarp 
lietuvių bene ir yra geriausias 
Jasperso filosofijos žinovas ir 
interpretatorius. Jasperso onto
logija yra artima Kanto filoso
fijos — D.ng an sieli sampra
tai. Kas reiškia — būtis savyje 
yra nepažįstama, o pažįstame 
tik atskirus objektus pasaulyje. 
Niekad nepažįstame pačios bū
ties, nes- ji yra nebe objektas, 
o tik tai, kas gaubia visus ob
jektus. Savo gi egzistencine fi
losofija — Jaspersas yra arti
mesnis Kierkegaardui, nes, ban
dydamas metafiziką pagrįsti mo 
rale, remiasi nebe kantiniu ka
tegorinio imperatyvo visuotinu 
mu, o Kierkegaardo religinės 
tiesos asmeniškumo samprata. 
Jasperso filosofijoje, gražiu dr. 
J. Girniaus išsireiškimu, “su
sitinka Kantas su Kierkegaar- 
du.”
Pabodusios sąžinės šauksmas

Bet šį kartą mums yra įdo
mu gal netiek pats Kari Jas- 
pers ir jo ontologija, kiek jo dvi 
:storiškai-filosofinės » knygos: 
Ursprung und Ziel der Geschich 
te (Istorijos kilmė ir tikslas) 
ir Der philosophische Glaube — 
filosofinis tikėjimas. Dėl šių 
knygų Jaspersas Europoje yra 
vadinamas Sąžinės šauksmu. Ko 
kias gi mintis jis čia kelia ir 
.prieš ką ta “filosofinė sąžinė” 
šaukia? Ji šaukia prieš nihiliz
mą ir už sugrąžinimą dvasiniam 
pradui pagarbos bei tinkamos 
vietos šių dienų moksle ir gy
venime.

Kari Jaspers nurodo minties 
ir mokslo autoritetus — švy
turius istorijoje, kuriais jis pats 
remiasi ir, jo manymu, turė
tų visa žmonija remtis ir išmin
ties iš jų semtis. Kas gi jie? 
Tai — Senojo Įstatymo prana
šai, Jėzus Kristus, Indijos išmin 
čiai, Sokratas, Platonas ir Kan
tas, kurį Jaspersas vadina “fi
losofu par excellence”. Jie tai 
ir yra išminties pradžia ir atra
ma. Be šių Jaspersas gerbia ir 
Kierkegaardą su Nietzsche, ku
rie, pasak jo, yra modernieji 
pranašai, išpranašavę mūsų lai-’ 
kų dvasinės katastrofos galimy
bes. .

Jaspersas mokslą ir techni
ką charakterizuoja kaipo mūsų 
laikų didžiausias dvasines jė- 
:as. kuriose kartu glūdi daug 
galimybių ir daug pavojų. Dėl 
to jis ir apeliuoja į mokslinin
kus ir visus vadovaujančiuosius 
— šiose demoniškose jėgose at
naujinti jų pirmpradinį dvasinį 
pradą. Jis šaukia: grįžti iš ni
hilizmo į filosofinį tikėjimą, nes 
“tikėjimas žmogumi remiasi ti
kėjimu į Dievybę, per kurią 
žmogus yra”.

Šis Kari Jasperso šauksmas 
ir “filosofinės sąžinės” pabudi
mas, mūsų dienose yra labai 
charakteringas ir įdomus. Kaip 
žinome, dar šio amžiaus pradžio 
je nihilizmas triumfavo univer
sitetų katedrose ir skelbėsi esąs 
moderniausias filosofinis žodis 
ir paskutinis mokslo atsakymas. 
Bet štai jau šio amžiaus vidu- 
rvje, tame pačiame nihilizme iš
augę mokiniai pasuko prieš jį 
pati, kreipdami šių dienų filo
sofiją dvasine kryptimi, nežiū
rint siaučiančio pasaulyje ma
terializmo.

sitraukimo, nenukreipė visos į 
savo jėgų masės į atvirą lenkų 
kariuomenės sparną, nes galėjo 
įvykti katastrofa. šių metų rugsėjo mėn. 28 d.' dėl ir jo filosofija eina plačia

Panagrinėkime trumpai šį; vokiečių filosofas Kari Jasperls skale — nuo ontologijos iki psi- 
kautymų epizodą. Jėgų išdėsty- gavo Vokietijos Knygos Taikos chologijos bei istorijos. Tai ro- { 
mas prieš kautynes jokios pas- premiją. Be to, šiais metais Va- do ir jo mokslinė biografija, 
lapties nesudarė. Vytautas ir karų Europos filosofinė spaudaj Jis baigęs 1909 m. medicinos 
visa sąjungininkų vadovybė ma- mini j° 75 metų amžiaus su- į mokslus dirba Heidelbergo psi- 
tė kryžiuočių pajėgų išdėstymą, kaktį. I hiątrinėje klinikoje. 1916 m. —
Blogesnis matomumas buvo kry‘ K Jaspers ir jo filosofija ' tamfa, KcidcIber|o universįt®į° 
žiuočiams, nes sąjungininkų iš- \ ‘ ps.chologijos profesorium. 19—•
sidėstymą dengė kaikur miške- Kas gi yra tas Kari Jaspers? m. — tame pačiame universite- 
liai ir krūmai. Išsirikiavusios , Tai vienas iš trijų dar gyvų eg- te tampa filosofijos profeso- 
kariuomenės tam tikrą laiką i zistencialinės filosofijos šulų. rium. Nacizmo valdymo metu 
stovėjo viena prieš kitą. Ir štai,1 Heidegger, Sartre ir Kari Jas- iš profesoriaus pareigų pašalin- 
prieš Valrodės 17 slinkiai gink, j pers tai ir yra tie vadinamojo tas, 1945 m., po karo, vėl grą- 
luotų ir šarvuotų vėliavų, sta-i egzistencializmo gyvieji auto-, žintas j un-tą, o nuo 1948 m. 
tomos tik 20 lietuvių vėliavų ritėtai, iš kurių Kari Jaspers persikėlęs į Bazelio universite- 
(pusė lietuvių kariuomenės pa- mums yra dar įdomus ir tuo, (tą, Šveicarijoje, dėsto filosofiją, 
gal Kuczynski), kurios nei šar- kad labiausiai pabrėžia dvasini;
vais, nei ginklais su kryžiuo- pradą savo filosofijoje 
čiais lygintis negalėjo. Apart to, Kari Jaspers yra ne tik dide- 
lietuvių vėliavos buvo mažesnės lių gabumų filosofas, bet jis y- J Jc filosofiniai veikalai, kaip 
už kryžiuočių vėliavas. Ar tai' ra kartu ir psichologas, ir isto-' Philosophie (3 tomai), Von der 
nebūtų tikra pražūtis? rikas, ir medicinos daktaras. To Wahrheit. Psychologie der Wel-

Tfrioni nuli pi i Ir a H i c filmi’iH ;_____ . --- —..  ■ '■ ■ '■ - -
taip buvo, kaip kad Kuczynskis LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS TALKA 
rašo, tenka padaryti ir atitin- į
karnas išvadas: Lietuvių Enciklopedijos Ad- nis reikalas, o vaisius visų be-

1. Iš anksto buvo žinoma, kad ministracija skelbia paskutinę tuvių sutelktinių pastangų vaf 
Valrodė nesmogs visa savo jė- Lietuvos Enciklopedijos talką sius, deja, tik laisvame pagau
gų mase į atvirą lenkų kariuo- nuo § m Spaiį0 15 d. iki 1959 lyje gyvenančių lietuvių. Tad ir 
menės sparną. Savaime aišku, m t>aiandžio 15 d. Talkos metu nuopelnai atitinkamai priklau- 
kad žinoti nieks negalėjo ir ne- naujaį l. E. užsiprenumeravu- so visiems tiems, kurie bet ku-
žinojo. <=iems bus duodama premijos, riuo būdu prie šio didelio dar-

2. Sąjungininkų kariuomenės
vadovybė buvo be jokio paty- Užsiprenumeravusieji nuo š. 
rimo ir tiek beraštė karo da- m Spalio 15 d. iki gruodžio 15 
lykuose, kad nesuprato, ką ji g leidyklos nemokamai gau- 
daro. ! na: 1) Vinco Krėvės Raštus —-

3. Sąjungininkų kariuomenės kompletką (komplektą
vadovybė norėjo kautynes pra-

BR. IGN. URBONAS, Gary, Ind.

i Kari Jaspers yra parašęs ne- 
r mažai knygų.

bo prisideda. Darbas kilnus 
nes beturiu tautos ir valstybės 
kančios ir vergijos metais, jis 
skiriamas jos garbei ir pasidi
džiavimui. Darbas or smingas.

CITYW!BE TV SERVICE GfiLLS S3.C0
LOVV-COST PIOTUEE TURĖS

12” — $9.00 20“ — $16.50 16” — $13.00 21" $17.00
» Loaner Service • Qualilied TV & Radio Technicians • Fast Service
TELSO TV, 2438 Wesž S3ra Si. SS S»4SS3. HE 4-4884

NOW OPEN - NILES JEWELERS
JEVVELRY GIFT CENTER

Gifts • Diamonds • Clocks & Watches. Ez-ert V.'atch & Jevvelry 
R.pair, Come in for a free Watch timing chcck. C,. ra.nteed VVatch 

Repairing.
7536 VIilvvaukee (Across. from Jevvel) Free Parkiag. Ph. SP 4-6622

PKANKŠAME ATIDARYMĄ XAI -JOS 
UAUllVlAK KAII.IMV KKAVTI VĖS!

FURS
(Oscar

Kraizinger)

Siuvame, atnaujiname, taisomu ir va- 
loim visokius kailinius. Kailinius pal
tus. žaketus. Salikus, bolcros. apsiaus
tus. Iš Jūsų senu kailinio ir metlžiaaų 
|Kisiu\;; me vėliausios nxutl<»s. Ano S2*l.

liksjM-rtiškas darluts. lOOr; garantuota. Nemokanti apskaiėiat imai. 
2TO« S. Kidgclant! Avė . Uervvyn — Pioneer 9-3OS3

//-

laimėti, nes tam sudarė visas
sąlygas. . į spau3dinamas; 2) Lietuvos Že-

Šitos išvados neturi nei ma- p ’ .
žiausio pagrindo ir Kuczynskio mėlapį ir 3) ono 
patiektoji koncepcija yra vispu- tuvių Dainos Amen oje .

Prenumeratoriai, kurie užsi-siška nesąmonė. Aprašant karo 
veiksmus tam tikrame laikotar
pyje, reikia skaitytis su anų 
laikų taktika ir taip stengtis 
paaiškinti įvykį. Ten, kur tikrų 
davinių nėra, reikia griebtis lo
gikos. Logiškai galvojant, gali
ma prieiti išvados, kuri aplin-

nes skirtas ne tik mokytis ir 
sudaro 6 tomai, kurių trys to praturtinti kiekvieno mūsų ži- 

jau išleisti, ketvirtas.s bet yra būdas ir prie
monė išlaikyti lietuvių kalbai
ir lietuvybei.

Argi nėra didelis pasididžia
vimas prieš laisvas tautas, kad

mai

sakys nuo š. m. gruodžio 15 d. pavergĮOS tautos vaikai,' plačiai 
iki 1959 m. vasario 15 d., gat-s pasiskleidę priverstinėje 
pilną Vinco Krėvės Raštų kom
plektą.

O tie, kurie užsiprenumeruos bą padaryti?

emi
gracijoje, sutelktinėmis jėgo
mis sugeba tokį milžinišką dar-

nuo 1959 m. vasario 15 d. iki 
kybėms atitiktų. Anais laikais tų pat metų balandžio 15 d., tos gūn3u įr Dukra, prenume 
prisilaikė tam tikrų taktikos gaus Lietuvos Žemėlapį ir Jo- ruodamas L. E., esi tų sutelk 
dėsnių, su kuriais mes privalo- no Balio “Lietuvių Dainos Ame-
me skaitytis, jei norime tam rikoje”.

Jau išėjusius L. E. tomus

Ir Tu, Mielas pavergtos tau-

tikrą įvykį suprasti ir paaiškin
ti. To nedarant — lieka viena 
išeitis: duoti laisvę fantazijai. 

Schemos
Knygoje yra 11 schemų. Dėl 

jų nieko ypatingo pasakyti ne
galima. Jos yra perdaug deta
lizuotos, kas verčia manyti, kad 
jos atitinka daugiau autoriaus 
skoniui negu tikrovei.

tinių jėgų dalininkas ir Tau, 
kaip ir visiems bendradarbiams 
ir talkininkams, priklausys bū-

naujieji prenumeratoriai gaus simųjų mūsų tautos kartų pa- 
išsimokėtinai pageidautinomis dėka ir tinkamas įvertinimas, 
sąlygomis. Už vėliau išteisimus
tomus mokama noramlia tvar
ka.

Laukiame atsiliepiant.

Lietuvių Enciklopedija,
Lietuvių Enciklopedijos lei- 265 C St., So. Boston it, Mass., 

dimas nėra kieno nors asmeni- U. S. A.
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Rašytojas Andre Malraux
Io vizijos ir politika

J. DAINAUSKAS, Prancūzija

Neseniai įvykusių įstojamų
jų egzaminų į mergaičių Ecole 
de Sevres metu, kaip prancū
zų klasikinės literatūros tema," 
buvo duota nagrinėti tekstas... 
ne Pascalio ar Standalio para
šytas, bet... Andre Malraux. Tai 
buvo dar prieš perimant jam

vartoti), tau pavieniems as
menims, taip ir masėms pada
rė dideliausios įtakos. Nė Sart
re, nė Camus (kurį Malraux 
kaip tik įvedė pas savo leidėją 
Gallimard), be šito pionieriaus 
visiškai nebūtų buvę tuo, kuo 
jie dabar yra. Esminiai sufor
mulavimai, kurie vėliau tapovadovauti informacijų darbui 

de Gaulle m misterių kabinete! madingi pas egzistencionalistus 
Tas “klasikas”, kurio kūryba, ir absurdiškumo teorija, jau y- 
greta Valery bei Gide, kaip tik ra jo viename ankstyvesnių ra
šiomis dienomis pasirodė Pleia- 
de leidinių serijoje, vėl padarė 
šuolį nuo literatūros į politinį 
“balyną”. Malraux esanti tiek

šinių: La tentation de l’Occiden.
Meno enciklopedija

Prisidėjęs prie de Gaulle są
jūdžio Malraux nuo 1947 metų

daugiaplokštė asmenybė, jog iribuvo pasidaręs ir -liaudies tri- 
gerai jį pažįstąs žmogus nuolat ibūnu„ Jjs ,ada žiemos 
stebisi. Malraux, kaip jau bu
vo rašyta, 1945 46 metais, ke
lius mėnesius, buvo Informaci
jų ministeriu ir neatrodo, kad 
jis labai noriai būtų prie “dar
bo” šį kartą grįžęs. Jis tada,

Dr. Wemer von Braun

cionierius, matąs konservatyvia talitariniai, kad naująjį Guli-
me de Gaulle, Malraux, berods, 
atsakęs, jog “tai esąs vienintelis 
žmogus, kuris mane užimpona
vo” ir taip sakydamas jis ma
nęs, jog de Gaulle jį ir nuste
bindavęs ir įtikindavęs. Panau
dodamas savo vaizdinę kalbą 
jis galėtų pasakyti, jog: “De 
Gaulle — tai Cezanne”, turė-

verį — de Gaulle — supančio
tų. Tam Guliveriui Malraux e- 
sąs draugas, artima dvasia, su 
kuria jis galįs kalbėti “nuo vir
šūnės į viršūnę”, kuri jį supra- 
sianti, kuri jį paremsianti. Ta
čiau toji “viršūnė” vis kada ’ 
nors, o gal net ir labai greitai, 
turėsianti nusileisti žemyn, pa-

damas galvoje, kad Cezanne e- siekti tą politinį kasdieniškumą, 
sąs priešingybė impresionizmui, bet čia abi tos “viršūnės” jau- 
tiksli geometrinė struktūra. čiasi tiek svetimos, it būtų tuo

Tačiau ką tai reiškia kalbant Ba“dJel*ire albatrosu kurtam jo- 
politinėmis sąvokomis? Didžio- * bliaus, sparnai'trukdė vaik
sioms kultūrinėms vizijoms, ku- s“otl, kuns Jautfs?.. I"ok’s 

,, , , i • i tik skristi, o ne vaikščioti.riose Malraux gyvena, kokios • ’
tai ten “mažosios Europos” ū- 
kinis atstatymas esąs tokiu 
menkniekiu, jog jo manymu ne
verta apie tai ir kalbėti. Jis pa-1 Macmillan leidykla neseniai i 
sakys, kalbėkime geriau apie išleido nnkinius Hilaire Belloc

Hilaire Belloc laiškai

ANNOUNCING THE OPENING OF A
NURSERY SCHOOL

THE JUNIOR HALL
36 S. W0LF, NORTHLAKE FI 3-8228
• New fireproof building • Eųuipped with modern facilities 

Children aged 2 to 6 • Full or half day or after school care 
State Approved • $12.30 per week for first 50 registrants.

OPEN HOUSE SAT. & SUNDAY 1 TO 5 P. M.

STEIN TEXTILE CO.

drome bei kitose Paryžiaus ar 
provincijos didžiulėse salėse 
savo vizijomis, savo balsu, sa
vo judesiais, savo sukoncentruo 
tu transu sugebėdavo tiesiog 
pavergti klausytojus. Tada de

dalyvaudamas vienose diskusijo GauUe paskendo parla.
se dėl konfiskuoto kolaboracio- mentarizme, ir Malraux vėl la-

Armijos vyriausias raketų spe
cialistas (kairėje) su sprausminių 
įtaisų laboratorijos direktoriumi 
dr. W. Pickering. Dr. Braun ran
kose laiko modelį raketos Juno II. 
kuri neįstengė pasiekti Mėnulio ar
tumos, nes neturėjo reikiamo grei
čio.

rūstų laikraščio, sukėlė skauda- pašventė savo Musee Ima-
lą, sušukdamas, jog laisve pri- Greta savo paties kny.
^ū^teikdamaskjo°-ePuišiais- f4:. kunoms Pei^luredavo ; dingos Prancūzijos, abudu nori, 
vinimo visas teises’ Urįtik Re-ūlustrac1^’-1 kad Prancūzija gyventų didelė- 

sistence dalyviai.

yra vizionieriai, abudu nori Di

būsimą “Atlantišką civilizaciją”, 
apie Prancūzijos rolę toje atei
ties kultūroje. Kovotojas už Is
paniją bei Kiniją atradęs savo 
paties tautą, tačiau jam labiau 
patinka ją matyti jos “ateities, 
vizijoje”, ne kasdieniškumo smul 
kmenose. Jie abudu — ir de 
Gaulle ir Malraux — gyvena 
vizijomis, kurios mieliausiai 
tuos pilkus kasd’eniškumus per 
šoktų, net nematytų.

Tačiau jau visur darbo ėmė
si liliputai, demokratiški ir to-

laiškus, redaguotus Roberto 
Speaight ir pavadintus Letters 
from Hilaire Belloc; 313 pusi., 
kaina $6.

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metų proga 
sveikina savo gausius klientus draugus ir 
pažįstamus.

Kiekvienas, atsilankęs Kalėdų Švenčių 
laikotarpiu, gaus ypatingų dovanų, kad ir 
nieko nepirkęs.

į parą po se- 1 mjS idėjomis, abudu piešia pran-
j šiolika valandų, jis dar paren 
gė ir Meno enciklopediją, ap
imančią daug tomų. Neabejo-

, tina, jog jis nenoriai nuo to,
Iki to laiko Malraux jau bu- taįp i]gaį darb0( at.

^kain1"0 tvrinėūS įtraukė, kai jį pasiekė de Gaul- panaudojant “entuziazmo me- 
(Kambodzoje), kaip yr j - le pakvįetįmas jįs paklausė to chanizmą” 
mų ekspedicijos dalyvis ir šen- pakvietim0 ne dčl garbėSi bet 
sacijų reporteris (bandė is lėk- dėl draugystės ir iš pareigos.
tuvo, drauge su vėlesniu minis- ga3iaU( kuo jis tu_
teriu Comiglion Molmier, atras rėjQ būti toje vyriausybėje? 
ti Sabos karalystę), kaip revo- Buvo pasiūlytas naujas titulas;
liucionierius ir agitatorius Ki- ministeris psichologinei veiklai, 
nijoje, kaip pirmininkas ir orą- tiR laimeį tag &tpuoK Jįg 
torius daugelio antifašistinių mčje> uriskirtas prie mi.
kongresų Paryžiuje, Berlyne, n;sterio pirmininko ir veikia 

pastarajam nesant, kaip jo pa -

Archeologas, ekspedicijų 
dalyvis

cūzams bei Prancūzijai didin
gos ateities vizijas, abudu nori 
“išglerusį” IV respublikos vals 
tybės aparatą pastatyti ant ko
jų ir varyti pirmyn pirmiausiai Į

Bet, pakely stovi “kasdienis 
pilkumas”

Kultūrinės vizijos
Kai Malraux buvo klausiamas 

apie tai, ką jis, buvęs revoliu-
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DENTAL LABORATORIES, INC.

Maskvoje ir kaip organizato-

KOL JŪS GYVENSITE PASKOLOS! PASKOLOS!
y

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UMiON AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St. l(/2 bloko j pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 6 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Uždaryta pirmadieniais.

Tel. MOnroe 6-8152. FREE PARKING. kitoje pusėje gatvės.
J

Jūs gausite patikimas ir geras
rius aviacijos Ispanijos respub- vndimtn’ine nZl fimlmi • Annuit-' Plan pajamas. Jei Jūs
... . J . ,, vaduotojas. Del tokios tunkci- investuosite savo santaupas 1 mu-likoje pilietinio karo metu (dar jog Malraux asmuo darėsi, da_
prieš Tarptautinės brigados at- bartįneje Prancūzijos politiko- 
siradimą). Jau tada jis buvo je dar įdomesnis> dar labiau 
drąsus, agresyvus ir savo veik- vertag susidomėjimo. 
lumu tarnaujantis pavyzdžiu vi- Malraux vješas pareiškimas, 
siems “užsiangažavusiems” ra- prigš t valstybės krizęi kaip 
sytojams. Savo veikaluose ir tik Uet- protesta prieš konfis. 
savo nuostabiame filme (Sierra kavimą All3g knygos apie tor.
de Teruel) tuos savo “patyri-j tūrų taikymą Alžirijoje. Tas pro 
mus” jis sugebėjo puikiai su- testas rodOj 
formuluoti, pavaizduoti. Vokie

sų S. V. D. Jūs taip pat dalyvau
site didžiuosiuose misijų darbuose 
ir padėsite išmokslinti kunigus 
bei brolius misijų darbams. Čia 
kartu yra ir dvasinis investavi
mas, nes aukotojas prisideda prie 
Kristaus mokslo skelbimo toli
muose kraštuose.

Taip pat yra ir tam tikri taksų 
patogumai. Ilgalaikis paminklas

Bet kokioje sumoje
Bet kokiam vertingam tikslui
Perfinansavimui — sąskaitų.

automobilių, namų, t. t. 
Matykite arba telefonuokite — 

Mr. Balanda, Sekr.

LIETUVA FAMILY 
LOAN AGENCY 

3153 S. Halsted St. 
Tel. DAnube 6-3859

, bei atminimas Mišiose ir maldose, 
kad Malraux pri- Rašykite dėl nemokamų infor- 

~ .. .. klauso prie kitokio pasaulio ne macijų.
cių okupacijos metu jis, iki šiol tojj karinįnkų junta Alžire. Ly- SOCIfity Of The DiVIVIG WOfd

NAUJOS PLASTIKINĖS 
DANTŲ PLOKŠTELĖS

PAGAMINAMOS PAGAL .ICSŲ 
SENĄSIAS PER VIENĄ DIENĄ..
Jei Jūsų senosios plokštelės gerai 

tinka, galima padaryti jų duplikatą 
iš naujos medžiagos ir Jums grąžinti 
oro paštu — $5.00 ir augšėiau.

Pataisomos daliuos plokštelės. Įde
dami dantys. Naujos plokš, ir tilteliai.

Visas atliktas darbas siunčiamas 
C.O.D. oro paštu. Atsiųskite savo 
dantų plokštelę apskaičiavimams.

DR. PEASE
DENTAL LABORATORIES, INC. 
250 Eox Tlieatre Kklg.. I’hoenii, Ariz.

D. JURJONO BENDROVĖ
3251 So. Halsted St. Tel. CAIumet 5-1064

gavo daugybę priekių’ vietinės gamybos ir im|M>rtuotų iš Europos. 
Todėl ieškantiems švcnh-ms dovaninių prekių, ėia ras didelį išsirin
kimą krystalo grafinų, stikliukų, vazų, lėkščių. |M-1 minių, krepšiu
kų. mažii’siems žaislų mokslinančio ir auklėjančio iX)I)ūdik>. Svei
kinimo kortelių lietuviškų ir angliškų.

Be to. jeigu kam dar reikia papuošti kambarius, ras čia didelį 
pasirinkimų dažų ir sienpopierių.

Krautuvė atidaryta iki Kalėdų kasdieną iki fl vai. vakaro, ir 
šventadieniais nuo 11 vai. iki 5 vai. vakaro. - i-i I fv

grynai internacionalistinės ko- kaip ir tuojau pat po 
' vos dalyvis, pirmą kartą susi-: ro de Gaulle> mėnesių bėgyje,

dūrė su savojo krašto nelaimė- komunistus bei jųjų mi_
mis. Jis dirbo su anglų žvalgy- Į bcįją palaipsniui nušalino ir iš 
ba, po to, kaip pulkininkas vaĮstybės aparato išstūmė, taip 
Berger’, su “slaptąja kariuo- ir jig §į kartą atsistojęs prieš 
mene . Buvo patekęs į vokiečių uždavinį, kuris reikalauja lai- 
nelaisvę (joje abu jaunesnieji ko ir kurį ^Rdant ne visuomet 
broliai žuvo kovodami su vo- galima puri tiesiogiaii rei. 
kiečiais ir jis, po to, kai jojo kja griebtį« aplinkinių kelių, ei- 
paties žmona žuvo katastro- ti vingiuota s keliais 
fojė, vedė savo brolio Rolando Tai «tolimieji” ir de Gaulle, 
našlę, žinomą pianistę). Kaip ir Malraux uždaviniai. Abudu 
“pulkininkas Berger” jis suti
ko generolą de Gaulle (kurį jis 
pats 1940 metais buvo išvadi
nęs reakcionieriumi) Elzase. Iš 
to susitikimo pasidarė artimi 
“ištikimybės” ryšiai.

Dept. L. C. 
TECHNY, ILL. 
Annuity Dept

MARQUETTE RECORD SHOP
' Eat-’st Popular Hits Featuring 
•'I.ithuanian Song« & Danees”.

L. P. Album only $4.9S.
16 Folk Songs & llances. 

Complete selection of 
High Fidelitv Records.

3215 W. 63nl. St.. Phone: He-4-62««

BRIDGEPORTE,
3331 South Halsted Street, veikia

ATIDARYTA NAUJA
LIETUVIŠKA VALGYKLA

(LITHUANIAN RTSTAURANT)
■ G. ir C. PL7TKONIAI, Savininkai

NAUJA MAISTO-MĖSOS KRAUTUVĖ

VOSYLIUS FOOD MART
2433 West 69th Str. Tel. PRospect 8-9129

Švąiežią mėsą pasiienkate iš šaldytuvo lentynų, kokia jums 
tinka. Vosyliaus gamybos pagarsėjusios dešros (lietuviško 
skonio), skilandžiai ir kiti mėsos gaminiai. Importuoti iš Euro
pos delikatesai, še eoladas, saldainiai ir kiti gaminiai. Džio
vinti baravykai iš Lietui os ir vietos marinuoti grybai nebran
giomis kainomis. Didesnius užsakymus pristatome į namus.

Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmad. nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p. p.

Į meno istoriją

įam tikra prasme savo antro 
je literatūrinėje karjeroje Mal- 
raux su nepaprastu stropumu 
įsigręžė į meno istoriją. Čia jis 
visą žmonijos meną, savo Mu
see Imaginaire leidiniuose, pa
vaizdavo kaip savo rūšies me
tafizinius “nuotykius”, kas-kart 
vis pateikdamas apakinančius, 
žėrinčius ir patraukiančius su
formulavimus, kurie yra labiau 
panašūs į žaibo žybtelėjimo ap
švietimus nei į vispusiškus -ap
švietimus, paaiškinimus. Greta 
to, jojo vizijos, iki pat meno es 
mės gelmių siekiančios ir drau
ge visus žavinčios ir pavergian
čios, šimtams tūkstančių skai
tytojų davė itin gilų supratimą 
meno gyvumo bei dramatišku-’ 
mo. Malraux, visad pats vienas 
ir visad avangarde, jau nuo pat 
pirmojo sa/o pasisekimo, pri
pažinimo jam Prix Goncourt 
už veikalą La Voic Royalc — 
Karalių kelias (atsiminimai iš 
ekspedicijos, kurioje jis už šven 
tykios apgrobima buvo patekęs 
į kalėjimą, kas gal geriausiai 
parodo, kaip pas jį pažinimo- 
noras net smurto nebijo pa-

Hollywood TUXEDO RENTAI^
Featuring the, lat<-st and finest in 

all men's formai wear for that big 
occasion at low»>st cost.

Spėriai diseount for bridėgroorns 
with this ad.
6227 S. Ashland W A 5-1251

llllllllllllllllllllllllllllllllllfillllllllllltlll 
Siųsk siuntinius!

ICE SKATING RINK

Itliat <-an l>e sėt n,» ln a jlffy !
20 ft. <lianieter i 12 ft. diameter

$10.95 $7.95
Alade of Seamless tieavy Gange 

i Poly *-t h y lene with durable framing j
niate.rial. (Just fili \vith uater and 
let it freeze.) Ideal for bark yard. 
VVill giv,- young and old loads of 
fun all Wint»-r long. Sent Postpaid.

(la-alers’ inquiri«s invited) 
l’EASTIC SI PPEV, Evnian 2, N'ebr.Mes siunčiame sudarytus : 

jūsų siuntinius, o jei jums ko 
pritrūks, jūs rasite pas mus ką 
dadėti. Galime sudaryti jums 
ir pilnus siuntinius gan prieina
momis kainomis. Mes siunčiame 
maistą, vaistus, įvairias medžia
gas, odas ir avalynę. Taip pat 
akordeonus ir kitokius muzikos 
instrumentus, laikrodžius, siu
vamas mašinas ir dviračius.

AMERLIT SUPPLIES CO.
Gift Parcel Service

2221 WEST CERMAK RD 
Chicago 8. III, Tel. CT„ 4-4273 

Stasys GruMiauskas, Ved

iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

ADOMAS VAITKEVIČIUS
Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telef REpublic 7-5803

Visų rūšių namų Apšildymo 
sistemos įvedimas, 

perdirbimas ir pataisymas

Greitas, sąžiningas ir pigue
patarnavimas.

ATLASFUELCo-
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospect 6-7960

\aula nm-li- ir lalifi'ič- aliii.iijuut \ilt| imu

ARTHRITIS- RHEUMATIS1^
Ši nauja kombinacija, A.MERPOL, skubiai pslengvina są

narių uždegimo sukeltą skausmą, paraudimą ir sumažina 
skaudančių raumenų sutinimą, kurį sukelia arthritis ir rheu- 
matizmas.

Mos tis 98c; Tabletės $3.50, pas jūsų vaistininką

PASKOLOS PIRKIMUI NAMŲ — 
nuo I mėty iki 20 mėty, lengvais mėnesiniais at- 
mokėjimais. Nuošimčiai nuo 472% iki Q°/o.

Taupytojams mokame angštus dividendus.
Indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo Califomia Avė

^MARLES ZEKUS Sekretorių*

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais, antrad., penktad. ir šeėtad. 9 v. r. iki 4:30 p. p. 
Trečiadieniais uždarvta visa dieną Ketvirtadieniais 9 vai. rv- 

<■> iki s vai vak
Taupykite saro šeimos saugumui

.y
DOVAN OS 
VISIEMS!

• Stereophonic Plokštelės
• Tranzistoriniai Radijai
• Dovanos
• Tapė Recorders
• Importuoti Hi-Fi’s
• Phonographai

•«, ko
aąskaitM

Tų »ą«fc«ttv doleri* vteodo 
>|*, Mpraiūv*. lom* oogrosi* povofo*, > |* 

dtdoMti* «ž vidutini pelną*. Galite žia atidaryti
atskaitą bet karia Jum* tinkama soma.

Miltai yra apdrausH por Foderal Savtnp* and Lean 
Insurance Corp. iki $10,000 kiekvionam asm*niuL

SUAUGUSIEJI ATSINEŠĘ šf SKELBIMĄ GAUSITE 
_________________ 3 PLOKŠTELES NEMOKAMAI ___________

TV - RADIJAI - PLOKŠTELĖS - HI-FI’s

FRANK’S
TELEVISION & RADIO, INC. ”
S«x.: PR. KERŠIS. I». F.M»ZF;IJs. 4. P.EMMfRAITIs
3240 S. HALSTED STREET TEL. CA 5-T252

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOC1AT1ON 

1800 So. Halsted St.
Telefoną*: HAym*rk*t 1-2021
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Šeštadienis, 1958 gruodžio 20 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

f
VISI KVIEČIAMI SUTIKTI NAUJUOSIUS METUS JAUKIOJ APLINKOJ IR LINKSMOJ NUOTAIKOJ!

Gruodžio 31 d. 9:30 vai. Keymen's Klubo Marine balių salėje, 4711-21 Wesl Madison St., ATEITIMINKŲ RUOŠIAMAME

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIME!
Gausus baras, turtingas bufetas, vidurnakčio šampanas, meninė 

programa. MUZIKO BR. JONUŠO ORKESTRAS

An+inuosmukio kooperatyvas
DONATAS BIELSKUS, Chicaga

i išaugti ne į kokią pašalpinę or- 
■ ganizaciją, o į kooperacinio ti
po instituciją. Praslinkus dve
jiems metams po Kultūros kon
greso normalaus lėšų telkimo i 
būdo — prenumeratos — labai 
pasigendame. Jis turėtų sudary

Kas - yra Amerikos Lietuvių tyvos, bet nuo lietuvių profe- 
bendruomenės Kultūros fondas ? sionalų ar laikraščių spontaniš- 
Yra pagalbinis Amerikos Lietu-i kų mostų. Lituanistinių mokslo
vių bendruomenės organas ska- veikalų leidimą ir finansavimą ,
tinti ir remti lietuvių tautinę apibūdina kas antri metai skiria Pažvelgus į dabartinę 1958- 
kultūrą. Taip KF tikslą nusako ma premija už veikalus, ku- 61 metų KF sąmatą, neatrodo, 
statutas. Pagal tą patį statutą riems, deja, neatsiranda leidė- kad čia būtų galima plačiau 
tikslo siekdamas, KF a) rūpina- jo. Privati iniciatyva daugiau pritaikinti' prenumeratos princi- 
si kelti lietuvių tautinę kultūrą, neįstengia. Jai ir už tai garbė. pą. Gi jo netaikant, pasikliau-
b) telkia lėšas KF reikalams, Rugsėjo 23 paskelbtame ALB j jant aukomis ir kitais parami-
c) remia kultūrinę veiklą, kul- centro valdybos žodyje sakoma, i niais būdais, vargu ar pavyk
tūrines organizacijas, ir paski- kad “dvasiniams saitams su Tė- 
rus kultūrinininkus premijomis vyne išlaikyti bus stengiama- 
ir kitais būdais, d) organizuo- si tinkama forma užsienio lietu- 
ja tautinės lietuvių kultūros pa- viui pristatyti krašte likusių 
minklų apsaugą. i lietuvių kūrybos laimėjimus.”

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, Spalio 12 KF sąmatoje 1958-61 
kad šie uždaviniai yra specifi-, metams šiai pozicijai lėšos ne- 
niai ne vien Kultūros fondui, i figūruoja.
bet visai Lietuvių bendruome-' Sudarymas KF statutui per- tą. Gi įtraukiant į veiklos pro- zikos studijas išėjęs Chicagos Mu- 
nės veiklai Juk LB rūpinasi redaguoti komisijos iš CV pir- j gramą daugiau prenumeratos zikos mokykloje, gavo mokytojo 
viso lietuviu kultūrinio gyveni- mininko, CV nario kultūriniams keliu leidžiamų kūrinių, galėtu- teises. Lietuvių muzikinėje veikloje 
mo koordinavimu. Taip iš tiesų reikalams ir nario švietimui, ro-
ir yra. KF nuostatuose kultū- do tendenciją Kultūros fondui 
ra suprantama siauresniąja lie- i priskirti bent dalį švietimo rei- 
tuviškojo meno ir mokslo pras- kalU- Šis spėjimas sutampa su

Staliukai užsakomi pas: Manigirdą Motekaitį, 
714 West 30 Street. Telefonas Vlctory 2-4324

Į' MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus bei pervežimus ii 
: *olimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

Kokie kūriniai turėtų įeiti į 
minimalią metinę KF progra
mą?

1. Simfoninės lietuviškos mu
zikos plokštelė, ilgo grojimo, 
augštos garso kokybės (hi-fi), 
1000 egz. kainuotų apie 6000 
dol. (Plg. Jonušo maršai — 
3200 dol., Steponavičienės ka- 
lėd. giesmės — 4000 dol.). i

2. Siekiant pristatyti krašte 
esančiųjų kultūrinius laimėji
mus, išleisti tų metų grožinės 
literatūros almanachą 200-300 
psl. 2000 egz. Kainuotų apie 
2500 dol.

3. Skirti grožinės literatūros 
! premiją nemažesnę negu pre-

Neseniai atšventė savo muziki- numeratorių skaičius. 500 pre- 
m. sukaktį. Yra num _ 500 doI kasmet.

4. Išleisti atrinktą lituanistinį 
mokslo veikalą (istorijos, kal
botyros etc.) 2000 egz. kainuo
tų apie 2500 dol.

5. Lietuvių kalbos žurnalas 
Gimtoji kalba 800 egz. apie 500 
dol.

6. Lietuviškųjų knygų bib
liografijos biuletenis Knygų Len 
tyna 250 dol. (apie tiek numa
toma skirti ir KF sąmatoje).

40

ANDERSON’S 
Nursing Home

Constant Nursing Care 
Congenial Surroundings

Excellent Food

6006 N. Kenmore
SHeldrake 3-9296

Member American Nursing 
Home Association

IOB

tų sutelkti kasmet po 10,000, 
dolerių. Taigi, geriau būtų atsi-• 
sakyti nuo kaikurių pozicijų, į 
ypač tų, kurios atstovauja lo- Į nės veiklos 30 
kalinius ar dalinius interesus.: gimęs 1894 m. Chicagoje. Baigęs 
Koncentravimasis ties esminiais Armour institutą bakalaureato 
kultūros srities reikalais paleng laiPsniu- kajP inžinierius mechani- 

vintų, išpildyti užsibrėžtą sąma- Elfectric bendrovėje Chicagoje. Mu-

Jonas Byanskas

“THE WAY OF THE CROSS”
— synibolizing “St. 
Cnrlstophers’s Tra- 
ditions.” You niay 
now carry iu your 
\vallet this beauti- 
ful piastic 2%” x 
3«į” insignia of 
“The \Yay of the 
Cross” on one side, 
and a life-like 
drawing of St. 
Christopher on the 
other. Truly a re- 
minaer that you 
will treasure all

your lite—and it costs only Sl.oo 
prepaid anywhere. Send for yours 
Today. Aloney bark if not satisfied. 
Address Dėsli 2

.VALKOTI WEIMUtO»
P. O. lk)\ 404

San Fedro. California

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ 
i PRISTATOME VISOKIŲ RCŠIŲ

STATYBAI IR NAMŲ

i

CARR-MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Pres.
3C39 So. Halsted St.

Apkainavimą ir prekių pristatymą 
teikiame nemokamai 

Raštinė atidara kasdien nuo 8 vaL 
ryto iki 6 vai. vakaro.

it, ? nonlet

me tikėtis ir daugiau paramos pradėjo re?kštls m, kaip pia 
, , ® 1 mstas ir akomoomatonus. Artimasaukomis Aukas būtų galima Miko Petrausko bendradarbis. Per 

telkti ne tik atskirai, bet ir į 20 metų (1933-1953) vadovavo Bi-
____ __ _____  __ _ _ prenumeratą įjungiant. Žinoma, rutės chorui, pastatydaams eilę

me. Ta pačia prasme kultūrą KF valdybos sąmatos praplėti-lne ta prasme, kaip 1957-58 me-; °Per®člū’ kaip Petrausko Eglę. 
supranta ir ALB valdyba, rink-! mu švietimo pozicija. * kais: sumokėję kasmet po 25 Į peric”Jį auį Andriulio Viengum

dama narius švietimo, informa- J Apie ketvirtadalis lėšų KF dok* turėjo gauti KF leidinius gįus, M. Petrausko šienapjūtę ir kt. 
cijos ir kultūriniams reikalams.. sąmatoje pramatoma skirti tau- dol. vertės. Suorganizavus Yra sukūręs lietuviškų ir angliškų
Toks skirstymas sritimis atsis- tinęs propagandos reikalui. Ne- prenumeratorių branduo-: dainų.________________________ _____
pindi ir ALB sąmatose (ALB abejotinas jos reikalingumas lie- Ų pakiltų ir visos Lietuvių ben- ~
biuL 8 nr.). Taip Kultūros fon- tuvių gyvenime, lyg versle rek- druomenės prestižas, kartu ir galba) 
do paskirtį supranta ALB Cent- lamos. Šis sektorius ribojasi vie įplaukos, kurių dalis tektų Kul- 
ro valdyba. tomis su švietimu, kaikur su tūros fondui.

pramogomis, dar kitur su lietu- Inteligentai dvasioje ir 
literatūroje

Pradinė Kultūros fondo veik-

APSIMOKA GARSINTIS 
DIENRAŠTYJE DRAUGE

7. KF prenumeratoriams pa- 
rūpinti ALB CV leidžiamą in
formacijos biuletenį (500 pren. 
— 500 dol.).

(Nukelta į 6 psl.)
būtų pasiekiamas. Net 

ir atsargiai galvodamas jais 
neabejoju. Lietuvių, enciklope
dija turi 4000 prenumeratorių. 
LB-nė Jungtinėse Valstybėse 
turi apie tiek pat registruotų 
narių. Žinoma, ir čia Mahome-

Mokslas vardu Aleksandras
: viskumo reklama svetimųjų tar- 

Pažiūrėkime, kokią veiklos sri ; pe. Kyla klausimas, ar kaiku-
tį sau prisiskiria pats KF or- rie šios srities darbai nebūtų ...
ganas. 1957.12.20 ALB biulete- galimi atlikti jiems labiau tie- los problema būtų sudaryti mi- tas eitų pas kalną, ne pnesin- 
nyje buvo minimi šie planuoja- sioginių organų Ar ši sritis tik- nimalią, bet esminių reikalų vei- gai. Jeigu norėsime ir antrai- 
mi (ar atlikti) darbai: 4 kny-irai verta 25% visos sąmatos? klos Programą, kurią pajėgtų siais metais išlaikyti ar praplės 
gėlės jaunimui, jaunimo savi- finansuoti prenumeratorių bran- ti prenumeratorių skaičių, KF
veiklos ..hhiletonis, prof. V. Bir-i ®^ame straipsnyje toliau duolys. Atsiradus daugiau «pre- turės gerokai pasirūpinti savo
žiškos lietuvių literatūros isto- pagrindinių kultūros už- numeratorių arba nematant pa- veiklos lygiu
rinis veikalas Aleksandrynas ir daviIuų atlikimas nepasitarnaus šalinės paramos, programa sa- 
bibliografinis biuletenis Knygųjlietuviškumo propagandai ir są- vaime prasiplėštų.
Lentyna. j mon^n™ui labiau negu pati pro Koks prenumeratorių skai-

I paganda? čius yra realus? Skaičius 500
KnyS’ Kanarėlės metodas bent pradžioje (su Kanados pa-

priklauso lituanistinio mokslo Kaip KF lėšos. buV° telkiamos E_z up joaST LIFTER
sričiai, knygos jaunimui ir savi- ^F darbams iki šiol? Neturint No more burnf,d
veiklos biuletenis skirtini švieti- įl^esnio laikotarpi° KF apyskai ringe,s- Mak,'s your '
mui. Meno sritis aplenkta. ^os’ pasitenkinsime 1957.8.31- ftabstTbi‘ nttiZnfmr- J

1957.8.31-1958.7.1 laikotarpio 1958L1 finansinės veiklos da- UPPcr the jot,.,
KF anvskaitnip at r vmiais. Per tuos metus gauta 11 s”ps >nto the,apySKaitOje dssp. ALB 14 197<" mm, no toaster Slot. holds oddsbaped and)
IlT.) 85% visų išlaidų skirti A- I uOl. SUKU /£ Visų pa- small-sazed toastables in place and

vmiais.
632.00 dol. aukų (27% visų pa-

leksandryno'leidimūt ~Nemini- jamų), organizacijų pramoginio fw
mos minėtų 4 jaunimo knygų, mokesči° 115.20 dol. (5rr), pa- treats. $i.w ppd. >ioney-back guar- 
saviveiklos biuletenio ir Knygų ramos iš CV 1494.50 dol. aI u DAv'in e. bvck & co.

-------------- ’-:j: Dept. CA-1158,

them pop out when done.

(67' U.Lentynos pozicijos. Tokiomis, 
sritimis ribojosi buvusios KF niams 1957 m' buvo renkama 
valdvbos veikla prenumerata, tačiau apyskaito

je ši pozicija nerandama. Galbūt 
Pi^paganda pavarde kultūra ji suplakta su aukomis? 

1958.9.16 buvo patvirtinta Pirmajame kultūros kongre- 
nauja KF vaidyba. Naujosios se Chicagoje 1956 metais dr. 
valdybos sąmata 1958-1961 me- Juozas Girnius išreiškė viltį, 
tams lėšas pramato skirstyti kad Kultūros fondas stengsis
tokiu santykiu: lituanistinio mo- -------------......................
kslo sričiai — 27-30G. meno kū i flR TJĮĮJ TURĖJOTE, 
rybai — 3-9'č švietimui — 27- .. .... , . . i
28%, tautines propagandos rei- mą (tune.up>. Informacijoms pra. 
kalams 23-30'r. Taigi, KF šom skambinti dar šiandien — 
numato savo veiklą išplėsti į VAn Bu ren 6-3858
dvi naujas darbo sritis: švieti- 24 val- Oil Burner aptarnavimas.

mą ir tautinę propagandą, ku- YOUNG’S HEATING SERVICE 
rioms kartu pramatoma skirti 
daugiau pusės sąmatos lėšų. Su
prantama, jei organas sklan- 20% DISCOUNT už stogo dengimą 
džiai ir sėkmingai veikęs savo Joks darbas nėra per mažas nei 
tiesioginėje srityje, atliekamą I*51” didelis. Atliekame visokių sto

gų darbus — mažus pataisymus I 
ir pilną dengimą.

J. J. GARGOU & SON 
ROOFING

STully Bonded & Insured
2613 VV. 151 h St ROckuell 2-2339

121.', X. t'nion St., Ih’catur, III.

KAZYS ČESNAUSKAS
12116 So. 93rd Avė. 
PALOS PARK, ILL. 
Telef. GIbson 8-4938

O Gteneralinla kontraktorlus nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus • Apkalnavtmal nemo
kamai.

Duoną ir įvairias skonin
gas bulkutes kepa

THE ORDER OF SAINT 
AUGUSTINE

Serving the Lord for Fifteen 
Centuries as

• Teachers • Parish Priests
• Missionaries»

For Information write:
DIRECTOR OF V0CAT1ONS 

TOLENTINE HALL 
Olympia Fields, III. or 

SAINT MONTCA’S NOVIT1ATE
- Oconomowoc, Wisconsin

PADĖKIME ARTIMIESIEMS LIETUVOJE IR SIBIRE
Siunčiame Jūsų atneštus ar pas mus supirktus siuntinius į 

visus kraštus. Kviečiame nors kartą atsilankyti į dauge
liui iš seno žinomą lietuvišką įstaigą ir įsitikinti, jog mes tikrai 
turime didžiausią pasirinkimą įvairiausių medžiagų, moter. ir 
vyr. baltinių, skarelių, megztukų, deimantinių rėžtukų, plaukams 
kirpti mašinėlių, odos ir kitų labiausiai SSSR pageidaujamų pre
kių žemiausiomis kainomis.

1959 METAIS visi mūsų senieji maisto ir medžiagų katalo
gai dėl naujų SSSR potvarkių NEBEGALIUOJA.

PATRIA GIFT PARCEL CO.
3741 Wes» 26(h Street, Chicago 23, III., USA.

Telefonas CRavHord 7-2126. 1. .
3305 South Halsted Street Telef. LA 3-2021

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Moderniai atremontuotose patalpose rasite didžiausį pasirinkimą 
modern. baldų, T.V. ir Radio aparatų, ir kitų namams reikmenų. 
PIRKĘ UŽ $100.00 AR DAUGIAU GAUS DYKAI KALAKUTU!

ROOSEVELT FURNITURE Co.
F. A. Raudonis ir N. Bertulis, savininkai

2310 W. Roosevelt Rd., Tel. SEeley 3-4711
Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

GUžAUSKU BEVERLY HILLS GELIHY6IA
Jeriausi >s gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų.
5443 WEST 63RD STREET 

Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO 
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

INSURED

IR

Kuriose Kiekvienos Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namų įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

PEČIAMS ALIEJŲ 
IR ANGLIS

PRISTATOM TUOJAU PAT 
Į VISAS MIESTO DALIS

Saugus baldų perkraustymas asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 "South Hoyne Avenue Telef. VIrginia 7-7097

Dažai, Alyva. Stiklas, Įrankiai, Peiliai, 
namų reikmenys, vandentiekio įrengimą.

ir elektriniai reikmenys.
1901 West 47th St. Tel. LA 3-4139

PEOPLES HARDWARE & PAINT CO.

fh-riatįsite rūšies anglys 
alyva.

ir

GRANT WORKS
ALYVA ANGLYS-

Sąžiningas patariu,, imas.

1546 So. 49 Ct., Cicero 50, III.

OLympic 2-9311
Adam Bernadisus

laiką ir lėšas skiria naujoms, 
nors jam nepavestoms, bet ap
leistoms sritims. Deja, lietuviš
kojo meno ir mokslo srityje dar 
daug kūrinių laukia leidėjų, rė
mėjų ir vartotojų. Pavyzdžiui, 
muzikos plokštelių katalogas J/ 
(pvz. Sch.wann) nerado nė vie
no lietuvio kompozitoriaus vei
kalo. Atrodo, kad lietuviai to
kių kūrinių neturėtų. O parašy
tų veikalų esama: šių metų pra 
džioje jų sąrašą lietuviškuose 
dienraščiuose ir savaitraščiuose 
yra skelbęs Iz. Vasyliūnas.

Literatūros ir kitokių premi
jų skyrimas ir jo procedūra kol- 
kas priklauso ne nuo KF inicia-'1^.

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. IJtuanica Avė.
Pristatome į visas krantines 
ir restoranus, taip pat iš
siunčiau)*' i v.sus artimuo
sius miestus.

Tel. ClJffsine 4-«37«

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

Didelis pasirinkimas medžiagų, skarelių ir odų žemomis kai
nomis. Taip pat supakuojami ir persiunčiami Jūsų atnešti daik
tai. Patarnavimas greitas ir sąižningas. Darbo valandos nuo 
9 iki 6.

E. V. 21'KAUSKAS

MARQUETTE GIFT PARCEL SERVICE 
2439 West 69 St. Tel. WA 5-2737

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 VVestem Avė. Chicago 36r III.

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 S. Paulina St., Chicago 9, III., YAids 7 0145

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 West 47th Street Chicago 32, III.

OISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 South Halsted Street Chicago 8, IU.

ST. ANTNONyIaVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, Iii, tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 South Halsted Street Chicago 8, III.

umiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiimiiimninmniiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiimiiiitHM;  
| $500 IKI $1500 NUOLAIDOS ANT NAUJO 1958

| Chrysler - Plymouth - Impcrial
E Daugybė gerų visų išdirhyačių vartotų automobilių

= Galima nupirkti be pinigų — išsimokėjįmais

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
■u WILL ŪKE US'

CHRYSLER — PLYMOUTH — IMPERIAL
SALES — SERVICE

4030 Archer Avenue, Chicago, Illinois
Didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių įstaiga II
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KULTOR. VERTYBĖS IR KONKRETŪS 
KULTŪRINIAI REIKALAI

P. MALDEIK1S, Ckvro. 111.

Turbūt, visi sutinkame, kad bei institucijų veikią arba kurių 
lietuvybę emigracijoje daugiau- anos organizacijos bei instituci- 
Ria pataiko mūsų kultūrinis veik jos nepajėgia atlikti, 
lumas. Todėl ir mūsų spaudoje Tokių reikalų yra labai daug 
ir įvairių minėjimų iškilmėse la- ir labai svarbių. Mokykloms va- 
bai dažnai kalbame apie tauti- dovėlių leidimas, reikalingos ap 
nės kultūros reikšmę, apie rei- saugoti nuo išnykimo lituanis- 
kalą kurti ir išlaikyti tautinės tinės literatūros spausdinimas, 
kultūros vertybes. Tačiau tą bibliografijos ir lituanistinių 
vertybių terminą labai dažnai studijų leidimas, Pasaulio Lie- 
bevartodami. mes padarėme jį tuvių archyvo palaikymas, lie- 
perdaug bendrą ir nebeaiškų, tuviškam auklėjimui svarbių žur 
T ha i dažnai apie jas bekalbė- nalų ir kitokių leidinių parėmi- 
dami, mes pradedame nebepai- mas, jaunimo kultūrinei veiklai 
syti jų turinio. Kultūrinių ver- reikalingos medžiagos parūpini- 
tybių pavadinimas, mūsų taip mas, skatinimas įvairių meniš- 
dažnai linksniuojamas ir laips- kos kūrybos sričių premijavi- 
niuojamas, yra pasidaręs labai mas, kultūros kongresų šauki- 
madingu žodžiu, tačiau abstrak- mas, dainų bei šokių švenčių 
čia ir nebeaiškia sąvoka. Atro- organizavimas, didžiųjų tautinių 
do, kad juo dažniau abstrak- įvykių (pvz. Žalgirio mūšio su- 
čiai kalbame apie vertybes, juo kakties) ruošimas — yra vis 
mažiau bepaisome pagrindinių tie reikalai, kurių jau nebeat- 
tautinių reikalų. O mūsų sąly- lieka atskiros įvairių krypčių 
gomis jau gal nebe tiek svarbu organizacijos ir kuriuos tenka 
visiems filosofiškai kalbėti, kas atlikti Kultūros fondui. Bet tai 
yra tautiškai kultūrinė verty- toli gražu dar neišsemia visų 
be. kiek konkrečiai prisidėti prie Kultūros fondo uždarinių. Tai 
vienokio ar kitokio darbo bei yra tik labai mažas minimu- 
veiklos, kuria laikosi mūsų lie- mas to. ką jis turėtų atlikti, 
tuviškumas, kuria konkrečiai Juk dar ir pačioje visuomenėje 
paremiame pagrindines lietuvy- kasdieną iškyla naujų reikalų 
bės išlikimo pastangas ir per bei sumanymų, kuriuos vis no-' 
kurią mes parodome, kad dar rimą nukreipti į Kultūros fon- 
tebėsame Lietuvos vaikai ir ne- dą ir įvykdyti jo pastangomis 
nusigręžiame nuo savo tauty- bei parama. Ir netenka abejoti, 
bes. kad mes kiekvienas dar žino-

_ . . ..... , , . . me vienokių ar kitokių apleistų
Tokie pagnndima, dalyta „ kultarinįų rei-

kunais mes palaikome savo lie- „usiskundžia-
tuviskumą, yra musų tvirtas koda fondaa nesi. 
prisirisimas pne savo kalbos, nK5utvarko Kui,
jos mokymas ir jos meiles fer. (ondo a.
davimas jaunuomene, palaiky- didesnk
mas u- skaitymas lietuviškųjų keletaa at.
laikmačių ir knygų, žinojimas didesni,
bei branginimas savo praeities, i-- L. ... r negu jo lesos leidžia juos at-
priklausymas lietuviškoms orga
nizacijoms. lietuviškų problemų ’ fondo pavadlnimas rodo. 
jamžumnas bteraturoje, daile- kad turj 
je, muzikoje, architektūroje ir ku)tariniams reikalams. Ta
kuose meno sakose, lietuinskų tQ atHkimaa
problemų pagrindimas įvairių au a nuo
mokslų plotmėje ir jų popula- menės ritarim0 palaikvm0 
rimmas kitataučių tarpe tose jr svarbiausia jsisąmonimo, 
srityse, kunose jie yra netei- kad a rei.
singai informuot, arba nusėsta- n(? yk Lietuvos lais_
tę nepalankia, lietuviškųjų rei- darbai
kalų atž-.ugiu. siems kultūriniams reikalams

Kalbamų sričių veikla yra palaikyti, 
esminė lietuviškam reikalui. Jei Mūsų dauguma priklausotųe 
mes nepalaikysime ir neremsi- ^rjenai ar kitai organizacijai, jas 
me savo spaudos, jei neskaity- paremiame ir tuo palaikome vie 
sime lietuviškų knygų, nepalai- nog ar kitos krypties lietuvišką 
kyšime ir neskatinsime jų rūšy- veiklą TačiaU) kaip žinome, tos 
mo, jei mes nemokysim vaikų atskiros organizacijos neapima 
lietuviškai ir neparūpinsime vjsos lietuviškos veiklos ir ne- 
jiems tinkamų vadovėlių, jei atlieka daug svarbių reikalų, 
mes visų sričių mene abejingai Jie kaip matėTne. tenka Kultū- 
praeisime pro savo tautos skau rOg fondui Todėl. nuosekliai 
smą į abstrakcijos neaiškumų galvojant, tenka padaryti Išva- 
ir internacionalumo begalybės, da kad šiandieną. visiems lietu
je! mes nepajėgsime savo pa- vįams kuriems dar svarbus lie- 
grindinių klausimų išaiškinti ir tuvvbės išlaikymas, iškyla pa- 
kitiems parodyti objektyvioje reiga dajyvautį ne tik tos ar 
mokslo svarstymų bei tyrinėji-,kitos krypties lietuviškoje or- 
mų šviesoje ir, be to, jei mes ganizacijoje, bet ir bendraisiais 
ir lietuviškų organizacijų veik- įjetuviškos kultūros reikalais be 
lą paliksime kitiems , ne- sirūpinančiame Kultūros fonde, 
bus tada prasmingos ir mūsų
kalbos apie tautines vertybes Savo veiklai palaikyti bei fi- 
ir nebus tada teisingas mūsų nansuoti Kultūros fondas ver- 
manymas, kad mes kiekvienas —
dar esame vertingi savo tautai.

Sodinsiu lėlę į vežimėlį.
Toli keliausim per vieškelėlį...

Iliustracija J. Narūnės knygos laimieji daigeliai.

18 m. amžiaus pateko į Paryžių ▼ Literatūros ir Meno laik- 
ir tenai susilaukė gražios dai- raštį, leidžiamą Vilniuje, šiub 
lininko karjeros. Dabar gyvena metu redaguoja V. Reimeris, tai 
JAV-se. Jo kūrinių parodos yra kinamas red. kolegijos: K. Am- 
buvusios eilėje Europos ir kitų brasas (red. pavad.), E. Balsys, 
kraštų miestų. Dortmunde iš- J. Dovydaitis, V. Galinis, J. Gus 
statyta apie 100 jo kūrinių. taitis, A. Jonynas, V. Mackevi

čius, A. Spolskis. J. Žiugžda.

Chicagos švariausias ir moder
niškiausias Piknikų Daržas — 

BUČO DARŽAS
WILUJW WEST INN AND

PICKIC GROVE
83rd St. and Willow Springs, Rd.

WiIIow Springs, llinois

Okupuotoje Ueiuvoje
▼ A. Vyšniauskaitė, M. 5Ias- Tėvai, atverkite savo jauniesiems 

tonytė, G. Munkienė, V. Milius, vartus į pasakų karalystę, nu- 
I. Butkevičius Vievio, Kaišiado
rių, Jiezno, Jonavos, Akmenės, 
Mažeikių, Kuršėnų, Telšių ra
jonuose užrašinėjo medžiagą, lie 
čiančią šeimos ir kalendorinius 
papročius, kaimo amatus ir vers 
lūs, liaudies architektūrą ir or-

i namentiką, šienapjūtės papro-

pirkdami jiems

SONfcS TOMARIENfiS 
pasakų knygą

VIKTORO KOŽICOS 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

5759 S. Westero Avė. PR 8-9533

CURTIS TV #1.50
’950 W. 69th St.
24 vai. patarnav. Plius dalys

.. , . . , Recenzentų nuomones apie tą aptarnaujame visa chicagąC1US ir t.t.; taipgi buvo flksuo- knvea. Dieną-naktj-sekniael.-šventėse ta pat
z------  -t-, - z_ —..-.i- J'S't- kaina. 90 tli«'nų raštiška garantija

visom lemputėm A dalim 
Nemokamai paskoliname aparatu, 
jei reikalinga Jūsų aparatų taisyti 

masis bei gėrėdamasis. Pasigėrime “^%SDIRBINn- _ VISŲ 
▼ A. Tautavičius (istorijos autores sugebėjimu pasakoti gy- modelių

mota, kandidatas) ir « 7-4141 Tel.
- dauskaitė (jaun. mokslinis ben- lieji negaiės atsigėrėti.”

Kan. Mykolas Vaitkus,
“Draugas”, 1957.VII.20

VESTUVĖS

jama tekstilės ir audinių tech
nika, tyrinėjami lietuvių tauti- 

i niai drabužiai.
“Perskaičiau tą gražiai išleistą

ją 125 p. knygutę tikrai grožėda-

informaciją. Už jo metinį įna- dradarbis prie Istorijos institu- 
šą jam būtų užskaitomas dvie- to) Praeit^ vasar{* v>'kdė
jų dolerių solidarumo mokestis, tuosius darbus Gedimino kai- . .

Pagal šią minimum progra- Prenumeratoriui taip pat ture- no PaPėdėje Vilniuje. Kita ar- kelia dar ir ta aplinkybė, kad gy

mą meno snciai tektų 69% is- tų būti rezervuota bent pata- g Į* tvrinėiimus spalvomis Gausu jumoro. Labai
laidų, mokslui 27G, informaci- r-imo teisė skiriant premijas iri r ’ P“a aini° ry „ J ’.. apstu dialogų... Knygelės išvaizda 
jai — 4%. sudarant KF valdybą. _ "uot,s recenzijas patraukiįj įšpuošta Vlados Stanči-

Šioms išlaidoms kasmet rei- XT ■ - u u Literatūros ir Meno laikrašty, kaitės iliustracijomis. Dėl gražaus
ketų apie 13000 dol. Kas juos f Jau^. KF,,Va d\į svar®- einančiame Vilniuje. pasakojimo tai labai vertinga pa-

* „ J tydama lesų telkimo budus 19o8 , rama tėvams.”
sudet,i? -61 metams, savo planus tarė- T ,0“s Bura,as sulau- A. Šimaitienė,

1. 500 prenumeratorių, mo- tų grįsti statybiniu kooperaci-1 60 m. amžiaus. “Moteris", 1957 m. Nr. 2
kėdami kasmet po 20 dol. sūdė- niu principu, bet nesiremti ram , --------------------------------------- Knygos kaina 2 dol. Pinigus ir
tų 10,000 doL

Antinuosmukio...
(Atkelta iš 5 osi.l ‘Knygos auklėjamąją vertę pa-

THE DIFFERENCE WHEN 
YOU HEAT U1TH

SINCLAIR
OIL

HEAT
stomaisiais aukų ir parengimų

2. Speciali CV parama 1000 būdais. Lietuviškoji kultūra tu-jresu: 2511 W. 69th St., Chicago
dol. retų labiau vengti “kanarėliš- i I,,inO*s' S31’.1??: ^ąuti gražiausi

3. Aukos 1000 dol. kų lesų telkimo kelių, negu | žumaiai. taip pat galanterija. Te-
4. Pajamos iš laisvai parduo- baimintis dėl “ubaginių” perso- lefonas — PRcspect 8-4585.

damų, nuo prenumeratorių at- nažų literatūroje.
liekamų KF leidinių. Tokių lei- _______
dinių bendra pardavimo vertė • K Lietuvos kilusių vokie-į.
kasmet būtų apie 3000-4000 gjų organizacija — Landsmann- į

sehaft der Litauenduetschen —
Prenumerata kasmet sudary- pavedė prof. dr. J. Strauchui

tų 52% visų pajamų, aukos — išleisti leidinį Litauendeutsche
23%, CV parama — 15%. Pa- Studien. Beitraege zur Ostfrage.
didėjus prenumeratorių skai- Siame 93 puslapių gražiai at-1
čiui iki 1000 ir nuleidus pre- spausdintame leidinyje įvadinia-j
numeratos mokestį iš 20 į 14 me straipsnyje prof. J. Strau-•
dol., KF minėtą metinę progra- chas nagrinėja iš Lietuvos ki-,
mą galėtų įvykdyti net be pa- lus’y vokiečių ateities proble-
ramos iš šalies. Prenumeratos mas ir fa proga labai gražiai
nemažinant, iš atliekamų pini- atsiliepia apie Lietuvą. Stam-
gų būtų galima atsilyginti lei- biame straipsnyje Lietuva —
džiamųjų vfeikalų autoriams ir savo tautinės literatūros veidro-
praplėsti veiklos programą nau- ^yje prof. Dr. V. Jungferis pra-
jomis sritimis, pvz. daile. Tokio Ežioje labai jautriai primena g EIK /\ T A
“kultūros kooneratvvn’’ nao-rin- vokiečiams pabėgėliams po ka- , ’Kuituros Kooperatyvo pagnn- t -T • j o kartais ir gyvvbė, priklauso nuo
dūlis ramstis būtų KF prenu- ro Pabaigos Lietuvoje parody- tQ kaįp t}k^ai ‘bus išpiIdytas re. 
meratorius. Jis turėtų gauti vi- draugiškumą ir liaudies dai- ceptas. Turėdami ilgametį patyri- 
sus minimus KF leidinius ir CV bei tautosakos pavyzdžiais mą, mes išpildome receptus tiks- 

aiškina lietuviškąjį būdą. Eilė- ■ hai, kaip jie yra daktaro nurodyti.
buoja narius. Sprendžiant pagal '-e augšto lygio studijinių Kasdien išpildydami didelį kiekį
jo uždavinių svarbumą atrodo straipsnių nagrinėjamos šių die- receptų, vartojame šviežius vais-
kad visuomenė tikrai turėtų nų pasaulinės ideologinės pro- užS^-'
jį paremti, nes šiandieną lietu- blemos. njo jr paęjų naujausių, vėliausiai
viai Amerikoje nėra tiek netur- • Iš Lietuvos kilusio skulp- • , j a-

__ ; , ,.a . .,_a. . . , Kviečiame ir Jus duoti mums įs-tmgi. xad nebegaletų pnsideti tonaus paroda. Dortmundo (Vo pildyti Jums prirašytą receptą ir
pne pačių svarbiųjų lietuviškų kietijoje) muzėjuje atidaryta įsitikinsite, kad mūsų vaistai tik-
reikalų, ir nėra tiek savo tau- J. Lipschitzo, 67 m. amžiaus, ra* švieži ir kainos labai prieina-
tai atšalę ir abejingi, kad nebe- kūrinių paroda. Dailininkas yra ispti.dome iš lietvvos gau-
norėtų jų remti. kilęs iš Lietuvos. Teturėdamas Tl s RECEPTts-
— DARGIS VAISTINĖ

CHARLES DARGIS,
Reg. Pharmacistas 

2425 W. Marųnette 
Road

Chicago 29, Hl.
Tel HEmlock 441050

KOSULYS — ASTHMA
Ligonines b^i daktarai neseniai išrado, nauja kombinaciją syrupo- 
ir tablečių vadinamu OEMEX-DKCHA nuo smarkaus kosulio ir 
astbmos. DEMEX syrupjis sustabdo kosulį p«*r 15 minučių, o 
DECHa tabletes palengvina sunkų kvėpavimą ir skausmus krū
tinėje. Instrukcijos: DEMEX — iruti 1 šaukSteii kas 3 vai.. 
DECHA — I tabletę prieš einant gulti. Abu $3.25 vertžs. tiktai 
už $2.95. Jūsų vaistinėje, arba rašykite j Am<T|M>l. 957 X. Ashland 
Avė., Chicago, III.

Krautuvėje “MARGINIAI” užsakymus siųskite šiuo adresu:

DRAUGAS,
4545 W. 63 St., Chicago 29, III.

KtLlAtii t •

SAFE • CLEAN
AUTOMATIC
DEPENDABLE

JCALL:

•1
BERZELL IRON & METAL CO.
Buyers of Industrini Scrap Iron — 
Metals — Vi’aste Paper — Rag-s. i 
Nevspapers to 70 c per 100 lbs. ; 
brought into yard. City wide pick-up.

1338 W. 21st. St. HA 1-3316

VANDER WAGEN 
COAL

POrtsmouth 7-8020
S AND • STONE • CEM.ENT

A MARYKNOLL ANNUITY
teikia dvasines ir laikinas gėrybes.

“Annuity” yra užtvirtintas metodas santaupų apsau
gojimui ir tuo pačiu metu užtikrinantis nustatytas pajamas 
visam gyvenimui sau, giminei arba draugui.

Maryknoll Annuity, tačiau, teikia dar ir kitus patogu
mus. Tai yra taipgi dvasinis investavimas, nes aukotojas 
prisideda prie Kristaus mokslo skelbimo tolimuose kraštuo
se, ir taip pat dalyvauja maldose bei darbuose Maryknoll 
misijonierių.

Smulkios informacijos apie Maryknoll Annuity yra 
trumpai aprašytos knygelėje, kurią mes mielai jums pa
reikalavus pasiųsime.

Arba, jei jūs norite, prašome atvykite ir pasimatykite 
su mumis.

I THE MARYKNOLL FATHERS 

| 1421 N. Astor St.
. Chicago 10, III.

L. C. I

Please send me, free, your booklet 
“HOW TO KEEP WHILE GIVING”

NEPAPRASTA NAUJIENA >
t.. . .+ . tik už $31.98abstrakčiu musų pntanmu ar gal,te savo artl-

vertinimu, kiek realiais darbais miesiems į Lietuvą ar kitas vietas 
ir medžiagine parama, nes be už geležinės uždangos, 
jos negali būti nei lietuviškų Tame siuntinyje yra medžiagos 
mokyklų, nei vadovėlių, nei ga- apsirengimui 3 asmenims. Vyrui:
Ii be to klestėti kiti mūsų kul- vilnonės medžiagą kostiumui ar 
.. . . . , . paltui; moteriai: 2 sukneles, vie
šimai reikalai. „a v51nonės medžiagos ir kita med-

Daug kultūrinio darbo atlie- ’r. ar mergaitei apsi-
ka įvairios organizacijos. Ta- rPnrimui medžiaga.

... - - . ., Medžiagą pasirenkate is musųciau kiekviena jų rūpinasi dau- medžjJWJ ^|io kokia jums 
giausia savo sritimi ir savo tjk,^ siuntinys yra pilnai apdraus- 
siekiamais tikslais. Greta jų tas ir muitas apmokėtas. Shintė- 
veiklos lieka daug labai svar- j*« ji gaus 6 savaičių laikotarpyje
bių dalykų, kurių jos negali at- primokėti.
j , l , .. . - - Palatine Bargain Basement dalikli ir kūne is viso neįeina į bar duoda proROS vis|ems 
atskirų organizacijų užsibrėž- bėti savo artimiesiems už geleži- 
tus tikslus. Tokiems bendriems, nės uždangos.
o kartu ir svarbiausiems užda
viniams atlikti yra Lietuvių 
Bendruomenės įsteigtas Kultū
ros fondas. Jam yra pavesta 1 
telkti lėšas remti svarbiausius’ 1286 Milwaukee Avė. (kampas) 
mūsų kultūrinius reikalus ir va
dovauti kultūrinei veiklai. Ypač

Visi tie pagrindiniai lietuviški 
• reikalai dabar remiasi ne tiek

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

1263 NO. PAULINA IR

Telef. HUmboldt 6 3353
P. S. Prašome pranešti savo drau- 

. . . . . . . t . gania ir pažįstamiems, kad ir Jie pa-jie turi rūpintis tokiais bendrai- Sinaudotų Šiomis nepaprastomis len<-
siais kultūros reikalais, kurie < pasiųstų medžiarų siunti-

i ntus.
neįeina į atskirų organizacijų

Būkite tikri kad jūsų dovanų siuntiniai j Lietuvę, Latviją arba* w 

kur kitur j Sovietų Sąjungą.

YRA 100% APDRAUSTI
Kuomet siunčiate siuntinius būkite tikri, 

kad siunčiate per ĮGALIOTĄ firmą ir reikalau
kite draudimo įrodymo.

Del savo gerovės prekiaukite su patikima 
bendrove, kuri veikia virš 25 metų. Mes di
džiuojamės mandagiu personalu, atydžiu bei 
greitu patarnavimu.

Siuntiniai gauti paštu, tuojau aprūpinami irj 
sąskaitos išsiunčiamos dvidešimts keturių valan
dų laikotarpyje.

Atvykite į bet kurį iš mūsų skyrių ir prašy
kite. kad Vedėjas jums parodytų patvirtintą drau
dimą — “insurance policy FROM DOOR TO 
DOOR”.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia 6, Pa.

WALNUT 5-3455

4102 Archer Avė. 
Chicago 32, III.

Tel.: FRontier 6-6399

39 Raymond Plaza, West 
Newark S, N. J.

Tel. MItchell 2-5334

683 Hudsca Avė.
Rochester, N. Y. 

Tel. BAker 5-5923

390 W. Broadtvay 
So. Boston 27, Masu. 
Tel.: ANdrew 8-8764

f

1313 Addison Rd. 
Cor. Superior Av. & 71 St.

Cleveland 3, Ohio 
Tel.: UTah 1-0807

6446 ABchigan Avė. 1991 Broadway 

Tel. TAshrooo 5-7560 Tel.: LYcenm 5-0900

Detroit 10, Mich. New York 23, N. Y.

Name .............................................. .....................
Address .................................................................
City & Zone...................................... State

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu!
Jei norite užsitikrinti nuo agnios narnos, baidus, aotomobllios 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parfipintų jums polisą per mflsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI llų kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDINO COMPANY 
AMERICAN INDEMNITT COMPANY 
DUBUQUE FIRE A MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN'8 FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN'S INDEMNITY COMPANY 

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE A MARINE INSURANCE CO. 

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL ASSURANCE COMPANY 

RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
WESTERN CASUALTY A SU RETY COMPANY 

‘lies esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenrriters’

O’MAIUY and MtKAY. Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefodm CEntral 6-6206
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Ras pirmaujantį ispanų poetą
Jose M. Peman apie kelionę į šiaurę 

K. PATALAVIČI US, Ispanija

Garsaus ispanų poeto kelio- — Kokius pastebėjote ypa- į 
nes įspūdžiai po Šiaurės Euro- tintuosius švedų kultūros bruo- 
pą. Aplankęs garsųjį ispanų ra- žus?
šytoją poetą Jose M. Peman, — Technika ir paruošimas 
gal ir patį garsiausią iš dabar- žmogaus gyvenimui. Nesunku 
tinių Ispanijos rašytojų, pap- Upsaloje ar kitame švedų mok- 
rašiau, kad jis papasakotų apie slo centre užtikti net ir tokių 
savo neseniai atliktą ilgą kelio- puikių humanistų, kurie laisvai 
nę po Šiaurės Europą, ką jis , vartoja ne tik lotynų kalbą, bet 

ir lengvai “įkanda” Virgilijų, 
Ovidijų ir kitus lotynų litera
tūros pirmūnus. Švedai yra šal-

Brolių (karių) kapai Rygoje
Iliustracija iš naujai išleisto tremties latvių kalendoriaus.

• Dr. A. Račkus atspausdino 
originalią savo kalėdinių svei-1 
kinimų kortelę su pirmąja baž-! 
nyčia Lietuvoje, pastatyta 1254 
metais; jos siluetas išlikęs ka- J 
raliaus Mindaugo piniguose; ji 
turi Gedimino stulpų formą. Vi- 

■ duje kortelės įdėtas Paežerių' 
Dievo Motinos paveikslas. Kor- 

, telė atlikta daugeliu spalvų, įdo
mi religiniu, patriotiniu, isto
riniu ir menišku atžvilgiu, ori
ginali ir sava.

ALEX B RI N A S
GENERAL CONTRACTOR & CARPENTER

2715 WEST 43RD STREET, PHONE LAK A Y ITTt S-975
Visų rūšių darbai: medžio, mūro. cemento, plasterio, elektros, 
plumbingo ir kiti Garažai, butų ir biznio patalpų pertaisymai 

Geras darbas — nebrangios kainos'

EDVARDAS SAUNORIS GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms, 
krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti ir puošt 
kapą jūsų artimųjų.

3942 W. 11 Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

įdomaus ten patyrė. 
— Mano kelionės akstinas 

buvo užsieniečiai, — pradėjo 
Jose M. Peman. — Kas vasa
rą dėstau mūsų Cadizo univer
sitete ispanų kalbą ir literatū
rą užsieniečiams, kur, tarp kitų 
europiečių, kasmet atvyksta ne
maža švedų grupė. Jie jau ke
linti metai kaip mane prisispyrę 
kvietė aplankyti Švediją, Skan
dinavijoje. O mums ispanams 
tie tolimi ir nepažįstami kraštai

ti, kaip ir jų sustingę miškai 
bei laukai. Jie moksle irgi šal
toki. Jų pirmaujanti technika

Gaivinantieji ašarų šaltiniai 
pagirdo sielą ir atleidžia suverž
tą krūtinę. — E. Tumienė

CORCORAN FUNERAL HOMEKULTŪRINS KRONIKA
• Šatrijos korporacijos vy- • Latvi, kalendorius. JAV

ir pozityvizmas taip viską me- resniųjų narių susirinkimas bu- latviai Draugo spaustuvėje iš- gl5o N. Cicero Avė., Chieago III. 
chanizuoja, kad nesunku užtik- vo gruodžio 13 d. p. Danutės leido savo kalendorių, pavadin
ti šveduose tuščiadvasingumo, Augienės namuose. Buvo disku- tą Katolu Kalendars 1959. Po 
gal net daugiau kaip kur kitur, tuojama "Moteris naujausioje įprastos kalendorinės dienos yra 
Švedams gabumo netrūksta, už- lietuvių literatūroje” tema. šią keturi skyriai teksto. Visų pir- 
tat jie lengvai šitai supranta: temą plačiau referavus D. Au- ma — svarbiosios latviams at- 
jie jaučia, kad jų mechanizuo- gienei, A. Šimaitienei ir P. Raz- mintinos sukaktys, aprašytos at 

. tai ir viską mechanizuojančiai minui, diskusijose dar dalyvavo skirais straipsniais. Antra dalis
i technikai trūksta dvasingumo. įvairiais atžvilgiais pasiimtąją — religiniai straipsniai. Trečia 
Gal dėl to, švedai labai domisi temą analizuodami, kun. A. — įvairūs straipsniai (apie įvai- 
ispanų teatro dvasingumu ir Grauslys, kun. dr. A. Baltinis, rius kraštus, valstybės santvar- 
augšta dorove. .nž. M. Ivanauskas, kun. dr. kos problemos, latviai įvairiuo-

— Ar švedai myli teatrą? P- Celiešius, kun. dr. I. Urbo- se kraštuose). Pagaliau ketvir-
_  Labai. Pvz. man beviešint nas> A. šmulkštienė ir kt. Ben- toji dalis — literatūra: poezi-

Stockholme buvo’ suvaidinta ne-' drai, buvo pasisakyta, kad mū- ja ir beletristika. Pabaigoje —

PEnsaoola 6-3833

Gavau iš Švedijos Švietimo mi 
nisterijos specialų kvietimą ap
lankyti Stockholmo, Upsalos ir 
Gottenburgo universitetus su 
paskaitomis. Danų universite
tai mane irgi kvietė savo kraš-

JAU IŠĖJO 
NAUJOS 

PLOKŠTELĖS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Tek — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

tau
— Pasakykite naete ar Skan seniai mirusio amerikiečio dra- Lsų naujieji rašytojai moterį pri- latvių kunigų, organizacijų, a- 

maturgo O’Neill paskutinis vei- stato dažniausiai kaip neigia- kademikų ir studentų sąjungų

4 plokštelės (albumas) 

ALGIRDO BRAZIO 1
musų žymiausio, visų 

mylimo pasaulinio 
dainininko:

dinavn kraštuose domimasi is- maiurS° '-fisem paskutinis
panų kalba ir literatūra? ' kalas, ir švedai nepaprastai juo mą tipą, nesigilindami į jos psi- adresai. Iš sąrašo matyti, kad

domėjosi. Man, švediškai nesu-1 chologiją ir gerąsias žmogiškas JAV-se yra vienas latvių vys-
— Nepaprastai. Mat, skandi- prantančiam, iš visos širdies aiš . ypatybes. Pageidautina, kad mū kūpąs — J. Rancans, keturi pre-

navai yra išsilavinę, jie be to kino amerikietišką O’Neillo ko-' sų jaunesnieji rašytojai giliau latai ir devyni katalikų kunigai. Kur banguoja Nemunėlis ir
permąstytų savo personažų cha • Kalendorius turi 192 pusi., gel- 
rakterį, geriau ir vispusiškiau tonos spalvos viršelis papuoštas 
pažintų įvairius gyvenimo as- žaliu bažnyčios siluetu ir raudo- 
pektus ir neskubėtų leisti raš- na tautine juosta. Jį redagavo 
tų, kol jie nėra tinkamai paruoš, ir jo leidimu rūpinosi kun. Nor- 
ti, Nors rašytojai turi laisvę! bertas Trepša, 2327 W. 23rd

Kur bakūžė samanuota.
Avė Maria (Schubert) ir Šventa

naktis.
Arija iš operos “Gražina” ir 

Suviltas.
Ilgesys (Kačanausko) ir Patekėk, 

aušrine.

KAINA ŪŽ YISAS 8 DAINAS

turi daug visokių santykių su mediją teatro saavininkas Sti;
Pietų Amerika, užtat jiems is- Trosslow, mano veikalo “Julie- 
paniškai reikia nusimanyti. Tie- ta ir Romeo” vertėjas. Man as- 
sa, jų santykiai su P. Amerika meniškai O’Neillo komedija at- 
yra daugiausia prekybiniai, ta- rodė tikrai puiki.
čiau, ypač švedai, kaip pvz. pa- . _______ __ r_ , ___
nori pastatyti kokį fabriką Ve- Ilgesniame .pokalbyje su is- pasirinkti temas, tačiau būtų Place. Chieago 8, III.
necueloje ar statyti Čilei laivų, panų dužiuoju poetu Peman a- ; nau(jįnga kad jie nesiribotų tik ' _ _ , . ,, ,

, J fpatra įižklflnsian ar iis > , ■ • Prtrf- dr. Vandos Tumeme-
y ų - Kadu“s'»-

panų kalbos. Reikalas ispaniš- sukęs. garsiojon Elsinoro pilta, šeiminink4 susirinkusius šat- įT Ki,« Ž7m'¥ artistM:
Ei mokėti dar pasidaro "būti- ^r. sakoma įvykęs legendmm rijiežius skaniai Iš ROTU ŠALELE

nesnis kuomet skandinavų mok 7 Jas mano • Lietuvi, skaičius 18M-18H jagimio vystymas ir maitini- ™ - —

skaitvti nri^nalP Paldprnna ar apsilankymas dar kartą man m. Savo naujoje studijoje Ear- mas, sodinimas ir nešiojimas,
Cervantes Užtat ar vipnain ar priminė pasakišką Shakespearo liest Statistics of Nationalities vaikščiojimas, kalbos vystymas, 
antram kalbant ’ skandinavams =eni^ ir nepaprastai pavykusį and Religions in the Territories bendravimas su kitais vaikais, 

p, „ T. .' Hamleto britaikvma prie Eisi- of Old Lithuania, 1861 Prof. dantų priežiūra, vaiko maitini-
įspanų a a rei a "nga- ie 34 noro nilieo aplinkos. K. Pakštas, remdamasis Lebed- mas ir pratinimas prie švaros. LIETUVIŠKOS DAINOS IR šO-

’.?a omisi, s u juo ja, a . . kino, Semenovo, Rittich ir Schu- Knygutė labai naudinga moti- KIAI — 16 dabartinės Lietuvos
ir ji Jiems su i, ir rei la paša- Kaip jūs manote, ar sun" fcerto surinktais duomenimis, nu noms. Gaunama Drauge, kaina
kyti, kad pakankamai ją išmok kll bfity suderinti darbštų, tvar- Rad 1846_1861 m lietu. 30 ct
sta.” kingą ir nuodugnų skandinavo

Petkus
tėvas ir sūnus

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6812 S. WESTERN AVĖ., Tel. GRovehilI 6-2345-6 

1410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-09
KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

— Kokiomis temomis skaitė- tipą su išsiblaškiusiu ispanu?
vių gyveno Kauno gubernijoje Lietuvių enciklopedijos

(ALBUMAS) $6.00

A L IC E 
STEPHENS dainininkių ansamb
lio su orkestru 7 giesmių ir 10 
dainų lėto grojimo (Long Play) 
Hi-Fi plokštelių albumas. Kaina 
$4.50.

lietuviškų solo, choro dainų ir 
muzikos kūrinių. Long Play. Hi- 
Fi plokštelių albumas. $4.50.

Laidotuvių Direktoriai

728.474, Vilniaus gub. 418,880, XVI tomas jau baigtas paruoš- 
... , . — Skandinavai, ypatingai sve Gardino gub. 201,897, Suvalkų Apie trečdali šio tomo suda-

_ nastarui^met^mūsu Srt dak d&Ug dau^au domisi mūsų gUb’ 26L540’ Kurlandijoj 12,, ro Jvairios Iituvių organizaci- 
rn naSnt? Tž™es’ genijumi, mūsų gyvenimu ir mū 147, Mažojoje Lietuvoje 252, jos.šiomsmedžiagabuvorink-

SU kultŪra n6gU meS jU reika‘ 7°°’ .BaIt^udij°je 65’361' Uk- ta plačiu susirašinėjimu, taipgi
niuosius autorius. Savo paskui- laig Don Kichotas su gaVO rainoje 49,269. Iš viso — 1.990, panaudotos įr spaudos žini
surteaYrn, uSatfirZ^ūn  ̂ hiumorU’ Realizmu ir žmonis- 268. Lietuvos miestuose 1860- Apskritai, šis tomas labai litu----------------------
UaidArnnn Tnan Psmnn Time kumu Jiems nępaprastai patin- 1864 m. buvo toksai gyventojų anįstinis. Jame įtelpa pagrindi- Tyliąją Naktį i

Mūsų klasikinis teatras juos. skaičius: Vilniuje 69.464, Kau- niai laikraščiai ir panaši medžia S°l" M
nez ir didį teatro muzikologą . Man ag^n^kai, ne 23.937. Klaipėdoje 17,375, ? jį į žodžio Lietu. <;«i šiandiena ir
svlai ZrSSi ~ kalb^ " 41 - (oį^cijZ fki LVS (Ue ..
švedai nepaprastai domisi. ragtai patjnka Andersen paša- miesto mažiausias buvo Jurbar- tuvių

te paskaitas Skandinavijoje?
12 LIETUVIŠKŲ CHORO DAINŲ 

IR OPERŲ ARIJŲ iš dabarti
nės Lietuvos. Long Play plokš
telių albumas. S4.50.

Po $1.50 viena plokštelė:
ZiniOS. >|a4,a jr Skubink prie Kryžiaus. So

lo .lakul>i(U>kait<--.laeik«-\iėiene.

Vienybės
(Lie 

santrumpa).

ir I.inksma Giesmė. 
Matekaiticnė.

ir Sveikas Jėzau. Solo 
kaitienė.

Ispanų kalba Švedijoje ūži- kos, Salmos Lagerlof legendos, į kas su 728 gyventojais 
ma antrą vietą svetimų kalbų Kierkegaardo religingumas, e Dailininkas E. Kulvietis, tis spaudos žmonės, kai reikės
Sa iSnų' S“"40""* * n***“”0’ °rSanizacijaS'

rusų ar italų kalbos, tačiau dau
guma griebiasi ispanų kalbos, — j,ls legaliau labiau-
o kaimyniškąja rusų kalba šve- sudomino Švedijoje, Dani- 
dai visai nesidomi. Taip, kad u* Norvegijoje?
mano paskaitos ispaniškai šve- _ Jų nepaprasta tvarka ir 
dus labai domino ir jie mane . pažangus ūkininkavimas, jų gra 
kiek įstengdami sekė. jūs triobesiai, jų rūpestingai

— Ką manote apie skandina- sutvarkyti laukai, jų pavyzdin-
vų kraštų kultūrą? gumas gyvulinkystėje, bet už

— Jų kultūra nepaprastai pa- viską labiausiai jų noras kul- 
kili. Aišku, kad šiaurės ilgos turėti, šviestis, parodant visam 
rudens ir žiemos naktys yra pasauliui, kad ir nedideli skai- 
gera proga surasti laiko moky- čiumi kraštai savo darbštumu,

Šiuo tomu galės plačiai naudo-

šią vasarą turėjo operaciją ir 
dar iki šiolei žaizdos nėra su- 
gijusios dėl apnikusių furunku- 
lų. Ligoniui teko jieškoti pagal
bos Bogotoje, kur jam ji bu
vo suteikta.

Dabar E. Kulvietis eina geryn 
ir jaučiasi sveikesnis.

NUO U2SISENEJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IB ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENU, AT-
a. . . . a. „ a a . VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ Itis ir sviestis. Be to, tuose k ra s savo idealizmu ir savo pasiry- | negali ramiai sSdfiti ir naktimi* 
tuose mokslas ir lavyba nepap- žimu yra verti didelės pagarbos
rastai augštai pastatyti. Pvz. pasaulio akyse. m ir skaudžių žatdų uždekite (
Švedijoje visas mokslas nemo- _ Poete, o į Lietuvą ar ne- *Sud«i°-
kamas. Be to, valstybiniai ban- manėte užsukti? ir ramiai miegoti nak-

’ J tl Vartokite Ja tapgl nuo *kau-
— Dabar nėra ko, nes Lietu- v^diiSSSf fSoma*

Kai I 818 Taipgi pasalina perMJlmą Ilgo* 
žadinamo* ATHLETE'S FOOT *n

kai studentams lengvai duoda 
ilgametę paskolą knygoms ir 
kitiems mokslo reikmenims; už
tenka duoti tik garbės žodis be 
kitokių užstatų. Neretai atsitin
ka, kad 56-60 metų švedai ar 
švedės kas mėnuo grąžina ma
žomis sumomis savo jaunatvė
je besjmokant padarytas val
džiai skolas. Mačiau, — kalbė-, 
jo Peman, — kai Švedijoje net 
ir gerokai pagyvenę žmonės mo 
kosi tokių dalykų, kurių jau- i

va ne Lietuva dabar.... . . . . , . » vaainamoo Ainuamo rvviJI bus laisva, tai mielai ten va- gtabdo džiovinimų odo* Ir perpilsimų 
žiuosiu, — baigė savo pasakoji
mą ispanų poetas.

<KK><><><><XXX><X><><XK><><><><><XXXXX>

6IVE « HICKORY 
SMOKED HAM ,

II'm a glft that's mr,xt w>-lcome<] 
and long r',mnmlH,r<-d: And a
KNTI.I AV(»OI> EAHMS f'OOKKI) 
HA.\l is earefnlly srlect.-d for Vn- 

rn»sa — tlvn eured and hirkory

tarppirSClų T r* tinkam* vartoti nuo 
žilflstančlo* su*kil*lo* odo* dedlr- 
vlnlų odo* libSrlmų ir t t taipgi 
tinkama varotl valkučlamakadapa 
atrodo skaudu* Hblrtma* nuo vysty
klų JI yra gera gyduolS nuo I* 
virtinių odo* Ilgų. La-
gulo Olntment yra 
parduodam* — po 76 
centų. SI.26 Ir SS.60,
(paStu SS.86). Pir
kite val«tin*se Chi
cagoje Ir apylinkėse:
Mllivaukee, Wl»., Oa- 
ry, Ind. Ir Detroit Ml- 
chlgan, arba rąžykite

nose dienose negalėjo išmokti «mokod - and supcrbly cooked by
, , . ..... a alow, g<-ntle procesą to a rich fnllarba kurie jiems yra reikalingi. n.-no. a. d sur<-ui.ncv. F.-«ch deit-   _______

senatvėje, pasikeitus gyvenimo n»m wniroiy pac.k«’d m un | ir ųtaiųaktt Mon*y Or-
J ’ 1 - aJ attractiv.- Chrlatmaa bax wil.h pro- . . . . __

apystovoms. Balta studento ke Vision for a Holiday messag- an-1 •

Visur Tyla ir Tykiai Ncnuinėlis Te
ka. solo ,luoz.as Babravičius.

šauksmas ir Alutis, 
kvartetas.

Budriūno vyru

puraitė — didelė garbė kiekvie- s by the BAKKR < <>. s.,
no amžiaus ir visų luomų šve- i v,s|t "oo We»t<rn or « «n. bh 
aamg ir sveuems. <xx>ooooooooo<xx>oo<x>oooo<kx.

LEGULO, Department D-, 
6618 W. Eddy St. CWctW St OL

CAREFULLY
COMPOUNDED 
EULL LINE OF 

VITAMINS
AT REASONABLE PRICES

GEORGE EISELE 
PRESCRIPTIONS

PHARMACISTS
176 West Adams St.

FRanklin 2-8935

Subatos lakareli ir Tėvynei. BiHtriiT- 
no vyn.i kvartetas.

Klumpės ir Vežė Mane iš Namų. Bu- 
ilriiino v yni kvartetas.

O. Dalele. Gyvenimo aūlu ir | kovą.
Biiilriūno vyrų kvartetą-.

Valsas ir žvake ir Plaštake. Budriū
no vyrų kvartetas.

Našaitčs Kapas ir Griūvėsiu Gėlele.
Pupų I>ode ir Dčdeim-.

•Tu Lietuva ir Drulia. Pwpe Dėde ir
Dėdienė.

Kam šėrei Žirnelį Ir Kai Aš Turėjau.
Vanaeaitis ir olšjiuskas.

Kur Itėija šešajiė ir Draugai į Kova
Choras.

karvelėli ir 4flra. Choras.

laimutė, polka; solo Rmhra/as ir
Daina apie Palša Aiklj. Solo ir
Choras.

Vainikas I ir II dalis. Lietuviškų 
melodijų rinkinys.

Oželis ir (liesinai ir Svajonės. Due
tas su orkestru.

Gyvenk, Juokis, Mylėk ir Dzinguliu
kai. Duetas su orkestru.

Plokšteles siunčiame paštu j vi
sus kraštus ir miestus. Amerikoje 
pašto ir supakavimo išlaidoms siųs 
kitę extra $1.50. Kanadon S2.50. Į 
kitas pasaulio šalis kiek daugiau. 
Siųsdami plokštelių užsakymą, 
siųskite ir Money Orderį kartu, 
nes COD (išperkamuoju mokesčiu) 
plokštelių nesiunčiame.

RINOS £ VANDENS
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI 

(Gutters & Downspouts >
STOGAI IR DŪMTRAUKIAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS
Dedame u a u Ja » pįi»no (copp< 

alloy Steel) rtnae. kurtų nereikia da 
tytl Taisome rinan am s-ny namų 
lAemalinamr IS vidau* ir nudažom- 
S<na* rina* padarom-- kaip nauja-

PlokSčlu* Ir pakilu* stogu* Tai 
some.. remontuojame arba nauja 
dengiame. Dumtraukitis bei ‘nmokr 
alacka” tAvalome ir atremontuoja m< 
arba nauju* Įtaisome. Atliekame vi 
eue namo dažymo darbu* m lauko
Atliekame “tuekpolntlng'’ — mūro -yr. y -f 1.1 C A
remontų Esame pilnai apstdraudų OO. IlHlStCCl OI.
Darba* itarantuojama*. Atdara dienų1

" ehhaųs 8, lllimis
ROckwe*l 3-A7T*

J. F. Sudrik

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenoc 

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBUL.ANCE PATARNAVIMAS DIEN^ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCLACHOS

Ambulansų patarna- 
yimaa dieną ir nak
tį. Reikale laukt

Mes turime koplyčias 

visose Chicagos 

ir Roselando dalyse ir 

■ojau patarnausime.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ LAfayette 3-357Z

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUAN1CA AVĖ. Tri YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
059 WEST 18TH STREET Iri. SEriey S-S711

POVILAS J. RIDIKAS
3364 S. H ALSTED STREET Iri. YArds 7-1011

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MK HIGAN AVĖ. Tri. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN ~
3319 S. L1TUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1130

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50TH AVĖ.. CICERO, ILL Tri. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI 
1646 W. 46TH STREET Tri. YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tri. REpasUe 7-1218
2314 W 23RD PT.ACF Tri Virtinis 7-6072

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50TH AVĖ. OLympic 2-5245 ir TOwnha11 S 9687
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STUDENTIJA IR 1958 M. SUVAŽIAVIMAS
SUVAŽIAVIMO ĮSPŪDŽIAI

SIGITAS BANAITIS

Patenkinti grįžo studentai iš Į jame veržlumo, koris yra taip dingą įsitikinimą, iš dalies at- 
Lietuvių Studentų sąjungos su-1 būdingas studentijai, ant kurios gaivinsime veržlumą ir gal taip 

remsis nemaža dalis tautos atei pat įstengsime sušvelninti vienąvažiavimo Detroite: juk tiek 
daug sutiko senų draugų, už
mezgė naujas pažintis ir pra

ties. tautos trūkumą, kuris Lietūvo-
Diskusijų metu iš poros šim- je leido veržliems kitataučiams 

leido nors kelias trumpas dienas tų studentų savo nuomones iš- užimti nemažą skaičių vadovau- 
grynai lietuviškoje studentiško- drįso pareikšti vos maža sa’u- jančių pozicijų ir net iš dalies 
je dvasioje. Suvažiavimo augšto jalė, ir tie patys daugumoje bu- kontroliuoti krašto ekonomiją, 
lygio paskaitos užpildė tą tuš-iyo filisteriai, šiam liūdnam reiš- o prie_
tumą, kuri atsirado mumyse a- kmiu, yra dv. pagrindines prie- dįdesnės g^.
litrukus nuo savo tautos ka. zast^s Pirma — kokiame tai nemokėjimas išsi-!
mieno. Kąikurie studentai vis- mtelekteahnmmeuzpeckyje gi-
dėlto pajuto, kad nebuvo užtek-; me Įsitikinimas. kad lietuvių m- , J į kabama ir

I

Nida Žibutė Balsytė

Los Angeles Valstybinės kolegijos studentė, išrinkta mokslo metų 
pradžios iškilmių (homeccming) karalaitė.

TAUTINIO APSISPRENDIMO 
PROBLEMA

LEONAS NABBl'TIS

SĄJUNGOS SKYRIAI: URBANA
Urbanos skyrius narių skai- kai, atsilankiusiai į lietuvių stu- 

čiumi nepadidėjęs. Kaip ir per dentų parodą. Tarptautinėje pa- 
praėjusius keletą metų jis tebė- rodoje lietuvių parodėlė supa- 
ra apie 80 narių didumo. Tačiau žindino per 5000 svetimtaučių 
Urbanos skyriaus pasididžiavi- su lietuvišku menu. lietuviška 
mas yra ne narių skaičiuje, bet spauda, lietuviškais papročiais, 
jų kokybėje. Studentų tautinių šokių gru-

Jau nuo pat skyriaus įsistei- pė linksmino svetimtaučius sa- 
gimo Urbana garsėjo lietuvių vo spalvotais ir smagiais tau- 
visuomenėje kaip aktyviausias tūliais šokiais. Studentai skai- 
Studentų Sąjungos skyrius. Į tė paskaitas amerikonams a- 
tokį likimą jis atrodo pretenduo- pie lietuviškus kalėdinius pap-
ja ir šiemet. ročius. Televizijos valandėlėje

Urbanos skyriaus studentai Par°dė lietuvaičių studenčių pa- 
išleido anglų kalba leidinį Intro- Pu°štą Kalėdų eglutę, pagrojo
j_ r__ -r • jc- i • li^fciirvišlrri IrulArlininducing Lithuania. Šis leidinys, 
šešiolikos puslapių didumo, gau 

j šiai iliustruotas, augšto inte

lietuviškų kalėdinių giesmių.
Urbanos skyrius neseniai nu

sifotografavo. Tai veidai jaunų
lektualinio lygio. Jis suredaguo- studentų. Studentų, kurie pilni
tas supažindinti Amerikos in- jaunatviškos energijos, kurie,

įtelektualą su Lietuva. Leidinė- ^dę Jaisvą valandėl studen.
lis, kurio tiražas yra 5000 eg- i... . ... , . .. - j • ttskai pasilinksmina. Tradici-i zempliorių, jau yra iš dalies į-
rodęs savo didelę vertę univer- nės lietuviškų dainų šventės... 
siteto tarptautinėje parodoje J Šokiai su įvairiausiomis progra 
kur jis buvo dalinamas publi- momis... Gegužinės... ‘

tinai laiko paskirta išsikalbėti į suomenės veikla visose plotmė- ■. t f trūkwnai bū.
apie pačią Sąjungą ir jos atei- yra pastatyta ant pamatų į sud-fi . kurįs
ti. * vadinamų “ginčais”. Anot to įsi-į. ... . ... . ...1 kas kitas, kaip stoka praktikos, i

Suvažiavimo visgi pagrindinis tikinimo, jais nėra nieko atsie- skyriai turėtų dau-;
tikslas turėtų būti išnagrinėti! kiama, o tik daug griaunama. ^au kreipti dėmesio i debatus ■ Mašinom, traukiniais ir au- Dalis suvažiavimo diskusijų 
c, Trale! nevienas. KfiidpTitn®. atva- ” . ” _ .. ’lx-i___ ______ ______  : t~.-x_ - ,____ 1 • .

PASTABOS IR PASTABĖLĖS
Spaudoje teko skaityti Litu-, Ateityje’ mūsų auklėjimo ir 

anistikos instituto atsišaukimą mokslo institucijos neturėtų dir- 
i į studentus registruotis į ruo
šiamus augštesniuosius lituanis-

Todėl nevienas studentas atva-
isti būdų jos veiklą pagy- žiavo į suvažiavimą apsiginkla- paskaitasTTYiomfsudam-
i ir patobulinti. Dalyviai be ; d‘d?no ^“smats ir nese praktikos dirvą ne vienam

abejo turėjo daug gražių idėjų tartum vėliavą kuri sim- asmeniui keliems K į^o.
ar kritikos, bet, deja, “klausi- bolizavo karą pnes taip vadina- >
mai ir sumanymai” praktiškai mus “ginčus”. Diskusijų metu, Apskritai, suvažiavimą laikau 
dienotvarkėje neegzistavo. Ben- užklausus “laisvuosius kiaušy- į sėkmingu ir matau naudą kiek-
drai paėmus, šių metų suvažia- tojus kodėl jie tyli kaip že- vienam jo dalyviui. Šia proga, ra sveikintinas dalykas, bet ne-  _______ _ _ t_____
vimas atrodė kaip platesnio mas m? praradę, buvo gautas veikj sekantiems Lietuvių Studentų norėčiau apsįstoti tik prie šio kai vra dešimt įalvojančhl pe"

sąjungoje esančias problemas ir 
surasti
vinti ir patobulinti. Dalyviai

bti vienos, be kooperacijos su 
studentiškomis organizacijomis, 

tikos kursus Chicagoje. Labai Tik artimai su jomis dirbant 
sveikintinas mūsų lituanistų ban bus atsiekti reikiami rezultatai, 
dymas sudaryti progą studenti- į ★ ★

jai įsigilinti į mūsų kalbos, Ii- i Jau seniai buvo išsiaiškinta, 
teratūros ir istorijos esmę. Ta- kodėl Chicagos Lietuvių Stu-

symposiumus, diskusijas, negu; tobusais suvažiavome į Detroi-, buvo skirta nutautėjimo pro- čiau šiuo atveju, kaip ir dau- dentų s-gos skyrius negaluoja.
tą versti kalnų’. Raudonais ki-' cesui ir kaip jo išvengus. Ma- gelyje kitų, mūsų vyresnieji, Yra net konkretus metodas tam
limais išklotos salės sutiko mus. į nau, kad ne vienam iš mūsų nors ir turėdami geras intenci- negalavimui pagydyti. Tačiau...
Išaugom jau iš parapinės ap- kartais kyla mintys, ar mums jag padarė nenaudinga klaidą.!

--—■i-- - - - - 1 Chicagoje gyvena apie 400
lietuvių studentų. Iš šių tik 300

linkumos, renkamės dabar to- nereikėtų pasiduoti. Drąsiai sa- Yra iku> kad litu.
limesnę sąjungos eigą spręsti kyšiu, kad iki kol abejojame,' anistikos kursai; tačiau> jie bus 
puošniuose viešbučiuose. Tai y :----- ------ -- ----- Jtai galvojame, nors ir neretai tiek naudingi, kiek jUOs iankys yra užsiregistravę Chicagos sky

pesimistais tampame. Geriau

iš visų šabloniškas atsakymas sąjungos metinio suvažiavimo!
— “nenoriu ginčytis”. rengėjams norėtųsi padaryti ke-

Šis įsitikinimas yra nesvei- ^^4 pasiūlymų: pirma skirti druomengj 
ną lietuvį studentą pažvelgti į; kas, netikslus, visai nesąmonin- baugiau *a* organizaciniams 
save ir pagalvoti, kas jis yra gas jr turėtų būti išrautas kaip reikalams, mažiau paskaitoms;
ir kuriuo keliu jis eina. Tomo vėžys iš mūsų tarpo. Tas ne- an^ra a t® paruoš e- į .. išsirutuliavo. Šis reiš- į si, ir tie, kurie norėjo tik links-
Remeikio “Žvilgsnis į dabartinio tikslus žodis “ginčas” gali la- ’ja^us esminiu s u en jos u kjnyS yra visai normalus. Tik; mai laiką praleisti. Nebūtų nie-

to studijų dienų, nes paskaitos 
užėmė didesnę laiko dalį.

Tos paskaitos privertė ne vie-

lietuvio studento padėtį” gan bai drąsiai būti pakeistas

i aspekto. • j simistų, negu vienas negalvojan Į
Kaip ir kiekviena žmonių ben- i tis optimistas.

tie, kuriem kursai yra skiriami, nuje. Į susirinkimus atsilanko 
Atrodo, kad labai mažai kur- 120. Tai aiškiai parodo, kad

taip ir Liet. Stud., šių metų suvažiavime jautė-
sąjunga kinta, nors jos užsibrė-’si dvi grupės: tie, kurie atva- 
žimai lieka tie patys, dėl kuriųi žiavo sąjungos labu rūpindamie-

dis- sunu; trečia per skyrius pri įgkyja probiema, ar sąjungos, ko baisaus, jeigu paskutiniųjų
pesimistiškai nuteikė klausyto-, kusija”, kuri yra sveika ir ne- ruos ( .vvius, supazin funkcija apjungti lietuvius stu-j nekūtų buvę daugiau. Bet iš i
YI1$i yyvo<?• rvocrci ____  ____  __ x__i_  ___ą.:__ ^.n I. S Sh KtruLfillPJl SKlr- j__________ x__ a____-i _ •• - . ’ ____ ____ :__ !jus, priversdamas pagalvoti: ne- pamainoma pratyba protinei juos su L.S.S. struktūra, sta- denįUS Amerikoje .įkvėpti jiems
jaugi iš tikrųjų likimas yra sky- gimnastikai. Panaikinę šį klai- tutu ir problemomis, 
ręs mums tapti “Svetimais ant 
žemės” — prarasti tikslą būti -----
lietuviais ir net nepritapti prie f DINAMIŠKUMO TRŪKUMAS
mus supančios aplinkumos. Pa-;
neles B. Būevičiūtės tema “Da
bartinės Lietuvos studentijos 
gyvenimas” pažvelgė į mūsų 
brolių-kolegų vargus ir nenuils
tamą veržlumą siekiant augštų- 
ių mokslų. Dalis mūsų kolegų 
pasijuto lyg nesaugūs, ypatin
gai tie, kurie tikisi savo griež
tuosius mokslus kada nors pri
taikyti Lietuvoje, tuo atveju, 
kai Vilniaus universitetas yra 
perpildytas griežtųjų ir pritaiko
mųjų mokslų studentais. Ponios 
Augustinavičienės paskaita “Ro
mantiškumas lietuvių literatū
roje” davė progos pasididžiuoti

SKIRMUNTA S RADVILA

lietuviškos dvasios yra atlieka
ma, nes asimiliacijos katilas y- 
ra didelis ir ne vienas iš mūsų 
kolegų jame jau paskendo. Ko
legoms, kurie buvo pirmieji są
jungos nariai, šis reiškinys iš

užsiregistravusių suvažiavimo 
dalyvių, kartais vos šimtas pa
sirodydavo posėdžių salėje. Šo
kių salės, žinoma, buvo perpil
dytos. Kitaip sakant, studen
tuose yra jaučiamas nepareigin
gumo jausmas, užtai, kad ma-

Latviu studentų or

ganizacijos Dzintars 

grupė Indiana poly

sus lanko. Kodėl? Įdomus ir skyriaus veikla studentų reikia- 
liūdnas faktas, kad Lituanisti- mai nesidomima, 
kos institutas nematė reikalo Chicagos skyriaus problema 

viso neegzistavo, bet šiuo mo- žiau yra dėmesio kreipiama į kreiptis į tas organizacijas, ku- yra jo didume. Jis nepajėgia pa-
DETRDITAS — Padėkos die- važiavimo metu mes išklausėme rn^ntu jis yra reikšmingiausias Patį sąjungos siekiamą tikslą, rioms visi sąmoningi studentai tiekti studentui aktyvios veik- 

nos savaitgalis. — šio miesto centro valdybos, skyrių ir revi- jr ateityje jis bus dar aktuales- Nors yra liūdna, bet reikia kons ! priklauso. Institutas pasitenki- los. Visa Chicagos skyriaus na-
puošniam Statlerio viešbutyje, zijos komisijos pranešimų, bet nįs 
šiomis dienomis vyksta aštun- į juos labai' mažai kas nors re-' 
tasis Lietuviu Studentų sąjun- agavo. Atrodytų, kad mūs iš 
gos JAV metinis visuotinis su-i viso neinteresuoja organizacinė 
važiavimas. Dalyvių užsiregist-' veikla ir tą darbą paliekame gry 
ravę netoli dviejų šimtų, bet sa-; nai centro ir skyrių valdyboms, 
lės pustuštės. Atrodo, kad šiais,! Daugumai pasidaro visai nebe- į 
taip kaip ir kitais, metais dide- i svarbu, ar tos valdybos atlieka 
liam dalyvių skaičiui socialinis savo darbą, ar ne. Tad suvažia 
bičiuliavimas yra daug svarbes- vūnas jau yra praradęs savo 

dinamiškumo dvasią ir iš vy-nis negu kultūrinis bei organi- 
I zacinis. Tai kelios bendrinės

tautos praeitimi ir pasidžiaugti' mintys, man palikusios giliausią
kalbos grožiu bei kultūriniais 
lobiais. Banketo programa ap-

mėnesį prieš suvažiavimą centro
valdybai, kad jisai būtu galimas .. . A., ,
įtraukti į dienotvarkę. Centro vaziUOja tlk P^ilmksmmti 
valdyba sekančiame “Studentų
Gairių” numery šiuos pasiūly- 

" mus ir jų paaiškinimus prista- tik vienas atsakymas: mūsų pa-

tatuoti, kad šis reiškinys su °o paskelbdamas spaudoje re- rio veikla susideda iš pasyvaus 
kiekvienū suvažiavimu didėja, gistraciją į kursus. Tuo viskas dalyvavimo keletoje skyriaus su 
Galų gale prieisime prie to, kad ir baigėsi. Retas kuris studen- sirinkimų, kur jis arba pabal- 
virsim socialine grupe, kuri su- tas skelbimą iš viso pastebėjo, suoja už naujai renkamą val-

Kai tuo tarpu organizacijos, ku- dybą arba išklauso paskaitos.
Kur gi tad turėtume jieškotr ™S P™ P"e jaunim0’ ,nie'i Sprendimas šitos problemos

to atsakomybės iausmo’ Yra k° apiC nezinoJ° lr nebuv0 >’ra Chicagos skyriaus suskal- 
kviestos į talką. dyme į keletą mažesnių skyre-

lių. kuriuose studentas nesijaus 
paskendęs masėje ir galės akty-tytų visai sąjungai. Mano ma- čių asmenybėse ir charakterio 

njTiiii, tokiu atveju žmonės at- bruožuose, kuriuos mums davė vi prieš dilemą.. Ne vienas iš jų
dinamiškumo dvasią ir is vy-i *. . ^. . , , .. , ,, n - j-, - * - • , *•- viau reikštis O duotas progą: važiuotų į suvažiavimus geriau aplinkuma — tėvai, mokyklos, klausia: Kodėl as turiu sielotis . friausio jam patiektų reikalų x- J j-, t • - - aktyviai reikštis iis susidomėsi.-ivirpn-n. eo. deĮ įo krašto, kūno nei nepnsi- jio ouoiuumca
sprendėjo tapęs tik centro val- pasirengę spręsti svarbias są

įspūdį iš šio suvažiavimo. Ne-; dybos instrumentu. Suvažiavi-
sigilinsiu toliau į jas, o žvilgter-

aktyviai reikštis, jis susidomės 
organizacijos siekimais ir ener
gingai kibs į sąjungos veiklą.

vylė tuos kolegas, kurie tikė- i siu atydžiau į kultūrinius bei 
josi daugiau lietuviškų dainų, organizacinius šio aštuntojo su
neš didesnė repertuaro dalis bu- važiavimo aspektus, 
vo skirta dažnai girdėtom ope
rų arijom ir net “Granadai”. Į šį suvažiavimą žiūrint iš

mas ne tik kad nesprendžia
sąjungos reikalų, bet jis iš viso 1 , j x- T^- , kūne Įgalioja kitus save atstoi net nebando jų spręsti. Kiek "

j šitame suvažiavime išsprendėme 
problemų? Kiek iškėlėme klau-

kraštas, kuriame užaugome
jungos problemas. Taipgi visa draugai ir pan. Kadangi aplin- menu, kuris yra man neapčiuo- 
sąjungos veikla būtų daugiau kybės skiriasi, kuriose subrendo piamas ir kodėl gi negaliu būti 
demokratiškesnė, nes asmenys, pirmieji šios -organizacijos na- šio krašto žmogus, kurį pažinau 

riai ir dabartiniai, yra gauna- nuo mažens ir kuriame aš užau- 
i vauti suvažiavime žinotų ko iš ma skirtingos veiklos sistema, gau.” Čia galima pastebėti, kad 
jų tikėtis. Tad tikiu, kad kiti Mūsų pirmūnai nekvestionavo ir sąjungos, kaip organizacijos, . ..
suvažiavimai bus šimteriopai ge- lietuvybės, tai buvo lyg relikvi- metodika turėtų į tą aspektą sKe ne»ia^lnam3 •

JA U llS

Lituanistikos stipendija
Lietuvių Studentų sąjunga

kultūrinio taško, jis yra vienas, s*mi^,.be^ pasiūlymų, liečiančių suplanuoti, negu lig šioliai ja, kurią jie iš savo krašto iš- atkreipti dėmesį. Sąjunga nepa- stipendiją studentui.
Studentiškas gyvumas pasi- iš turiningiausių, jeigu ne turi- svai’ūias veiklos proble reng^.į jr jliose pagaliau įsteng- sivežė ir nerado kitos išeities, jėgs viena šio įrodomojo darbo stucūjuos lituanistiką kaip pa

reiškė tik labai triimpai laike ningiausias, suvažiavimas stu- ^as, pavyzdžiui, kaip narių bei sįme nors konkretaus nu- kaip tik likti lietuviais lig mir- atlikti, todėl turėtų daugiau dė- šrindinų dalyką betkuname 
, simposiumo, kuriame keli kole- dentų sąjungos istorijoje. Vėsos skyrlll sua yvĮ^imas> reprezen- spr^^ Tegu nuo šių metų su- ties ir palaikyti kuo artimesnius mesio kreipti į jaunimo organi- universitete ar tolygioje

T. Remeikio taC1^: Studentiškoji spauda ir važiavimai ne Vlen tik santykius su taip pat galvojan- zacijas, koordinuojant savo veik au»štojoje mokykloje,
panašiai r Kąikurie sakys, kad UalhamimilI xainfri .. h,. Aioic? L’filnanmio Plohor , la cn inmic

gos nagrinėjo sąjungos veiklos trys paskaitos.
aspektus, ir laike kaikurių or- Žvilgsnis į dabarties lietuvio . . . , ,uvažiavime neturime tiek daug 

laiko, jog galėtume spręsti tiek 
daug problemų. Iš dalies čia y- 
ra tiesos. Jeigu mes norime nag
rinėti ir duoti sprendimą kokiai 
nors problemai, mes turime il-

kinį, atsiradusį šių dienų stu- Birutės Silevičiūtės apie dabar- ginu negu dešimt jn
tinę Lietuvos padėtį. Joje pre

ganizacinių posėdžių, Dėl šio studento padėtį”, A. Augustina- 
straipsnio nestudijinio pobūdžio, ’ vičienės “Romantiškumas lietu- 
negaliu leistis į ilgą suvažiavi- vių literatūroje” ir B. Bilevičiū- 
mo analizę, tačiau visdėlto no- tės “Dabartinė Lietuvos pade
rėčiau atkreipti ypatingą dėme- tis”, yra vertos didelio dėme
sį į vieną nepageidaujamą reiš- šio. Ypač įdomi paskaita doc.

kalbamuoju, bet taipgi dirba
muoju organu.

čiais kolegomis. Dabar prade- la su jomis, 
dantieji studijuoti jaunuoliai sto

penkiolika minučių; per šitokį 
trumpą laiką neįmanoma ob-; 
jektyviai išspręsti bctkokią į

geriausią prqgą pamatyti kon- nio, ekonominio, socialinio bei svar^esnę problemą, jei jį tapo 
centruotą studentijos veidą. Tas politinio taško. Tikiuosi, kad Pas*ūlyta vos prieš ke etą minu- 
veidas kas metai pasirodo vis studentų sąjungos centro vai- <:1^' C.aiko klausimas prapu tų, 
kitokiame atspalvyje, ergo — dyba, šias paskaitas patieks ko- jei suvažiavimai būtų geriau i 
vieneri metai turi užtektinai į- kiam nors leidinyje, kad jos bū- at‘džiau suplanuoti. Ka ’ cia ; 
takos sukelti ir įrašyti jame tų prieinamos visai lietuviškai v‘cn aP’e trūkumus būtų neti s- 

Tai nieko studentijai bei visuomenei. Tikė
kimės, kad ir sekančiuose su

dentijoje.
Lietuvių Studentų sąjungos legentė išsamiai apžvelgė dabar 

metiniai suvažiavimai sudaro tinę Lietuvos padėtį iš kulturi

aiškų pasikeitimą, 
nuostabaus. Pasaulis nestovi vie

lu, jeigu nebūtų galima suges- 
fijuonuoti kaip tai reikėtų ati
taisyti.toje, neturėtų stovėti ir lietuvis važiavimuose bus taip uoliai nag 

studentas. Tačiau patys žiūrė- rinėjamos kultūrinės temos kaip 
darni į tą kintantį mūsų veidą,, ir šiame.
džiūgaujame, rasdami dinamiš- Jeigu iš kultūrinio taško šis griežtai nustatyta dienotvarkė, 
kūmą, bet tuo pačiu ir liūdime, suvažiavimas buvo pasisekęs ir Kiekvienas pasiūlymas, kuris dis 
matydami jame mums nepagei- rimtas, tai to negalėtume paša- kutuojamas suvažiavime, turėtų 
liaujamą tėkmę. Nebematome; kyli organizaciniu atžvilgiu. Su- būti pristatytas n«*vėliau kaip

Mano manymu, sekančiuose 
suvažiavimuose turėtų būti

Būsiruasis studentas
Iliustracija iš J. Narines naujos knygos Jaunieji daigeliai

Stipendija sudaryta dėka Lie
tuvių Studentų Šalpos Fondo 
($350.00) čikagiečių A. Drau- 
gelienės, B. Draugelio, K. Kriau 
čiūno, J. Plaušinaičio ir O. Ta- 
lalienės ($150.00).

Suinteresuotieji yra prašomi 
kreiptis į Lietuvių Studentų są
jungos JAV centro valdybą šiuo 
adresu: A. Mickevičius, 1546 
No. La Šalie Street, Chicago 10, 
Illinois.

Trumpai
Urbanos lietuviai studentai 

pereitą savaitgalį pasirodė Illi
nois Universiteto tarptautinėje

Nors suvažiavimas ir buvo 
gausaus, bent pavardžių skaičiu
mi, bet buvo jaučiamas trūku
mas tos energijos, to spontaniš
kumo, kuris buvo labai žymus 
pereituose, suvažiavimuose. Su
važiavimo rengėjai įdėjo ne vie
ną nemigo naktį, pašventė ne 
vieną savo darbo valandą, bet 
atpildas nebuvo labai didelis.
Jaunatviško gyvybės jausmo s*u- 
važiavime, manau, ne vienas iš 
mano kolegų Įiasigedo. Tad, pa- 

; sipustę delnus, turim dvigubai 
j daugiau dirbti, kad mūsų troš
kimai nebūtų bergždi. Kitas su
važiavimas, be abejo, persuks parodoje. Buvo suruošta paro
dai’ daugiau naujų veidų, bet dėlė ir tautiniai šokiai. Šis pa- 
ar jie su mumis pasiliks, tai sirodymas buvo ypatingai sėk- 
pareis nuo daug ko, bet daugiau mingas dėka kol. Nijolės Jasė- 
sia nuo mūsų. Ar pajėgsim į- naitės ir kol. Vytauto Rūbo. 
žiebti jiems į širdis šiuos kelis Kol. Rūbas tikrai meniškai su- 
žodžius: LIETUVIAIS ESAME ruošė parodėlę, o kolegė Jasė- 
MES GIMĘ, LIETUVIAIS NO- naitė labai energingai ir suma- 

į RIME IR BŪT!? tniai pravedė tautinius šokius.




