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LATVIAI TREMTYJE
K. STALŠANS, Long Branch, N. J.

Rytoj laisvame pasauly 
esantieji latviai mini savo 
tautos šventę, kuri pripuolė 
lapkričio 18 d., vakar. Tai 
kaip mūsų Vasario 16. Ta 
proga dedame šį straipsnį, 
parašytą latvio, istorijos ma-

, gistro, autoriaus knygos “Lat 
vių ir lietuvių rytinių sričių 
liKimas” (parašyta latviškai). 
K. Stalšans yra gyvenęs Lie
tuvoje, gerai moka lietuvių 
Įkalbą, kasdien skaito “Drau
gą’’ ir yra lietuviams labai 
palankus. Net ir savo knygą 
buvo atidavęs spausdinti lie
tuvių (“Draugo”) spaustuvei. 
Autorius buvo sunkiai susir
gęs, bet dabar sveikata page-

' rėjo ir jis gavo kvietimą iš 
kultūros skyriaus, veikiančio 
prie Amerikos Latvių Susivie
nijimo, važinėti po latvių ko
lonijas su paskaitomis. Red.
Kiek latvių yra tremtyje?

Tikrų žinių apie tai niekas dar 
nėra paskelbęs. Turėjome gerą, 

• tautos gyvybinius klausimus 
puiaiai suprantantį statistiką 
Margerį Skujenieką, bet jam ne
buvo lemta patekti į laisvę: bu- 
vo rusų komunistų ištremtas ir 
sušaudytas. Nepriklausomybės 
laikais jis buvo statistikos val
dybos direktorius. Neturime to
kios asmenybės, kaip lietuviams
buvo a. a. prof. K. Pakštas.

Dar Vokietijoj esant, laikraš
čiuose buvo teigiama, kad 1944/ 
45 metais kas dešimtas latvis 
yra palikęs tėvynę, išvykdamas 
į vakarus. Taip maždaug ir ga
li būti. Paskutinis visuotinis 
tautos surašinėjimas Latvijoj 
buvo 1933 metais, pagal kurį 
gyventojų buvo nepilni ,2 milijo
nai, iš jų latvių 75,5%. Kadan
gi surašinėjimai vyko kas pen
kerius metus, sekantis surašinė
jimas turėjo būti 1940 m. sau
sio mėn., kada Latvija dar bu
vo laisva ir nepriklausoma, bet 
vyriausybė paskelbė, kad sura
šinėjimas atidėtas, tikriausiai 
dėl susidariusių tuo metu politi
nių aplinkybių.

19f 3 m. gegužės mėn. statisti- 
k « valdybos demografinis sky
rius paskelbė, kad Latvijos gy
ventojų skaičius peršoko 2 mi
lijonus, būtent 2,001,900. Kiek 
iš jų buvo latvių, kiek mažu
mų, nebuvo paskelbta. Imant 
dėmesin, kad latvių 1935 m. 
buvo 75.5% ir tas nuošimtis 
iki 1939 m. gegužės nesumažė
jo, latvių skaičius turėjo būti
l, 508,932. Gal net ir daugiau. 
Po vienerių metų, iki Izatvijos 
nepriklausomybės praradimo 
1940 m. birželio 17 dieną, visų 
gyventojų, taip pat ir latvių,

č) skaičius dar padidėjo, kaip tai 
įrodė ankstesnieji surašinėji
mai.

Tremtyje apie 150,000
Jeigu teigiama, kad kas de

šimtas latvis iškeliavo, tai iŠ 
viso iškeliavusių bus apie 150,- 
000. Toks skaičius kartais 
tremtinių laikraščiuose dar Vo 
kietijoje buvo minimas. Čia 
įdomu, kad pagal 1959 m. ko
munistinio visuotinio tautos 
surašinėjimo žinias, dabai 
Latvijoj yra 1,400,000 latvių. 
Jų nuošimtis nuo 80% (1942
m. , kada vokiečiai buvo repat- 
riavę ir žydai nebuvo įtraukti) 
yra nukritęs iki 62%, vis dėl 
įsibrovusių rusų ir kitų svo- 
timtaučių. Sovietu Sąjungoj 
dabartiniu metu latvių esą 
100,000, o priskaitant esančius 
h ašvoje, iš viso latvių susida
rytų mažiausiai 1.650,000.

g Čia neįtraukti anksčiau, po 
1005 m. revoliucijos, pabėgu

sieji į JAV-es ir nepriklauso
mybės pirmais mėtis tūkstan
čiai baptistų, išvykusių , Bra- 
ziją. Jie tada sukėlė paniką, 
kad ateisiąs raudonasis slibi
nas, kuris nepripažįsta Dievo. 
Mes tada juokėmės, kad to 
niekados nebus, bet jie iš da
lies yra buvę teisūs.

Nurodytieji skaičiai liudija 
kad latvių tauta, nors maža, 
bet gaji. Nežiūrint trėmimų, 
genocido ir, ryšium su tuo, 
baisių nuostolių, vistiek laiko
si. Latvių tautos skaičius nie
kados nepasiekė 2 milijonų. 
Tai iš dalies dėka slavizacijos 
ir germanizacijos, bet daugiau
sia dėl abiejų pasauliniu karų 
nuostolių. Pirmame kare šim
tais tūkstančių, daugiausia 
kuršėnų, žemgalių ir rygiečių, 
buvo ištremti į Rusijos gilumą,

Iator. mag. K. Stalšans

kur dėl ligų ir bado daugumas 
mirė, ypatingai vaikai. Karo 
pradžioje (prieš vokiečius) 
Rytprūsiuose 1914 m., o pas
kui 1915—1917 m. dėl rusų iš
davystės buvo išžudyta dešim
tis tūkstančių latvių kareivių 
prie Dauguvos, Tyrelio balose 
ir kitur. O kiek sugrįžo iš Si
biro ir Rusijos lygumų ir beli
kę po kautynių.

Vistiek tauta, atgavusi lais
vę, atgimė, prisikėlė. Ir vėl 
Antrasis karas. Dabar jau 
prieš pačius veidmainingus ru
sus. Ir vėl dešimtimis tūkssan- 
čių išžudymas pačių geriausių 
sūnų Volchovo balose, Kuršo 
“tvirtovėj” ir dar kartą Prū
suose (1944/45 m.).

K ras n a j o likimas
Paskutiniais nepriklausomy

bės metais pasirodė V. Krasna- 
jo storokas, imponuojantis lei
dinys “Labvieši”, vienintelis to 
kios rūšies su smulkiom statis
tikos ir kitom žiniom apie lat
vius visame pasaulyjė, kurių 
tada buvo per 1,700,000. Kny
ga parašyta su didele meile sa
vo tautai. Tai suprato ir įver
tino pats paskutinis preziden
tas Karolis Ulanis, kuris taip 
pat buvo save visiškai paauko
jęs tautai. Jis globojo knygos 
autorių ir padėjo surasti darbo 
Rygos miesto įstaigose tam ne
pažįstamam, neturtingam Lat- 
galijos studentui.

Įdomiausia, kad V. Krasnajs 
buvo kilęs iš surusintų tėvų Ab- 
renės apskrities rytinės dalies, 
kurie savo metu prievarta iš ka
ta i kybės buvo suvaryti į rusiš
kąją pravoslaviją, o tokių ten 
buvo mažiausia 35,000—40.000. 
Jis šaukė susirinkimus, kuriuo
se dalyvavo tūkstančiai, ragino 
nutautusius brolius neužmiršti 
savo kilmės, sugrįžti prie moti
nos tautos ir t. t. Žinoma, buvo, 
kam tai nepatiko.

Kai tik rusų kariuomenė įsi- Į g Buračaite veržė į Latviją, Krasnajs tuo
jau dingo. Niekas iš pažįstamų 
jo nesutiko, nei matė. Jis buvo 
nužudytas. Iš to matyti, kokie 
jau 1940 m. buvo rusiškųjų nu- 
tauti.ntojų šovinistiniai tikslai, 
kuriuos jie dabar žiauriai vykdo.

KUR TU BUVAI?
Toks liūdnas angelas sename bažnytėlės vitraže 
žiūrėjo j mane ir klausė:
— Kur tu buvaif..

KULTŪRINĖ KRONIKA

Po visą pasaulį
Keletas šimtų tremtinių yra 

Prancūzijoj, Belgijoj, Danijoj, 
mažesnės grupės — Norvegijoj, 
Austrijoj ir Italijoj. Daugiausia 
latvių tremtinių yra įsikūrę 
JAV st. Prieš kelias dienas pa
sirodė žinių, kad čia yra apie 
50,000, bet Australijoj — 20,- 
000. Dažnai rašoma, kad Švedi
joj yra apie 5,000, Vakarų Vo
kietijoj 12,000, bet Anglijoj ir 
Kanadoj jau dešimtimis tūkstan 
čių, Pietų Amerikoj, kartu 
imant, ypatingai Brazilijoj, Ar
gentinoj ir Venecueloj atsiras 
apie 10,000. Iš viso ir susidarys 
aukščiau nurodytas 150,000 
tremtinių skaičius, juo labiau, 
kad pagal daugelio parapijų da
vinius latviai ir tremty didėja: 
gimusiųjų skaičius yra žymiai 
didesnis, negu mirusiųjų. JAV 
ir Kanados parapijų žiniomis 
mišrių vedybų skaičius nėra di
delis. Išimtis yra Vokietija, kur 
mažai latvių moterų.
Kultūrinis gyvenimas tremtyje

Kadangi didesnė dalis tremti
nių yra apsigyvenę JAV-se ir 
Kanadoj, ypatingai intelektua
lų, todėl čia visuomeninis ir kul
tūrinis gyvenimas spartesnis, 
aktualesnis, vadovaujantis. Ne
atsilieka kolonijos Europos ir 
Austi alijos kontinentuose. Kurį 
laiką buvo svarstomas apie Pa
saulinę I atvių Sąjungą, bet lai
kinai atidėta. Veikia atskiros 
bendiuomenės įvairiuose konti
nentuose ir valstybėse. Didžiau
sieji iš tų yra Amerikos Latvių 
Susivienij mas, prie kurio vei
kia Amerikos Latvių Jaunuome
nės Sąjunga. Abiejų organizaci
jų veikla gana prasiplėtusi, tu
ri darbingų skyrių, mišrių ir vy
rų chorų, teatro mėgėjų ir jau
nimo tautiškų šokių kuopas, ku
rios daro išvykas ir tautiniuose 
drabužiuose pasirodo ne tik sa
vo, bet ir amerikiečių parengi
muose, taip garsindami latvių 
vardą.

Veikia studentų ir studenčių 
korporacijos pagal Latvijos 
papročius, taip pat Dauguvos 
Vanagų organizacija, kurios 
daugumas narių yra buvę legio
nieriai. Jie turi gerai paruoštus 
vyrų chorus. Salia to veikia 
df.ug kitokių neišvardintų drau
gijų ir draugijėlių.

Nežiūrint to, kad kartais jau
nimo centro valdyba skundžiasi 
kelių skyrių neveiklumu, kas 
vasarą būna JAV-ių ir Kana
dos jaunimo sąskrydžiai Niaga
ra Falls, o Europoj — paeiliui 
Vokietijoj, Anglijoj, Švedijoj, 
Olandijoj ir kitur. Išeina jauni
mo žurnalai, kaip pvz. “Mazput- 
ninš”.

Ir daros nejauku. O gal kas nors į prapultį nuėjo...
Gal tiktai mauruose tai matė lelija...
Bet, Viešpatie, nei jie darže Alyvų aną nakt neišbudėjo 
Jie, Tavo išrinktieji, anei jie...
Bet angelas senosios bažnytėlės vitraže
Taip liūdnai žiūri į mane...

NAMAI z
Jeigu sugrįžęs vėlų vakarą rasi sutemusius takus,
Ir namų vartus uždarytus, ne tau nupintus vainikus. 
Nerūstauki.
Šitie namai tau svetimi.
Ir negyvenki viltimi,
Kad jie grąžinti gali tai, ką jiems davei...
Šešėlis medžių taip nykiai tylus.
Ir žingsnis apsigrįžta toks gudus.
Nes šie namai nebuvo amžini...

Tremties bažnyčia

Didelį vaidmenį atlieka trem
ties bažnyčia. Yra suorganizuo
ta dt*ug parapijų, dideliuose 
miestuose net po 2 ir 3. Keletas 
parapijų yra įgijusios savo nuo
savybę, perkant arba statant 
savo bažnyčias, kad nereikėtų 
mokėti kartais perdėm aukštų 
nuomų amerikiečių parapijoms, 
prie kurių yra prisiglaudusios, 
ir kad pamaldos galėtų būti sek
madieniais rytmečiu, o ne po 
pietų. Šalia ganytojo ipareigų, 
kunigai, padedant parapijų val
dyboms, atlieka didelius darbus. 
Yra tokių veiklių parapijų, ku
rios nuolat rengia vertingus 
koncertus, dalyvaujant žino
miems solistams, pianistams, 
smuikininkams; organizuojami 
chorai pamaldoms ir koncer
tams, rengiami bazarai, loteri
jos, rinkliavos ir t. t.. Už įgytą 
pelną išlaikomos šeštadienio mo 
kyklos, puoselėjamas šalpos 
darbas.

šeštadieninės mokyklos

Pats svarbiausias darbas, už 
kurį visuomenė turi būti dėkin
ga Bažnyčiai, yra šeštadienio mo 
kvkla, be kurios neįmanoma 
vaikams ir jaunuomenei sveti
mųjų jūroje išlaikyti tautinę 
dvasią ir gryną kalbą. JAV-se 
šeštadienio mokyklų tinklas yra 
gerokai išsiplėtęs. Šių mokslo 
metų pradžioje buvo paskelbta, 
kad be Kanados veikia 58 mo
kyklos su 324 mokytojais ir 
apie 2.000 mokinių. Apskaičiuo
ta, kad trečdalis, turbūt dau
giau, mokyklinio amžiaus lat
vių vaikų nelanko šeštadienio 
mokyklų. Priežasčių yra įvai
rių: mokyklos tolumas, darbo 
sąlygos, šeimos padėtis, bet dau 
giausia — tėvų abejingumas 
latviškai mokyklai. Kanadoj 
veikia nemaža šeštadienio mo
kyklų. Dėstoma visur religija, 
latvių kalba, Latvijos geografl-

latvių kultūrininkų grupė JAV-ne (iš kairės į dešinę): “Dzim- 
tenes Balas" redaktorius kun. N. Trepša, dailininkė Emilija Kled- 
zejs; rašytojas, teisininkas, karamikas Aleksis Rubuilis.

ja ir istorija ir dainavimas. Di
džiausios iš jų yra Toronte, Ha
miltone, Londone, Ottavoje. Jas
lanko šimtai mokinių.t

Latvių gimnazijos

Šalia tų mokyklų, keliuose did
miesčiuose, kaip New Yorke, Chi 
cagoj, Minneapoly, Indianapo- 
ly, Grand Rapids, Linkolne, To
ronte, Hamiltone galbūt ir ki
tur, veikia aukštesnio tipo lat
viškos mokyklos, lygiai kaip 
Chicagoj aukštesnė lituanistikos 
mokykla, New Yorke net 2 to
kias mokyk'os. Jos yra vadina
mos latviškomis gimnazijomis, 
nes aukščiau išvardintieji daly
kai yra dėstomi pagal, nors ir 

i ne pilnai, nepriklausomybės lai
kų gimnazijų programą. Tokias 
gimnazijas baigusiems yra ati
daryti 2 metų pedagoginiai kur
sai, kur ruošiami jaunos kartos 
mokytojai šeštadienio mokyk
loms. Ruošiamas tap pat tautos 
universitetas, kur dėstys ir pa
skaitas laikys tremties profeso
riai latvių kalba. Tokia įstaiga 
laikinai bus tiktai New Yorke.

Latvių gimnazija Vokietijoj
Vargo mokyklų yra taip pat 

ir kitų kontinentų kolonijose. 
Bet pasididžiavimas yra vienin
telė latvių gimnazija su interna
tu Mucnstery, Vokietijoj, kur 
visi dalykai dėstomi latvių kal
ba ir auklėjimas tautiškas, ly
giai kaip ir lietuvių Vasario 16- 
ios Gimnazijoj. Prie gimnazijos 
veikia pradžios mokykla. Moki
nių iš viso apie 100. šiais moks
lo metais abi mokyklos persike
lia į Koelno apylinkes. Dabar 
jaunimo organizacijose yra 
svarstomas klausimas apie to
kios gimnazijos įsteigimą Ame
rikoj.Prieš pradedant šituos moks
lo metus, Philadelphijoj buvo 
sušaukta rytinio krašto moky
tojų konferencija, kuri priėjo 
išvados, kad šiame krašte auk
lėjimas namie ir mokykloj turi 
didelių trūkumų. Tėvai, steng
damiesi jgvti kuo daugiau ma
terialinį gėrybių, visiškai pa
lieka nuošalyje dvasines kultū
ros vertybes. Kriminaliniai fil
mai, televizija, komikai išvysto 
vaikuose palinkimą į muštynes, 
kerštą, neapykantą. Mokyklose 
trūksta autoriteto, taip pat šei
moje. šeštadienio mokykla turi 
būti pirmoji. į latviškus vaikų 
darželius reikia siųsti kuo anks
čiau, prieš 6 metus, nes šie me
tai y \ lemiantieji visam am 
žiui.

Krišjanio Barono sukaktis
Latviai it lietuviai kartais yra 

vadinami dainininkų tautomis. 
Iš tiesų, tai ir gali būti. šiomis 
dienomis visos latvių tremtinių 
kolonijos rengia latvių dainų

(Nukelta į 2 psl.)

• Les Angeles Dailiųjų Menų 
Kluoio lapkričio 5 d. susirinki
me pagerbtas Bernardas Braz- 
džit nis, neseniai laimėjęs “Ai
dų” žurnalo literatūrinę premi
ją už savo dar rankraštyje te
besančius eilėraščius, suburtus 
po antrašte “Vidudienio sodai”. 
Brazdžionio kolegoms pavyko 
padaryti "sąmokslą” ir rank
raštį, kad ir labai trumpai, iš 
autoriaus “iššmugeliuoti”. Pa
gal jį literatūros kritikas Bro
nys Raila DMK-ui parengė 
spalvingą kūrinio apžvalgą — 
essey. Ją, kiek pakeistą, pa
skelbs “Vidudienio sodams" su
spindėjus knygynų lentynose.

Brazdžioniui, kaip naujajam 
laureatui, DMK įteikė visų da
lyvavusių pasirašytą sveikini
mą, nup’eštą Danutės Vebeliū- 
naitės. Taip pat Brazdžioniui ir 
poniai įteiktos puokštės gėlių.

Savo trumpame žodyje Bem. 
Brazdžionis nustebęs dėkojo už 
jam išreikštą kitų čia esančių 
menininkų pagarbą, kuri labai 
gražiai atrodo dabar, o po de
šimt ar keliolikos metų atrodys 
iar gražiau. Jisai savo kūrybo- 
j° niekados nesiūlo programos,
> lik ieško meno. Jo kūrybos 
trilik^i dažnai ginčijasi ir kar
iais nurodo, ką autorius norė
jęs pasakyti tuo ar kitu eilėraš- 
•iu. Tiesa, jam yra siūlyta taip: 
jei pranašauji, tai pranašauk il
gom distancijom; bus mažiau 
kritikos. Jis negalvoja apie dis
tancijas. Rašo daugiausiai tai
kindamas šių laikų lietuviui. 
Ateitis parodys pati, kas ir 
kaip bus. nesvarbu, mes norėsi
me ar ne.

Dailiųjų Menų Klubas į savo 
tarpą narius priima laikydama
sis ar tik ne griežčiausių įpro
čių ( jtc rašytų įstatų neturi) iŠ 
visų ietuviškų meninių vienetų. 
Be kitko naujasis narys, dėl ku
rio meninio lygmens vienoje ar 
kitoje meninėje srityje neabe
jojama, parašo savo credo ar 
nasisakvmą kuriuo meniniu 
klausimu. Raštas įteikiamas 
DMK pirmininkui ar metrašti
ninkui bent pora savaičių prieš 
susirinkimą, į kurį raštu co-rie- 
feratą -- atsakymą paruošia 
kitas DMK narys.

Po ilgokos pertraukos DMK 
priėmė naują narį: daugkartinę 
lietuviškos literatūros laureatę 
Alę Rūtą. Apgalvotame, širdin
gai paruošiame žodyje prele
gentė pasisakė, kodėl ji ateina 
i Dailiųjų Menų Klubą, jautriai 
nusakė savo credo, užsiminė 
apie savo džiaugsmug bei liūde
sius kaip rašytoja.

Juozas Tininis, vienas DMK ! 
steigėjų, neseniai sugrįžęs iš 
studijų Vienoje, buvo Alės Rū
tos co-referentas. Panagrinėda- 
mas naujojo DMK nario pasisa
kymus paeiliui, lietė rašytojo 
kaipo kūrėjo vietą gyvenimo 
kasdienybėje, savybes, pada
rančias kūrinį tikrai vertingu. 
Pasidžiaugė nauju DMK nariu 
— Ale Rūta.

V. K. Jonyno grafikos, kito
kius paveikslus parodė Irena 
Krivi, kaitė - Raulinaitienė. Pa
sigėrėta mūsų žinomo dailinin
ko kūriniais. Juos galima įsigyti/

Emamuose reikaluose, be kit
ko, pristatyti pirmą kartą kaip 
svečiai dalyvaujantieji. Jų tar
pe neseniai iš Argentinos atvy
kęs fotografas — žurnalistas 
Leonas Kančauskas, šį DMK 
susirinkimą gausiai fotografavęs.

Susirinkime dalyvavo šie 
DMK nariai: prof. Mykolas Bir
žiška. Bernardas Brazdžionis, 
Alė Rūta, Bronys Raila, Juo
zas Tininis, Bronius Budriūnas, 
Algirdn? Gustaitis, Danutė Mit
kienė, Gasparas Velička. Sve
čiai: Juozas Balčiūnas - Švais
tas, Jurgis Gliaudą, Vladas Vai

tiekūnas, Edmundas Arbačiaus- 
kas - Arbas, Dalė Ksrsliūtė, 
Irena Krivickaitė - Raulinaitie
nė, Leonaa Kančauskas, Violeta 
Mitkutė. Eilė narių ir svečių 
buvo su žmonomis, vyrais.

Naujuoju DMK pirmininku 
išrinktas Bernardas Brazdžionis.

Mažais būreliais menininkai 
keletą valandų laisvai šnekučia
vosi, diskutavo, labai mielai šei
mininkų p. p. Mitkų vaišinami 

(lg)
• Dr. V. Litas praėjusį sek

madienį L. Kat. Mokslo Aka
demijos Chicagos židiniui skai
tė pranešimą apie chromozomų 
aberae:ją. Chromozomai yra 
maži kūneliai, kurie yra kiek
vieno organizmo celėje. Žmo
gaus kūno celėje yra 46 chro
mozomai. Seniau buvo moko
ma, kad jų yra 48, tačiau pas
kutiniai tyrinėjimai rodo pas 
normalius žmones jų esant 46. 
Chromozomai dauginasi skilimo 
būdu. Žmogus išsivysto iš chro- 
mozonų. Pusę chromozonų žmo
gus gauna iš savo tėvo, pusę iš 
motinos. Suprantama, kad nuo 
chromozomų pasiskirstymo nau
jame individe priklauso jo psichofizinės. savybės.

Savo pranešime dr. V. Litas 
padarė vienos chromozomų po
ros, būtent lytinių chromozomų 
paskutiniųjų tyrinėjimų apžval
gą. Šie tyrinėjimai, atlikti įvai
riuose pasaulio kraštuose, buvo 
daromi su mažosiomis musėmis. 
Paskelbta, kad kartais lytinio 
susijungimo metu kaikurie chro 
mozomai neatsiskiria ir tokiu 
būdu duoda progos gimti vienu 
ar -ritu atžvilgiu defektingiems 
individams. Labiausiai priklau
somas trūkumas nuo chromozo- 
n.ų neatsi jungimo yra vad. 
mongoliškas tipas. Mongoloidai 
daugiau gimsta iš senesnio am
žiaus moterų. Mongoloidas turi 
17 chrome zomus.

Po paskaitos buvo paklausi
mai ir diskusijos, kuriose daly- 
vavo kun. dr Urbonas, kun. P. 
Oiiešius, P Maldeikis. kun. 
Kubidu'’, MaHeikienė, B Vit
kus ir kun V. Bagdanavičius.

Šia pačia proga buvo perrink
ta nauia židinio valdyba, į ku
rią įė jo P. Maldeikis pirmininku 
ir kun V. Bagdanavičius sek
retoriumi.

• Mcksleiviy metraštis Chi
cagos Aukšt Lituanistinės Mo- 
kyk’os auklėtiniai ir šiais moks
lo metais išleis savo metraštį. 
Sudalyta tokia metraščio re
dakcijos komisija iš VI—VIII 
klasių moksleivių: vyr. redak
torius — Nijolė Radvilaitė, pa
dėjėjas Jolanda Gamziukaitė, 
sekretorius Danguolė Šukelytė, 
fotografas Petras Nalis, rekla
mos reikalams Ramunė Juoze- 
vičiūtė ir Nerijus Paulionis, 
technikiniams reikalams Lais
vūnas Skeivalas, nariai — kan
didatai: Rimas Marcinkus, Kris 
tina Grabauskaitė, Mykolas 
Drunga, Algis Kuraitis, Milda 
Pakalniškytė.

Planuojama didinti metraščio 
formatą, gausiau jį iliustruoti 
ir pateikti ko platesnę mokyk
los kroniką.

• Kazimieras RuMs paskir
tas dėstytoju, assistant profes- 
sor titulu, JAV Laivyno Aka
demijoje Annapolyje, Md. Prof. 
Rubis drauge su savo žmona ir 
jų 4 mėnesių amžiaus dukrele 
gyvena Chesapeake Bay, Anna- 
polio priemiesty. Dėsto Science 
Departamente.

• Kun. Vladas G oras, Late- 
rano Universitete Išėjęs aukštą
sias civilinės ir bažnytinės tei
sės studijas, rašo disertaciją iš 
baudžiamosios teisės apie pri
verčiamuosius darbus Sovietų 
Sąjungoje.

i
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„MAŽI ŽINGSNIAI"
Nauja Br. Naujokaičio knyga 

IGNAS MALANAS, Clevelanti, Ohio

Tai dešimt pasakojimų jauni- šia s. Toki pasakojimai tai tikro- 
mui. Ir visi nusisekę, netuščiavi- ji mūsų tautinė mana. Mirtinai 
duriai, alsuoją gyvais tėvynės sužeistas ties Perloja jis skun- 
laukų žiedais, vakar pergyven- dėsi nusiminęs sanitarijos kari- 
tais įspūdžiais. Matyt, kad auto- ninkui: "Maniau, kad padėsiuriui savo kraštas nebuvo “vis 
tiek pat”. Jis jo takelius išmynę, galvą už Lietuvos sostinę, o da

bar mirštu už tą mažutį bažnyt-jo balas išbraidžiojo, miško ke- kainų, man nežinomą... Ir nema- lelius išslampinėjo. Dėlto jo vai
kystės atsiminimai yra tokie 
ryškūs, įtikiną. O pasidžiaugti 
jais yra kuo. Mat, čia perdėm 
nerasite pykšt! pokšt!, bet švel
nų, malonų, meile persunktą tė
vų žemės kampelį.

Pirmasis pasakojmas “Kalė
dos pas zuikutį” nors standarti
nis, bet dvelkia paprastu lietu
viškumu. Zuikučių palapinėje 
Kalėdos švenčiamos beveik to
kiu pat būdu, kaip ir pas mus.

Antrasis “Kalėdų Senelių ša
lis” pratina dorybei ir darbui —į 
Algiukas nubudęs sako: puiki ir 
graži ta Kalėdų senelių šalis.
Nei piktumui, nei neteisybei nė- i 
ra į ją kelio.

tysiu laisvo Vilniaus... Ir žagrė 
ten nesulauks manęs...” Karinin

Pranas Naujokaitis

Latviai tremtyje

(Atkelta iš 1 psl.)

rinkėjo Krišjanio Barono 125 
m. gimimo sukakties minėjimus. 
Jis yra gimęs baudžiavos lai
kais, 1835 m. spalio 31 d. Kur
še. Su dideliais sunkumais pra
skynė sau ke ią į aukštąjį moks 
lą Tartu rniversitete, Estijoj, 
kur iš tarpo 40 latvių studentų, 
beveik jau suvokietintų, atsi
skyrė nedidelis 10—12 susipra
tusių vyrų būrelis, kurie praei
to šimtmečio penktame dešimt
metyje davė pradžią visam lat
vių tautos atgimimo ir prisikėli
mo laikotarpiui. Prie jų priklau
so Krišjanis Barons. Tai dvasios 
didvyris. Iš jo ve;klos matome, 
ką tautai reiškia atskiros asme
nybės. Jeigu jis būtų nuėjęs tar
nauti svetimiesiems, virtęs vo
kiečiu arba rusu, kaip tuo me
tu latviai buvo malami tarp 
dviejų girnų, tauta dabar ka
žin ar būtų turėjusi tuos milži
niškus dvasios turtus, kuriuos 
jis yra palikęs.

Kr. Furons paaukojo visą sa
vo ilgą amžių tautosakos, tik
riau sakant, latvių dainų rinki
mui. Surinko 218,000 dainų,Trečiame pasakojime “Kiškų- kas ii guodė: “Visos Lietuvos j -• - ’

čių dovanos” svarstomos dovai vietos yra vienodai brangios, 
nos blogiems vaikams: nuneškit nes joa visos yra neišskiriama 
pintinėlę vaikams. Jaučiu, kad tėvynės dalis”.'tuodu pasitaisys. 1' Pasakojimu “Velykų rytą”i Paskutinis pasakojimas “Ma- 
duodamos paruošos vaizdas Lie- ® žingsniai . Tai pasiaukojusio 
tuvoje. Pasakojimas baigiamas:! *1^ tėvynę penktaklasio draugo 
Ir imame tikėti, kad vėl sugrįš la čotuvės. Ir baigia autorius: 
gražieji laikai ir, kad mes vėl "Gal ir dideli mums atrodysmūsų žingsniai, bet ar galės 

prilygti jie tavo mažiesiems?”švęsime Prisikėlimo šventę savo 
tėvynėje.

Pasakojimas "Pempės” - tai I6 viaų paaakojimų dve)kia 
pempinė simfonija. Moko mylė- didelė gaTntos meUė (ne didak-
ti gamtą. . tinė), atsidavimas tėvynei ir ty-Man gaila pempių, mamy- rag neauįnteresuotas žmonišku-te, be reikalo paėmiau jų kiau- j 
šinėlius, — sako Petriukas. —
Geras esi, Petriuk, jautri tavo 
širdelė... Tik ar ne perkietas bus 
gyvenimo kelias tavo jautru
mui... — pastebi tėtė. O tėtės 
būta gero psichologo.

‘Zuikio pyragai” — tai pasa-

mas. Tai puikiausia dovana 
mokslus einančiam jaunimui.

mą nuo lopšio iki kapo. Iš viso 
susidarė 7 dideli, stori tomai. 
Tai j'.u toks mažos tautos dva
sinis turtas, su kuriuo sunku 
bus lygintis net ir" dide’ei tau
tai. Net tų metų rusų mokslo 
akademija pripažino latvių dai
nų mokslišką vertę ir paskyrė 
jų leidimui lėšų.

Latviai mėgsta dainą

Kr. Barono dvasia? jo surink
tos dainos tebegyvuoja dabar, 
gyvuos ir ateity. Tremties mo
kyklose dainoms skiriama svar
bi vieta. Nėra sueigos, nėra vieš 
nagės, kur nebūtų dainų, nekal-Tokių veikalų yra nedaug. Jų ban( jaj ,r

mana ir krtoae kalbose. Osmols- kon,ertu3. Latviai m4gsta
kio iliustracijos skoningos, pui- doti, dainuoti.

Kur tik galima, susidaro cho- Išleido Lietuvių Bendruome- ,rai Nedaug yra kolonijų, kur 
kojimas, kuriuo nenori netikėti nės New Yorko Apygarda. Ti- nc’oūtų chorų, o didmiesčiuose 
ir patys vaikai. O kad sugrįžtų ražas 1.000 egz. Leidinys labai jų yra po keletą. Jie duoda ats- 
anie gerieji laikai — dažnai pa- taiklus, bet 1,000 per maža. To- | kirus koncertus, dalyvauja įvai- 
sako Marytė. Ir tie laikai sugrįš* kiog knygelės beaugančiam vai- , rjuoae parengimuose, gieda pa- 
Tikrai jie sugrįš. kui nedovanoti negalima. Kas gi maldoae. Choruose yra gimusi

‘“Vytukas ir voverytė — tai juos išugdys tikrais žmonėmis? kjėja rajoninių ir visuotinių
pasakojimas, kaip Vytukas bu-________________ dainų švenčių kaip tėvynėj, taip
vo prisipratinęs voverytę Drą- tremtyje.sutę. Suprantama, kad Vytukas ' imiv mi* . ■ iC22W'.i ................
užaugo, o Drąsutė galėjo ir pa- VestlIViy nuotraukos ir J““
senti. Bet 3«gu voverytė tebe- allgSfos yūŽieS fotografijos ko rajoninėa dalnų švcntės. „ m gjnta .r sveika, ta, w dabar speeialybė.
ji beldžiasi į langą, valgo nesu- nDCCTM DUATn tėlius, Vytukas palydi ją iki di- j rRELlll r 1 <7
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nė visų suvažiavusių chorų re
peticija, taip pat ruošiama me
ną paroda. Antroj dienoj būna 
tautinių dirbinių paroda, sporto 
rungtynės, o vakare naujų kū
rinių koncertas ir teatro vaidi
nimas, daugiausia patriotiško 
turinio. Trečioji diena paskirta 
pačiam koncertui — dainų šven
tei. Vakare — suartėjimo ba
lius. Tai tik tremtyje, kaip tai 
ir turi būti. Tėvynėj to nebuvo. 
Tenai visuotinės dainų šventės 
tęsėsi 2 dienas aikštėje, atvira
me ore Rygoj.

Kr. Barono surinktų dainų 
tekstus kompozitoriai mėgo 
anksčiau ir mėgsta dabar trem
tyje panaudoti kūriniams cho
rams ir solistams. Tremtyje yra 
žinomi kompozitoriai: Janis Me
dinis, Voldemars Ozolinis ir 
Volfgangs Daržinis. Paskutinis 
neseniai išleido 200 naujai su
komponuotų dainų.

Fradedant tautos prisikėlimo 
laiaais, kada 1873 m. Rygoj įvy
ko pirma visuotinė latvių dainų 
šventė, jos buvo ruošiamos kas 
5 metus su pertrauka pirmo 
Pasaulinio karo metu. Nepri
klausomybės laikais pirmoji 
šventė įvyko 1923 m., paskutinė 
— 1937 m. Net antrojo Pasau
linio karo laiku, 1943 m., visoje 
Latvijoje buvo ruošiamos rajo
ninės šventės 70 metų sukakties 
proga nuo pirmosios latvių vi
suotinės dainų šventės. Didžiau
sia iš jų buvo Rygoje.

Daina visuomet yra buvusi 
žmonių jungiamoji jėga, todėl 
dainų šventės turi labai didelę 
tautos vienijimo reikšmė. Čia 
vienas larvių dainos pavyzdys:
Padziedasim mes balini 
Visi viena pulcinai, pulcina, 
Visi viena pulcina.
Dievs to zin, kur eitu gadu 
Mes balini dziedasimi,

dziedasim,
Mes balini dziedasim...
Lietuviškai būtų : 

Pagiedosim mes broleliai 
Visi vienam būrelyje, butely, 
Visi vienam būrely.
Dievas žin’, kur kitais metais 
Mes broleliai giedosime, giedo

sim,
Mes broleliai giedosim.
Kits bus karo pulkelyje,
Kits bus smilčių kalne yje, kal

nely,
Kits bus smilčių kalnely.

Kas bus karo pulkelyje,
Lauks namo pereinantį, parei

nant,
Lauks namo pareinant.
Kas bus smilčių' kalnelyje, 
To amžinai neregėsi, neregės, 
To amžinai neregės... •
Lietuviškai skamba beveik 

taip pat, nes kalbos senovėje 
buvo daug panašesnės, negu da
bartiniu metu.

Tel. ofiso HE 4-6765; Ree. HI 6-9885

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
(Bendra praktika Ir Alergija.) 

2709 Weat 51 st Street
Valandos: pirm., antr., ketvlrt., penk. 
2-9 vai. vak.; žežtad. 2-4 vai popiet 
Ligoniua priima pagal susitarimą.

DR. ROTA BUTNIS
GYDYTOJA IR CHIRURGS 

744 We»t 35 St TeL BI 7-3888
Vai. 9 v. r.-l p .p.; 4:29-6 v. p. p. 
2501 W. 53 Kt. (Kampas Callfornla) 

Vai.; 1:80—4 p.p.: 7--9 p.p.
Tel. HE b-4565 

Rez. tel. HE 4-4519

Tel. ofiso HE 4-1901, res. PR 8-4759

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2454 West 71»t Street 
(71st tr 80. Campbell Avė.) 

Vai.: plrmad. Ir ketvlrtad. 1-4 p. p.,
antrad. Ir penktad. 6-8 v. v.

Ofiso HE 4-1515. Rezld. PR 6-8501

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 Weet 71st Street

(71-os Ir CampDeil Avė. kampas) 
Vai.; kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v 
Seitad.: 9 v. r. — Iki S p. p. 
Trpčhtdlentais uždarvts

delio drėvėto medžio.
Autorius stačiai prisirišęs 

prie gamtos ir, jeigu galima, 
tai jis neduoda gyvuliukui net 
nunykti. Jis turi jam gyventi 
amžinai... Taip autorius gamtą 
myli.Pasakojime “Mūsų varnėnas” 
glaudus sugyvenimas su varnė
nu, kurį padovanojo dėdė Jero
nimas. Varnėnas, išmokytas 
kalbėti, virto tikru draugu ir 
gyveno net už lango ir vėl grįž
davo į kambarį, kol ilgainiui iš
skrido į šiltuosius karštus.

Pasakojimas “Žemė Saukia” 
pats prasmingiausias ir puikiau-

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, aav. 
4068 ARCHER AVENUE

Tel. Vlrglnia 7 2481

1
TELEVIZIJAS

Sąžiningai Ir nebragial taisau 
Už patarnavimą vietoje

čia, naujame pasaulyje, yra bu
vusios 4 visuotinės dainų šven
tės: Chicagoje, Toronte, New 
Yorke, Indianapolyje — daug 
chorų, šimtais giedotojų, daug 
tūkstančių lankytojų ne tik iš 
šiaurės, bet ir iš Pietų Ameri
kos. Paskutinėj visuotinėj dainų 
šventėj Indianapolyj dalyvavo 
apie 7,090 žmonių. Dainų šven
tės ir koncertai yra ruošiami 
Anglijoj ir Australijoj. Neseniai

M O V I N G
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063
R. ŠERCNAS perkrausto balduc 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.

dirbtuves darbą _ »i o.oo’’ir°daiyU.,!fiidnėjaus šventėje buvo per 
Pigios paveiksimas lempos.

J. MIGLINAS 
254S w. 69th Kt. II a. PR 6-1043

2,000 svečių.
Dainų šventės tęsiasi 3 die

nas. Pirmą dieną būna generali-

KELNĖS UŽ $1
Užsisakęs sau kostiumą Kalėdų 

iventems ir vienas extra kelnes 
gauna tiktai už vieną dolerį. Ne-1 
žiūrint kokios rūšies medžiagą 
Iialrinktumėt. Kostiumas bus pa
gamintas iš pasirinktos medžia
gos ir pritaikintas pagal užsaky
tojo figūrą. Užsakymai priimami 
iki lapkričio 20 d. KreipkitėM į 
D. Jurjoną, 3251 So. IlaLsted St.

KALĖDOS IR NAUJI METAI ARTĖJA
H II'S K lUlAKI Zir DOVANŲ MI'NTINH'H 
SAVO llRAK.AMS |R GIMINĖMS 
SIŲSK DABAR — SIŲSK PER

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

(Licensed by TNTOURIST)
Kiekvienas tduntiny* H|Mlr<uiM<as. Pristatymas garmitmiOiM. 

GavPjaa nieko nemoka.
Visuos- mūsų skyriuose riktelta ruriena ir žiemos meto reikmenų 

pasirinkimas žemomis kainomis.
Autklle | Jums artimiausią mūsų skyrių — gausite pilnas lnfor- 

‘ ii:macljaa. Mūsų Skyriai

NEW YORK 3, N. Y. 39 Second Avenue 
BROOKLYN 7, N. Y.
PASSAIC, New Jerney 
PATERSON 1, N. J.

600 Sutter Avenue, 
211 Monroe Street

99 Main Street

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

AL 4-5456 
DI 5-8H08 
PR 3-0979

MIJ 4-4619

4. lt A III N S K A S

♦VINELAND, N. J. 
LAKEWOOD. N. J. 
NEWARK 3. N. J. 
NEW HAVEN, Conn

We«t Landia Avė. (Greek Orthodox Bldg.)

1. G. TELEVI8ION OO.
2812 W. 47th SU FR 6-1998 

TV. RADIJAI. HI-FI, VP.SINTIIVAi
Pardavimas-taisymas. Sek. uždaryta

126 4th Street Tel.
428 Sprihgfield Avė. Tel.

6 Day Street Tel.
PHĮLADELPHIA41, Pa. 4925 Old York Rd. Tel. 
PITTRRURGH 3, Pa. 1015 Eaat Caraon St. Tel. 
CLEVELAND 13. Ohio 2683 W. 14th Street Tel. 
WORCESTER. Maaa 174 Millbury St. Tel.
GRANO RAPTDS, Mlch. 414 Scribner Av. N.W. Tel.

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu* 

perkrauatymua bei pervežimui Iš 
tolimų Ir artimų atstumų.

Tel. RE 7-7083

DETROIT, Michigan 
HAMTRAMCK, Mlch. 
CHICAOO 22. ILL. 
CHICAGO 29, ILL 
SAN FRANCISOO, Cal. 
SPRINHEIELD. Mana. 
WATERBURY, Conn.

6440 Michigan Avė. 
9350 Joa. Campau 
2222 W. Chlcago Avė. 
2439 W. 69th St. 
2076 8utter Street 
220 Worthlngt/»n St.
6 John Street

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
TeL

FO 3-8569
BI 3-1797 

2-1446 
DA 4-4401 
HU 1-2750 
TO 1-1068 
SW /8 2868 
GL 8-2256
TA 5-8050 
TR 3-1666 
BR 8-6966 
WA 5-2737 

FT 6 1571 
RE 2-7163 
PL 6-6766

* Vlneland akyriua atidarytas pehktad., ieštad. Ir sekmadieniala

Hta AtUMIMIMMAM

ST. ANTHONY
9A V7MO8 k LOAM 
1447 U. 496i Caart. Omtž, ■.

Tai. ąitbaa S-1M7 
Mvuaat MotloAV • m a

4▼. TNUatOAV, MUM* 
4V t

KRONIKA
• Liet. Kat. Mokslo Akade

mijos suvažiavimas Chicagoje. 
Liet. Katalikų Mokslo Akade
mijos centro valdybą yra pave
dusi Chicagos židiniui organi
zuoti Akademijos suvažiavimą 
Chi-agoje 1961 metų rugsėjo 
mėn. 2—4 dienomis, Padėkos 
Dienos savaitgaly. Suvažiavi
mas studijuos krikščioniškosios 
kultūros dabartinę padėtį ir to
limesnius jos uždavinius. Ple
numo ir sekcijų posėdžiuose 
mokslinius pranešimus padarys 
per 2( katalikų intelektualų.

• Kun. Jonas Riaubūnas, 
aukštuosius teisės mokslus išė
jęs Gregorianumo Universitete, 
rašo diseitaciją iš bažnytinės 
teisės.• L. Zaikrenės dainų rečita
lis jvyks Los Angeles, Calif., 
1961 m. bal. 22 skautiį “Židi
nio” šventėje.
Naujus ir vari. automobilius 

k parduoda
TONY BALAS —HE 4-8200

TONY PIFT PONTIAC 
t 6617 S. VVestern, Chicago 86, III

P. ŠILEIKIS, 0. P r
■Lj Orthopcdaa Protezbitaz

ADaratai-Protfzal, Med bau 
dažai Spec. pagalba kojom1

(Arch SupporbT) ir 1.1.
Vai 9 4 ir 4-8. flefttadienlals 9-’ 
ORTHOPEIU.IOS TECHNIKOS LAB 
^850 W. 63 r d St., Chlcago 29, VU

Tel. PRoapect 6-5054

DR.G.SERNEH
•JRTUVtS AKIŲ •YDYT04A6

T«U YArdž
Pritailm

m wui■ ii strut
HUtaMlMI 
- R ML 96—1

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

54S0 So. Kedzte Avė.
Priima, ligonis pagal susitarimą. 

D81 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 Iki 9 v. p. p. 
kasdien. Išskyrus trečlad. ir žežtad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKIilES LIGOS 
Pritaiko akinius

6822 South Weatern Avenue 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—S v. 
vak. fleAtadienlals 10—1 vai. Trečla- 
dlen. uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas PR H-S220 
Res. teief. VVAIbrook 6-5070

DR. YL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
Kampas 47-tos Ir Damen Avė. 
▼ai. kasdien nuo •—8 vai. vak. 

Ši-St. 2—4 vai. vak.
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 

Ofiso teief. UAfayette 8-6048 
Rez. WAIbrook S-SO4M

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

TeL PRnspect 6-1785 
Šiton W. 5lst Kt., Chktago, m. 

Oakh-y MmII<«I Arta Hldg.
arba

484 Algnna Avė., Plgln, Illinois 
Tel. OWens 5-05SS 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5848, rea HE 4-9884

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 Weat 71st Street
Vai. Pirm., ketvir.. penkt. 1-4 Ir T-8 
Antr. 1-4. treč. Ir žežt pagal sutarti, 
sek m. uždaryta.

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS
S vienetų miegamojo knmplektae ..................................... $119.05
3 dalių Seetional komplektą* .............................................. $189.95

Pollaio (Iriimglng) kedfa — $39.95 Ir aukščiau
30% NI'OliAIIMIH už spyriMŠLliniiM 
matraciM, Notas, lotas. Didelis pa- 
Nirlnklnia-i IA . Vokietijos atgabentų 
nulijo R|kurafų. nu kuriais galite 
klnu.Nytl Europos Htotls.

Gausite nemok amai kalakutą pir
kę ką nore IA pužyničtų dalykų Iki 
Padėkos IMeaoa (1 hankagtving Day).

F. A. RAUDONIS Ir N. BERTULIS 
Savktlnkal

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 W. Roosevclt Rd. Tel. SEeley 3-4711

Seitmadieniaia atdara nuo 11 Iki 5 vai. po pietų

DR. J. G. BYLA - BYLAITIS
Nervų-Smegenų Llgoa. Chlrurg. 

OAKI.KT MEDICAL BLDO.
2300 We«t Slst Street 

Valandos žežtad. susitarus, skam
binti tik plrruad., antrad., ketvlr- 
tad., penktad.. tik nuo 1—4, 6—8 
vai PRospevt 6-1786. Rea. TRE- 
MtlNT 8-Mteo

DR. Z. DANiLEVIžlUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spec. vidaus Ilgus 
6317 South Weatern Avenue 
Tel. ofiso — REpubUc 7-4800

namų — GRovežilU 8-8181 
Valandos: kasdien 2-7 v. p. p., žek- 
tad. 1-5 vai p. p., trečiadieniais už
daryta.

D61 tikslaus priėmimo laiko (ap- 
polntment) malon6k ite susitarti te
lefonu ar asmentikai, kad nereiktų 
ilgai laukt*

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Akušerija Ir moterų ligos 
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2-4 y. popiet. 

Trečiadieniais pagal sutari j. 
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0036 

Rezideucijus tel. BEverly 6-5244

Rea GI 5-0575 8-1870

DR. W. M. EISirEISINAS 
DR. K. 6. DALUKAS

AK IAE Kl J A IR MOTERŲ L1GOC 
6139 8. Kedrie Avė.. WA 5-9878

Valandos pagal susitarimą 
Jei nsatslliepla skambinti MI 8-8081

OtUo HE 4-1414. ReažcL RE T

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija Ir moterų Ugos
2454 We«t 71aš Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—S ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1-4 p. p. Trečiadieniais
uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

▼Mana kr valkų Ugos 
2737 Wea4 71et St

Vai. kasdien nu. 6-8 vai. vakare. 
Šežtad. nuo 18:29 — 2:80 vai. p. p.

Treč. Ir kitu laiku tik susitartu. 
Tel. ofiso tr res. Wž 5-9817

Ofiso tel. TOvmhalI 3-08b8 
Namų-rezld. tel. PRoapect 5-9051

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LdGOS

5002 W. 16th St.. Cicero, Ulinola
, Vai.: kasdien 5-8 p. p. .žežtad. 11-2 

p. p. Treč Ir kt laiku tik susitarus

Tel. ofiso PO 7-6000, re*. OA 1-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1 — 4 p. p. tr 6 
iki I vai. Trečlad. tr žežt. uždaryta 

Telefonas: GRovehUI 6-1686

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECTAKIST® 

PRITAIKO AKINIUS
2422 W. Marųuette Road 

Valandos 9—12 Ir 7—• v. v. pagal 
susitarimą. Išskyrus trečiadienius. 

Ofiso Ir buto tel. OLympto 9-1981

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1467 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 Ir 4-7. Treč. ir 
tad. tik 10-12.

Tel.: REIIance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Lietuvis gydytojas)
3925 Weat 59th Street 

Vai.: Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:80-8:10 
vai vak. Bsžtad. 1—4 vai., trečlad.
uždaryta.

TeL ofiso tr bato OLympto 8-4168

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Str., Cicero
Kasdien 1—8 vai. ir 6—8 vai. rek. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 18 Iki 4 popiet

Ofiso teief. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite K Ėdale 9-9888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU

4146 8. Archer Ava.
Vai.: Kasdien popiet nuo 19—t vai 
valu, pirm., antr., ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik sunltarns

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

KftDIKIŲ TR VAIKŲ LIGŲ 
■PECIALISTt

7166 South WWrn A venų*
MEDICAL BUILD1NO 

Plrmad., antrad., kstv. tr penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p p h- nuo
I v. — I vai. vakare Tubčiad. nuo
II vai. ryto — 1 vai. p. šežtad. 11

vai. ryto Iki S vai. p. p.
Office tel. RE 7-1166 

ei. WAIbeooii 6-61U

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMBGKMŲ LIGOS 

5430 So. Kedrie Avė.
PAGAL 8l'8l’rARIM4

Tel. HE 4-1562
Skambinti 2 Iki 9 vai. popiet kasdie
ną, išskyrus trečiadieni.

OR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA-CHIRURGC 

Vidaus Ilgos
16748 S. Michigan, Chieago 28, III. 

Teief. offiso: Pl Uinan 5-6765 
Namų: BEverly 5-3846 

Pri«m. vai.: kasdien 6-9 v. v., žeftt
1- 4 V? p. p., trečiadienj — uždaryta. 

Tel. <Xls. VI 2-1454. Rea. RE 7-5516

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

3259 South Halated Street
Vai. kasdien: S — 7 p. p.; penktad.
2— 4 Ir 6—8; žežtad. I—4 vai. Treč. 
uždaryta.

Ofiso telefonas — Blabop 7-2626
DR. AL RA6KUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzle tr Archer) 
VAL. kasdien nuo 2 tt<t 9 vai. vak. 

Treč. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street 

Spec. ORTHOPEOINES LIGO8 
Prležala žv. Kryžiaus ligoninę 

VAL: Pirma., antr., ketv„ penktad.. 
nuo 9 Iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
Šežtad. nuo 2-4. Trečiadieniais tr
kitu laiku susitarus telefonu.

Teief. REpubllc 7-2280

DR. ANT. RUDOKAS. 0|rt.
Tikrina akis Ir pritaiko akinius 

keičia stiklus tr rčmna 
4465 8. Callfornla Avė. VA 7-7381
Vai.; 10 ryto iki 8 vak. (trečlad. už
daryta. šežtad. 10 v. r. Iki 2 p. p.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso tel. REIIance 6-4410 
REz. tel. GRovehilI 8-0817

Valandos: 1-8 p. m.'’lF'6-S p, m.
Penkt. Kk 1—3 p. m. 

Trečlad. Ir žežtad. pagal sutarti

Ofiso teief. OLiffride 4-2586 
Rezld. teief. WAIbrook 5-3088

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Bendra praktika Ir specialiai

chirurgija )
(Kamp. 47th tr 8. Hermltage)

Val.: nuo 2 iki 4 vai. Ir 6 iki g v. V. 
Šežtad. nuo 2 Iki 6 va! . ižskyr. sek.

Tel. ofiso TO 3-0859 
Res. tel. GA 3-8048

DR. FL TALLAT-KELPžž
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chlrurgtnfia ilgos 
6009 West 18th Street. Cicero, m.

Vai.: kasdien 6-8 p. m.. Kežtadlen. 
1-1 P. P. Kitu laiku ir trečdtad su
sitarus.

DR. VYT. TAURAS
. (Bendra praktika Ir moterų Ilgos) 

Oflsaa ir rez. 2652 W. 59th St 
(Bendra praktika tr moterų Ugos)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas Ir rez. 2652 W. 59tb M.

Tel. PRospect 8-1223 ar TR 3-6677 
Ofiso vai.: Pirm 7-9 v. v. , Antrad., 
Trsč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šežtad. 
2-4 vai, popiet ir sulig susitarimu. 

Tol. ofiso HE 4-2123, ros. GI 5-8196
DR. V. P. TUMASOHIS

CHIRURGAS 
2454 Wret 71st Street 

(Tlst Ir 80. Campbell Are.) 
▼ai.; pirm, antr., kstv. tr
nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 9. Treč. Ir 

uždaryta.

Telefonas — GRovehUI 6-9899
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

2524 U eat 69th Street
Specalybč: AKUŠERIJA tr MOTERŲ

LIGOS
Valandos: nuo 1-4 Ir 6-9 vai. vak. 

šeštadieniais nuo 1-4 vnl. popiet

Tel. PRoapect 6-6460
DR. ONA VAŠKEVI6IUS

(VAARAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGU

624S South Kedzle Ava.
Ofiso vai. kasdien; 2-4; 6-9 

šežtad. nuo 2 Iki 4. Treč. Ir eskm. 
tik skubiais atvejais Ir susitarus.

Tel. ofiso PR 8-6448, re*. HE 4-9168
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 W. Marųuette Road

Vai. nuo 9 Iki 4 v. v. Ir 7 Iki 9 v. e. 
Trečlad. Ir žežtad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Ilalated Street
Ibi. ofiso CA 6-0967, re*. PR 6-8868 

Rezld. 6600 Hn. Arteslaa Are.
Vai. 11 v. ryto Iki 2 v. p. p., 6-7 V.

Perikaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti

Tel. Dff. PR 9-4841, 9 A.M.-Ž p.M.
Tel. Rea. AV 9-9627, 6:39 P.M. <kl9

DR. JUSTINA ŽIRGULIS
įvairios re’Tvų bei proto Ugos » 

valkų Ir niiaugmdų 
PrrroFTHLD BIULDING, kamb. 691 
66 E. Weahlngton M., Chlcago I, m. 

PrttmLmas tik pagal susitarimą
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Liūdna Klaipėdos Konservatorijos sukaktis

JUOZAS STROLIA, Chicago, III.

Lietuviai muzikai, mokęsi 
Klaipėdos Konservatorijoje, šie
met mini 30 metų sukaktį nuo 
jos likvidavimo.

Si muzikos mokslų įstaiga iš
dygo 1923 metais kompozito
riaus Stasio Šimkaus ir Klaipė
dos lietuvių ir vokiečių muzikos 
entuziastų rūpesniu. Nuo 1925 
metų. sausio 1 dienos ji buvo ga
vusi valstybines teises, o 1930 
metų rudenį staiga ji buvo likvi
duota. Jos vietoje vėliau buvo įs
teigta privati žemesnio tipo mokykla.

Negatyvi šios mokyklos su- 
* kaktieš pusė neleidžia šiandien 

su džiaugsmu apie ją rašyti. Ta
čiau perdėm klaidingos ir šališ
kos kai kurių neatsakingų ir šios 
įstaigos iš arčiau nepažinusių 
asmenų informacijos ir keistos

* trumpos jų replikos šios mokyk
los ir buvusių jos mokinių adre
su, visą eilę metų nuo pat jos įs
teigimo net ligi dabartinių laikų 
pasirodančios spaudoje, verčia

• iškelti viešumon jiems daromą 
.moralinę skriaudą ir, nors po 30 
metų, pateikti skaitančiajai vi
suomenei teisingą ir bešališką 
vaizdą. • »
t>u muzikos centrai Lietuvoje

Nora Kaune jau šeštus metus 
veikė kotnp. Juozo Naujalio va- 
dovaujamoji valstybinė muzikos 
mokykla, bet anksčiau buvęs jo 
mokinys Stasys Šimkus 1924 m. 
pirmasis sugebėjo išgauti iš Lie- 
tuvoe ministerių kabineto išsyk 
net 72 .stipendijas instrumenta
listams ir sutraukti pirmaeilius 
savus ir užsienio muzikus aka
demikus į Klaipėdos Konserva
torijos pedagogus.

Tarp St. Šimkaus ir Kauno 
muzikų buvę nepergeriausi san
tykiai po šių pirmųjų Šimkaus 
pasisekimų dar daugiau buvo pa
šliję. Tačiau ryški šių dviejų mu
zikos mokslo institucijų vadovy
bių nesantaika dar paaštrė
jo, kai naujas švietimo ministe- 
ris dr. Jokantas 1925 metų pra
džioje, vietoj kreipęsis į čia pat 
pašonėje esamus Kauno muzi
kus, kreipėsi į Klaipėdoj gyve
nantį kompozitorių Stasį Šimkų, 
jam pavesdamas paruošti išsa
mų pranešimą apie Lietuvos mu
zikos padėtį. Šis ilgas St. Šim
kaus raštas, užvardintas “Mu-

£ zikos/reikalai Lietuvoje”, vėliau 
pasirodęs “Ryto” 127 ir 128 nu
meriuose ir “Muzikos” 4-me nu
mery, sukėlė audringus abiejų 
pusių ginčus spaudoje.

Šimkus rašė, kad mūsų muzi
kos mokyklos nepajėgiančios iš
auklėti navų muzikų, kad bažny
tinė muzika žengianti į galutinį 
nupuolimą ir t. t. ir kad jo va
dovaujamoji Klaipėdos Konser
vatorija einanti tikros ir spar
čios pažangos keliu. Ten pat įro
dinėjo, kad aukštoji muzikos 
mokykla turėtų būti Klaipėdoje, 
kai Kauno muzikos mokykla tu
rėtų ir toliau likti tik žemesnio 
tipo mokykla, o kaip turinti ge
rus vargonų muzikos specialis
tus, galėtų pasilikti prie vargo
nininkų prieauglio išmokslinimo.

Į šiaš St. Šimkaus reveliacijas, 
Kauno muzikos mokyklos peda
gogų tarybos vardu pasirašyda
mas, atsiliepė jos direktorius J. 
Naujalis, įrodinėdamas spaudoje 
(“Rytę” ir “Lietuvoje” 1925 m. 
156 n-ry), kad “muzikos mokslo 
ir kotfipozitoriškas jėgas turime 
rimtesnes ir visais atžvilgiais 
tvirtesnes, negu Klaipėdoje ir 
t. t ir t. t.

Savaime suprantama, kad kau 
niškių muzikų ambicija ir jų 
mokyklos prestižas tuo švietimo 
minisfcbfio žygiu ir St. Šimkaus 
raštu buvo skaudžiai paliesti ir 
jų tarpe sukėlė nemaža susirū
pinimo, o sykiu ir revanšo dva
sią. Gaila tik, kad tas kauniškių 
revaMfes neapsiribojo tik vieno 
St. Šimkaus asmeniu, bet išsiplė
tė ir net ligi šiol tebėra taiko
mas ir ne vienam nieku dėl tų 
dalykų nenusikaltusiam Klaipė
doje studijavusiam muzikui.

Po kauniškiams muzikams ne
malonaus švietimo ministerio

M gesto į Lietuvos švietimo Minis
teriją ėmė lankytis asmenys, 
skūsdnmi St. Šimkų, kam jis ne

teisėtai prisidėjęs prie Klaipėdos 
muzikos mokyklos konservatori
jos titulą, kuriuo galinti vadin
tis tik aukštoji muzikos mokyk
la. Vėliau buvo užmetinėjamas 
St. Šimkaus netikusių mokslo 
metodų vartojimas mokykloje ir 
vis iškeliama kitokių, skambių, 
bet visuomenę klaidinančių arti
mo aky “krislo atradimų”. To 
poveikyje 1927 metų pavasarį į 
Klaipėdos Konservatoriją iš Kau 
no buvo atvykę muzikai: J. Nau
jalis, J. Gruodis ir J. Bendorius 
tikrinti mokslo pažangumo ir 
mokslo metodų. Po parodomojo 
koncerto Klaipėdos miesto teat
re ši Lietuvos muzikų “viršūnių 
konferencija” rado reikalo net 
vienam mokiniui duoti tokį 
klausimą: “Tu juk mokeisi Kau
ne Ir čia. Pasakyk, kurioj mo
kykloj yra geresni mokslo meto
dai?”

Šiandien, žiūrint iš laiko per
spektyvos ir per pedagogikos 
akinius, tenka tik pasakyti, kad 
“viršūnės”, spaudoj ir gyvu žo
džiu besiginčydamos apie muzi
kos mokslo metodus ir tą savo 
“žinojimą” bedemonstruodamos 
prieš menkai šiuose dalykuose 
susigaudančią mūsų ano meto 
visuomenę, tik “pilstė ir tuščio 
į dyką’” nes nė viena, nė kita 
pusė teoretiškai niekuomet ne
buvo studijavusios pedagogikos 
mokslų.

Mūsų to meto “muzikos viršū
nes ’ Vyriausias Dirigentas jau 
seniai pasišaukė į amžinojo poil
sio vietą, bet jų palikuonys, po

Komp. Juozas Strolia

tokio auklėjimo skiepijimo net 
ir ligi pat šių dienų vis dar tebe- 
skirto muzikus į “savus” ir 
“klaipėdiškius”.

Klaipėdoj studijavusių ir ten 
mokslą baigusių muzikų nekro
logai imta rašyti JAV-bėse lie
tuvių spaudoje pirmiausia pa
garbinant Kauną: “Kauno kon
servatorija išleido daug muzi
kų...” O Kasely įvykusiame 1946 
metais balandžio 27 — geg. 5 d. 
lietuvių menininkų suvažiavime 
vienam buvusiam klaipėdiškiui 
pradėjus kalbėti dėl tvarkos, ki
tas suvažiavimo dalyvis kauniš
kis dainininkas kalbėjusį gana 
įžūliai pertraukė, išvadindamas 
jį “kažkokio simfoninio orkestro 
barabanščiku”. Ta pat proga 
tenka pasakyti, kad minėtasis 
dainininkas, neilgai dainavęs, 
jau seniai nuėjo į archyvą, o 
“barabanščikas” tebedainuoja, 
kaip dainavęs.

Paeiliui nušviečiant čia iškel
tus klausimus, pirmiausia reikia 
pasakyti, kad kalbamais laikais 
Klaipėdos lygiai kaip ir Kauno 
muzikos mokyklos nė viena ne
buvo aukštoji mokykla. O var- 
šuviškos panaberijos poveikyje 
kilę ginčai dėl Klaipėdos muzi
kos mokyklos pasisavinimo kon
servatorijos titulo atrodė kaip 
Jonuko su Maryte ginčas, kuri 
žvaigždė yra šviesesnė — Auš
rinė, ar Vakarinė. Mat, Didžioji 
Lietuva dalį savo kultūros bu
vo gavusi iš lenkų ir iš rusų. 
Rusijoj ir Lenkijoje konservato
rija reiškė aukštąją mokyklą. 
Klaipėdos kraštas buvo buvęs 
vokiečių kultūros įtakoje, todėl 
Klaipėdoje Konservatorijos var
das nereiškė aukštosios mokyk
los, nes Vokietijoje aukštosios 
muzikos mokyklos dažniausiai

yra vadinamos “flochschule 
fuer Musik” arba “Akademie 
der Tonkunst”. Jei kuri nors 
mokykla su konservatorijos var
du turi aukštosios mokyklos tei
ses, tai šalia jos vardo būna 
pridedamas dar ir kitas, pvz. 
“Landeskonservatorium Dres- 
den”. “Akademie fuer tyluzik 
und Tanz”.

Klaipėdos Konservatorija bu
vo aukštesnioji mokykla ir 192$' 
metų’ rugsėjo 1 d. kuratorijos 
pasirašytame mokyklos statute 
ji buvo pavadinta “Muzikos mo
kykla — Konservatorium fuer 
Musik”. Tokį dvilypį vardą ji 
turėjo ir virš durų Palangos gat- 1 
vės pusėn. Klaipėdiečių ji buvo 
vadinama “konservatorija”. Su
valstybinta ji savo raštų kam
puose ir antspauduose turėjo 
įrašą “Klaipėdos Konservatori
ja”.Kad Klaipėdos Konservatori
ja būtų buvusi “tik orkestro”- 
arba “barabanščiku” mokykla
— yra tik pikti prasimanymai, 
siekianti diskredituoti iš šios mo 
kyklos išėjusius muzikus prieš i 
lietuviškąją visuomenę. “Tik or
kestro mokyklos” Lietuvoje vi
sai nebuvo. Kalbamoji įstaiga, 
lygiai kaip ir Kauno muzikos 
mokykla, būdamos valstybinės 
institucijos, abi privalėjo pa
klusti vienam ir tam pačiam 
1921 m. spalio mėn. 29 dieną 
Steigiamojo Seimo priimtam 
muzikos mokyklų įstatymui, pa
skelbtam Vyriausybės Žinių Nr. 
73. Taigi, kaip Kauno muzikos 
mokykloje, taip ir Klaipėdos 
Konservatorioje nelankęs ir ne
išlaikęs egzaminų iš to įstatymo 
4 ir 5 paragrafais nustatytųjų 
vieno specialinio ir visų bendrų
jų arba šalutinių mokslo dalykų, 
niekas negalėjo baigti šios mo- į 
kyklos ir gauti mokslo baigimo į 
dokumento.Simfoninis orkestras, kuris, 
paprastai, būna kiekvienos šios 
srities mokslo įstaigos atsieki- 
mų sintezė ir pasididžiavimas, ir 
šioje mokykloje buvo tik priva
lomas šalutinis dalykas, iš kurio 
net egzaminų nereikėjo laikyti. 
Stasys Šimkus sugebėjo sudary
ti simfoninį orkestrą iš savo mo
kinių anksčiau, negu Kaunas, ir 
dažnai su juo tiek spaudoje, tiek 
viešai su gyva muzika mėgdavo, 
prieš pavėlavusį Kauną pade- [ 
monstruoti. Todėl tai ir kilo 
įvairūs nepasitenkinimai ir kar
tojosi Krylovo pasakėčia apie 
lapę ir dešrą, pravardžiuojant 
šią mokyklą ir iš jos išėjusius 
muzikus ne tais vardais, kurie 
jiems iš tikrųjų priklauso.

Klaipėdos Konservatorijos 
muzikos kultūros įnašas

Klaipėdos Konservatorija — 
kaip valstybinė mokslo įstaigai
— tegyvavo vos penkerius su pu 
se metų ir pusantrų metų prieš 
jos suvalstybinimą. Joje yra mo
kytojavę per 50 mokytojų (lie
tuvių, vokiečių, čekų, vengrų ir 
rusų), iš kurių berods tik trys ar 
keturi trumpalaikiai mokytojai 
nebuvo baigę aukštojo mokslo. 
Ši mokykla per tą trumpą laiką 
sugebėjo išmokslinti eilę įvairių 
sričių muzikos darbininkų:

1) 1930 metais 32 "klaipėdiš
kiai” buvo priimti į Lietuvos 
valstybės operą ir sudarė dides
nę viso operos orkestro pusę. 
Dalis jų greit užėmė operos kon
certmeisterių vietas. Net toks 
pasaulinio masto dirigentas N. 
Malko Prahoje ir čia JAV-bėse 
spaudos žmonėms klaipėdiškius 
muzikus pakartotinai ir su ma
lonumu yra paminėjęs kaip pir
maeilius simfonikus.

Kai kurie klaipėdiškiai yra 
buvę priimti ir į užsienių simfo
ninius orkestrus, kaip pvz. P.
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KALĖDŲ SIUNTINIUS
į Lietuvą ilsiųskitę ar užsakykite 
dabar per žinomiausią lietuvišką 
bendrovę. Greitas patarnavimas, 
žemos kainos, daug naujų prekių.

PATRIA
GIFT PAROKL CO

3741 W. 261 h Rt, Chicago 23, III. 
CR 7-2128
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Klaipėdos įlanka

Armonas — Salzburge violanče- 
lės koncertmeisteris, o vėliau — 
Muencheno simf. orkestro celis- 
tas; V. Dapšys — Venecueloje, 
A. Sadauskas ir J. Strolia — 
Drezdeno teatro smuikininkai ir kt.

2) Pirmaeilių operos solistų, 
kaip pvz. Ant. Dambrauskaitė, 
Juzė Augaitytė, Stasys Santva
ras, Stepas Sodeika ir kt. Taip 
pat dainininkų — koncertantų: 
Vai. Barmienė, Anat. Grišonas, 
Z. Strofienė, Joanė Žukauskaitė ir 1.1.

3) Iš 50 pedagoginius dalykus 
baigusių mokinių daugelis dirbo 
kaip aukštesniųjų mokyklų mu
zikos mokytojai ir chorvedžiai. 
Chorų varžybose iš jų yra laimė
ję premijas: P. Armonas, V. Ar- 
nastauskas, P. Četkauskas, A. 
Grudzinskas, K. Gurevičius, A. 
Ilčiukas, J. Motiekaitis, J: Stro- 
lia, J. švedas, P. Vacbergas ir I 
kt. Feliksas Svirskis ir J. Strolia 
po keletą metų yra mokytojavę 
Vokietijos aukštesn. mokyklose.
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mokęsis fortepijoną ir violanče- 
lę Vyt. Marijošius buvo priimtas 
į valstybės operą akompaniato
rium — koncertmeisteriu, o vė
liau išaugo į operos dirigentą. 
Šioje mokykloje mokėsi ir kiti 
operos, baleto ir valstybės radio-1 
fono dirigentai: Jeronimas Ka
činskas, Juozas Pakalnis, Alek
sas Motekaitis ir karo kapel
meisteriai: P. Armonas, B. Bal- 
čiauskas, Z. Anučiauskas ir Motiekaitis.

5) Ten pat yra mokslą baigęs 
pirmojo lietuvių liaudies instru
mentų ansamblio organizatorius 
Jonas Švedas. Nemažiau su mū
sų liaudies muzikos instrumen
tais Klaipėdoje susipažino ir ki
ti šios mokyklos auklėtiniai: Al
fonsas Mikulskis ir Ona Mikuls
kienė ir liaudies muzikos instru
mentų tobulintojai Albinas Lie
pus ir Pranas Servą.

6) Klaipėdos Konservatorija 
išleido nemažą būrį jaunų mu
zikų — pasiryžėlių, kurie buvo 
priaugę užimti Lietuvos aukštų
jų mokyklų mokytojų, instrukto-1 
rių ir mokslo katedrų asistentų j 
vietas. Pvz. Kauno valstybinės 
konservatorijos mokytojais tapo 
šie “klaipėdiškiai”: 1) J. Pakal

nią — fleitos klasės mokytojas; 
2) Jonas Švedas — trombono 
klasės mokytojas: 3) Aleksas 
Valius — klarneto klasės moky
tojas; 4) Viktoras Dapšys — 
violančelės klasės mokytojas; 
5) Vincas Šleivys — triubos kla
sės mokytojas; 6) Kazys Pau
lauskas — fagoto kl. mokytojas; 
7) M. Budriūnas — estetikos 
kurso lektorius; 8) Jonas Motie
kaitis ir 9) V. Amastauskas — 
valstybinės Vilniaus konserva
torijos smuiko klasių mokyto
jai; 10) Stepas Sodeika — Res
publikos Pedag. Instituto daina
vimo katedros asistentas; 111 A. 
Klepackas — ten pat smuiko 
katedros asistentas

7) Kitų aukštesniųjų muzikos 
mokyklų mokytojais yra buvę 
(kaikurie jų — tebėra): V. Jau- 
niškis, K. Linkevičius, A. Šva- 
rąitė, J. Kačinskas, J. Bertulis, 
H. Buivydas, P. Armonas, J. 
Strolia," V. Četkauskas, D. And
rulis, M. Budriūnas, A. Grudzins 
kas, A. Rauchas, St. Sodeika, 
K. Urbonas, P. Samuitis, A. Kle- 
packas^ V. Dapšys (Lietuvoj ir 
Austrijoje).

8) Klaipėdos Konservatorijos 
klasė, kurioj mokėsi ir Jer. Ka
činskas, išmokslino eilę žmonių, 
praturtinusių daugumoje* Lietu
vos vokalinę muziką naujais kū
riniais (D. Andriulis, J. Bertulis, 
K. Motgabis, J. Strolia). Be to, 
šioje mokykloje komp. Juozo 
Žilevičiaus šalutinių muzikos da
lykų klasėse mokslas buvo taip 
pastatytas, kad iš tų klasių į gy
venimą išėjo eilė muzikų kompo
zitoriais ir harmonizatoriais, 
kaip pvz. Jonas Švedas (simfo
ninė, vokalinė ir liaudies instru
mentų muzika); J. Pakalnis 
(baleto ir simfoninė muzika); 
Jonas Navakauskas (opera, vo
kalinė ir simfoninė muzika);

Stepas Sodeika, J. Kudokas, A. 
Ilčiukas, Br. Jakavičius, Pr. Čet
kauskas ir kt. (vokalinė — cho
rinė muzika).

Už savo muzikos kompozicijas 
konkursuose yra laimėję premi
jas: J. Andrulis, J. Bertulis, A. 
Mikulskis, Jakavičius, Strolia.

9) Lietuvos nepriklausomybės 
pradžioje pedagoginę muziko® li
teratūrą kūrė vienintelis žmogus 
— kun. T. Brazys. Jam sustojus, 
prie šio darbo dirvonų niekas iš 
valstybinių muzikos mokyklų 
pedagogų ir profesorių (išsky
rus J. Žilevičių ir J. Karosą), ku
rte taip pat nebuvo "saviškiai”), 
nė piršto nepajudino. Tuomet ir 
į šią sritį atėjo Klaipėdos Kon
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GERA ŽINIA ŽMONĖMS
KURTE SIUNČIA PINIGUS 

ARBA SIUNTIMUS 
I LIETUVĄ

RUBLIŲ
NE 4) už vieną dolerį

Dabar mes jau iimokšsivn
Siunčiant pinigus per 

mūsą banką Į

LIETUVĄ
Pristatymas garantuotas 
ir gausite kvitą su jūsų gi
minių parašu. Daug kas 
anksčiau siųsdavą siunti
nius dabar siunčia pini
gus. Dėl pilnesnių infor
macijų rašykite arba 
skambinkite

AMALGAMATED BANK
111 S. Dearbern Street

Teleplutie FRanklIn 2-4100 
Member Federal Deposit 

Insurance Corporation
GUeago M, DL

(F

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufaeturera

Rankomis išpiaustjti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai

244X1 8. Oakley Avė., ( hieagn 
Vlrginia 7-7258-59'

servatorijos auklėtiniai ir kūrė 
pedagoginę literatūrą (D. And
rulis, K. Jovaiša, J. švedas, J. 
Strolia, o vėliausiai ir J. Motie
kaitis, M. Buivydas, V. Amas
tauskas, K. Linkevičius), pra
turtindami jos baisiai mizerišką 
lobyną naujais vadovėliais, ku
riuos atitinkamo meto kritika 
sut ko palankiai.

10) Muzikos publicistinėje sri
ty Klaipėdos Konservatorijos 
auklėtiniai yra išvarę taip pat 
plačią vagą. Jie studijų metais 
beleisdami savo “Kapelos atgar- 
ius” Mixtum eompoaituip”, “Muzikos Atžalas” ir kt. subren

do ir rimtiems spaudos žodžio 
darbams. 1931 metais klaipėdiš
kis Matas Budriūnas pradėjo 
Kaune leisti mėnesinį muzikos 
žurnalą “Muzikos Barus”, ku
riam medžiagą, be paties redak
toriaus, duodavo daugiausia bu
vę klaipėdiškiai. Kauniškiai mu
zikos tūzai prie šio kultūrinio 
darbo neprisidėjo keletą metų, 
net ir tada, kai "Muzikos Baruo
se” pradėjo bendradarbiauti žymūs Vakarų Europos muzikai, 
kaip Prahos konservatorijos 
prof. Aloys Haba ir kompozito
riai: Kari Reiner, Karei Ančerl, 
Mirko Očadlik, žymus vokiečių 
dirigentas dr. H. von Scherchen 
ir latvių muzikas H. Prusis. Tik 
pradedant 1938 metus į šį spau
dos darbą randame pagaliau su
tikusius įsijungti ir kauniškius: 
J. Gruodį, J. Bendorių, V. Žadei-
ką ir kitus.Iš visų muzikos žurnalų, “Mu
zikos Barai” ilgiausiai išsilaikė.

(Nukelta į 4 psl.)

Prieš siųsdami
DOVANŲ SIUNTINIUS Į SSSR

per kurią nors firmą
miKLAUSKIT SAVĘS APIE SEKANČIUS DALYKUS:

1. Ar firma patikima? 2. Ar ji tai įrodė? 3. Ar ji rūpestin
gai supakuoja ir išsiunčia siuntinius ir paruošia dokumentus? 
4. Ar ji naudoja geriausias dėžes? 5. Ar ji varo biznį ilgiau, kaip 
25 metus? 6. Ar ji oficialiai ĮGALIOTA?

Atsakymai į visus šiuos klausimus bus TAIP, jei Jūs siųsite 
dovanų siuntinius per

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
4102 KO. ARCHER AVĖ., CHlCAGO 32, ILL.

Telef. FRontier 6-6399
Greit atgabenkite savo siuntinius pas mus ir mes greit 

usiųsime juos!

Z
Pasiruoškite Ateinančių (1961) Metų

ATOSTOGOMS!
Ateinančių metų atostogas planuokite jau dabar, kad gal? 

tumėt turėti geresnį pasirinkimą ir lankytinų vietų ir lėktuvų 
ar laivą pasirinkimą.

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 S. Oak'ey Avė., Tel. TA 7-3278, Chitago 8, III.
sutvarko dokumentus, parūpina kelionę lėktuvais,.geležinkeliais, 
autobusais, laivais, kaip keliauti Europoje taip ir planuoti ato
stogas P. Amerikoj, Kanadoj ar ir pačioj Amerikoj jvair. vietose.

VANDER WAGEN /
A Sinclair

HEATINGANGLYS

SINCLAIR ALYVA

4552 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020

SuperPlamt

Didžiulis Atidarymas!!!
Neįtikimai žemos kainos geriausios kokybės medžiagoms: vilnonėms pal

tams (importuotos ir vietines), kostiumams — importuotos ir vietinės, šilkas, 
BROCADE’, "TAFFETA ", aksomas, inpilams medžiagos ir kt.

Pasinaudokite šia nepaprasta proga Ir būtinai atsilankykite, nes netik pigiai pirkaite, bet dar 
kiekvienas gana suknelei šilko medžiagoa

STEIN TEKTILE COMPANY
616 W. ROOSEVELT RD, CHlCAGO 7, ILL.

Telefonas — HArrison 7-3737
Mūuų naujas adreaau yra tik 1 blokas į rytus ant Rooaevelt Rd. nuo mūsų anksčiau buvusių patalpų

Antnmohilius galite pastatyti nemokamai u« kampo ant Jeffemon 8L 8HERNIN alkttftje.
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Naujas albumas

LIETUVA MANO TĖVŲ ŽEMĖ
' BRONIUS KVIKLYS, Chicago, Ilk

IJau daugelį metų gyvenant 
mums svetur, tegu ir vaišingose 
šalyse, neturint galimybės palai
kyti žmoniškų ryšių su gimtąja 
šalimi, jos pasiilgimas mumyse 
yra nepaprastai išaugęs. Ne
nuostabu tad, kad išeiviai, ypač 
daugiau metų sulaukę, prisime
na žemę, iš kurios yra paimti, 
jos likimu sielojasi, ieško jos 
vaizdų ir sapnuose dažnai ją 
mato.. Taigi nemažą pasišventi
mą parodo tie žmonės, kurie 
vienu ar kitu būdu — žodžiu, 
raštu, gyvu vaizdu parodo 
jiems tą pažadėtąją žemę.

Vienas iš tokių didžiulių Lie
tuvos žemės mylėtojų yra dail. 
Vladas Vijeikis, šiomis dienomis 
patiekęs išeiviams lietuviams 
naują Lietuvos gyvenimo, vaiz
dų, kovų ir darbų albumą — 
LIETUVA MANO TĖVŲ ŽE
ME. Tai labai plačios apimties, 
didelio formato (220 x 285 cm) 
436 puslapių albumas. Anot pa
ties autoriaus — redaktoriaus, 
“ši knyga skiriaifta tiems, kurie 
nėra matę savo tėvų žemės, ir 
tiems, kurie jos šviesų atmini
mą nešioja savo širdyje“.

Surinkta daug medžiagos

Darbštus, kruopštus tokios 
rūšies medžiagos rinkėjas V. Vi
jeikis yra surinkęs ir čia patie
kęs apie 1.300 įvairių Lietuvą, 
jos gyvenimą, žmones ir darbus 
liečiančių dalykų. Albumo tema
tika labai plati, įvairi: schema
tiniai Lietuvos žemėlapiai, vals
tybės ženklai, vėliavos miestų 
herbai, priešistorinių laikų radi
niai, piliakalniai, archeologiniai 
paminklai, istorinių laikų — ku
nigaikščių Lietuva, jos valdovai, 
pradedant pirmaisiais didžiai
siais kunigaikščiais, baigiant 
prezidentais; toliau — gyven
viečių vaizdai, gausūs liaudies 
meno dirbiniai, dievdirbių kūri
niai, paminklai, bažnyčios, įdo
mesni pastatai, kaimai, gamto
vaizdžiai, augmenija, gyvūnija, 
paukščiai, visuomeninio gyveni
mo apsireiškimai, organizacinė 
veikla, kariuomenė, spauda, 
knygos, pašto ženklai, religinis, 
muzikinis, kultūrinis gyvenimas, 
net lietuviškų vardų kalendo
rius ir t. t. ir 1.1.

Greta pridėti kai kurių mūsų 
tautinių giesmių bei dainų teks
tai su gaidomis ar be jų. Kai 
kuriuos pagrindinius knygos 
skyrius lydi trumpi kelių ar ke
liolikos eilučių paaiškinimai. Ži
nia, jie nepakankamai platūs 
daugiau išsilavinusiems skaity
tojams, bet gal būt ganėtini čia 
gimusiam jaunimui ir tiems 
knygos Skaitytojams, kurie dėl 
senatvės ar kitų aplinkybių kny
gas nebeskaito, o tik jų pusla
pius varto.

Autoriaus - redaktoriaus stro 
piai rinkta knygai medžiaga 
jau eilė metų, mūsų sąlygomis 
iš antraeilių ir gal trečiaeilių 
šaltinių. Daug ka« mėginta pa
pildyti dailininkų paveikslais, 
kurių 6 spalvoti, paties V. VI- 
jeikio piešti. Visa tai turėtų 
praturtinti leidinį ir patraukti 
tėviškės išsiilgusį skaitytoją.

Taisytini dalykai
Tačiau, kaip paprastai leidi

niuose, taip* ir šiame albume pa
sireiškia daugiau ar mažiau trū
kumų. Pirmiausia, skaitytojas

čia pasiges griežtesnės sistemos. 
Iš pradžių, rodosi, autorius, dė
liodamas nuotraukas, bando jos 
tiksliau laikytis, vėliau nuo jos 
gerokai nukrypsta ir todėl kai 
kur maišosi gilioji 'Lietuvos se
novė su dabartimi ir net išeivi
ja (181 pusi.j. Kai kurie skyriai 
gerokai išplėsti, o kiti persiau- 
ri. Sakysime, Lietuvos sporto 
skyrius, kuris gal būtų įdomus 
jaunimui, čia labai trumputis 
(206 pusi ). Knygos dokumen- 
tacinė medžiaga, tiesa, dažnai 
skaitytojui nuobodoka, tačiau 
čia ji yra menkoka ir lakoniš
ka: trumpi parašėliai, dažnai 
nedaug ką tepasakantieji, kitur 
(212, 301, 337, 340—342, 350— 
351, 395, 428 pusi.) jų visai nė
ra, o nebūtų pakenkę įdėti, vie

lai kais labai įsigalėjo paprotyB 
įvairių švenčių, gimtadienių, 
vardadienių ir kitų progų mėtų 
duoti dovanas. Tai gerai: kam 
nemalonu jų gauti! Tačiau 
praktiškai jų tarpe matome 'be
veik išimtinai tik medžiaginius 
dalykus: brangesnes ar piges
nes vazas, įvairias statulėles, 
kitataučių dirbinius, indus; ge
rai, jeigu jau tautodailės daly
kus. Retai kam įteikiama lietu
viška knyga, lietuviškas albu- Į 
mas. Artėjant švenčių metui, 
tektų priminti, kad jų proga 
praverstų savo artimam žmogui, 
sūnui — dukrai, padovanoti ir 
lietuvišką knygą. O čia ne pas
kutinėje vietoje tiktų ir VI. Vi- 
jeikio dovana išeiviams — “Lie
tuva mano tėvų žemė”.

Vladas Vijeikis, LIETUVA 
MANO TĖVŲ ŽEME. Tėviškėlė, 
4346 So. Westem Avė., Chica
go 9, III. 1961 m. 430 pusi., 6 
spalvotos iliustr. tekste. x

A. a. muz. Vladas Paulauskas
POVILAS DIRKLS, Chicago, III. <

Lietuvoje Romainių sanatori- Vladas Paulauskas buvo apkal- 
joje mirė ilgametis Šv. Petro ir tintas neištikimybe ir nelojalu- 
Povilo bažnyčios Panevėžyje mu ir ištremtas į Sibirą dešim- 
muzikaa Vladas Paulauskas ir čiai metų, į koncentracijos sto- 
buvo palaidotas Petrašiūnų ka« I vykią. Atkalėjęs skirtą laiką, 
puošė šių metų rugsėjo 2 dieną. | buvo grąžintas i Lietuvą. Grįžo
” Velionis buvo gimęs 1886 me-1 P*1“**8’ ** 8veikato«- Apsigy- 
tais Kaune. Kūdikystę ir jau- veno savo glajam Kaune- nystę praleido gimtajame mies- Atsipeikėjęs vėl ėmėsi ieškoti 
te. Pagrindinį mokslą išėjo Kau-; darbo pagal savo turėtą prote- 
no gimnazijoje o muzikinį — Pirnuausiai gavo vargoni-
Muzikos Mokykloje ir muz. J. ninko vietą Kuktiškėse, o vėliau
Naujalio vargonininkų kursuo-1Kovarske- Tačiau su Palūžusia se Kaune ' 8Ve*kata ir vargonininkavimasnesisekė, nes su pertraukomis

riaująs Connecticut Valst. Ko
legijoje. Pažymi, kad lietuvių 
pasakų rinkinys yra įdomus ir 
skaitytinas. Pasakos parinktos 
iš septynių klasifikacijos rūšių, 
tačiau maginės pasakos ir le
gendos sudarančios pagrindą. 
Pagaliau recenzentas rašo: “Sa
lia supažindinimo su 36-mis ma-I 
žai žinomo krašto pasakomis,
knyga tini specialias tyrinėtojo i 
pastabas bei nurodymą pasakų 
motyvų ir šaltinių, kas yra Ypa
tingai įdomu folkloristui. Tos 
pastabos yra su eksperto suge
bėjimu pateikiamos Jono Balio“.

• Chicagos Aukštesniojoje 
Lituanistikos Mokykloje šiais 
mokslo metais yra mokinių: IV

Pirmojo Pasaulinio karo me- turėjo gydytis įvairiose sanato- klasėje 47, V-je 55, Vl-je 59,
tu velionis, Lietuvai esant vokie rijose.

Strolia; tautinius šokius — L. 
Braždienė ir R. Gustaitienė. Pa
mokos būna nuo 9 vai. 30 min. 
iki 2 vai., o po jų dar tautinių 
šokių painokos iki 3 vai. 30 
min

Dail. Vladas Vijeikis

nu kitu sakinėliu paaiškinti.
Yra kiek korektūros ir net 

prasmės klaidų, vienur kitur ne- 
Į tikslūs parašai, vietovardžiai, 
etc. Be to, ar šiandieną jau tik
tų tokiame albume dėti tokios 

1 rūšies paaiškinimus, kaip, saky
sime, kalbant apie Lietuvos him 
ną, kad jį giedant reikia atsisto
ti ir nusiimti kepurę... (llpusl.). 
Nežymimi nuotraukų autoriai 
(436 pusi. bendrai tepažymėti 
7), o būtų buvę geriau jų nenu- 
skriaudus. Sakysime toks protf. 
S. Kolupaila, kurio nuotraukų 
gal visa šimtinė čia sudėta, nė
ra nė užsimintas. Būtų gerai 
užsiminti tada bent apie leidi
nius, iš kurių nuotraukos paim
tos, bent Jtnygos gale, o to nė
ra. Kai kurios fotografijos yra 
menkokos techniškos kokybės 
ir kažin ar tiko į albumą? Jų 
neįdėjus, leidinio vertė gal būtų 
dar išaugus.
Skaitytoją perkels į svajonių 

šalį
Atidus skaitytojas surastų ir 

daugiau netikslumų. Tačiau vi
si jie, kad ir sumažina albumo 
vertę, jo nenuvertina: senajai ir 
jaunajai išeivijos kartai skirta 
Vlado Vijeikio dovana, į kurios 
paruošimą jis įdėjo tiek daug 
darbo, pastangų, pasišventimo, 
neskaitant jau medžiaginių iš
laidų, atliks savo darbą: ją ga
vęs skaitytojas ir perskaitęs ar 
bent pervertęs puslapius, liks 
dėkingas autoriui už tai, kad 
trumpam laikui nuves jį į jo 
mylimą, išsvajotą gimtinę, tė
vų — protėvių, narsiųjų kovo
tojų, kryžių — smutkelių (al- 

! bume jų labai platus skyrius) 
žemę, perkels jį į svajonių šalį 
— mielą Lietuvą.

Baigiant tenka dar pastebėti, 
kad mūsų tarpe pastaraisiais

MANO TftV ( ŽEMfc LIETUV A — Knyga visiems, seniems ir jau
niems. Didelio formato. 438 puslapiai, 1200 lllustraeijų. Gražiausia 
dovana viaiema.

Pasiųskite atkarpą ir gausite knygą paštu.

TĖVIŠKĖLEI
4340 So. VVektern Avė., Chicago 9, UI.

Prašau prisiųsti man knygą “Mano tėvų žemė Lietuva”
Pridedu $7.00 t
Pavardė ......................................................................... ................................. .. ....

Adresas ...................... ..................... .. ................................... ’................... .. .

J

Klaipėdos konserva
torija

(Atkelta 13 3 psl.)
Jie, gal būt, tebeitų ir šiandien, 
jei ne bolševikų invazija 1940 
metais, kuri sutrukdė ir šio žur
nalo ėjimą.

Dienraščio skiltyse patiekti iš
samų vaizdą apie Klaipėdos Kon 
servatorijos kultūrinį įnašą į 
servatorijos kultūrinį įnašą į 
įmanoma, tačiau lai malonus 
skaitytojas atleidžia, jei, norėda
mi dabaigti muzikos sričių skai
čių ligi dvylikos, čia suminėsime 
dar pora dalykų.

11) 1930 metais likvidavus 
Klaipėdos Konservatoriją ir ku- 
ratorijai įsteigus privačią muzi
kos mokyklą, jos pedagogų eilė- 
lėse atsirado daugiausia buvę 
Stasio Šimkaus konservatorijos 
auklėtiniai (J. Kačinskas, Ste
pas Sodeika, J. Bertulis, Urbo
nas, Jauniškis, Klepackas ir kt.). 
Daugiausia šių žmonių rūpesčiu 
ir jų pastangomis 1934 metais 
buvo atidaryta ir ugdoma Klai
pėdos opera, kuri kaž kurių iš
sigandusių žmonių visą laiką bu
vo trukdoma, kol pagaliau taip 
pat, kaip ir pati ankstybesnė 
Stasio Šimkaus įkurtoji konser
vatorija, greit buvo likviduota.

Atstovauti savąjį tautinį mu
zikos meną, šį įtemptą ir atsako 
mingą darbą dirbti tiek tremty
je, tiek išeivijoje tekdavo daž
niausiai klaipėdiškiams.

12) Pravartu prisiminti, kad 
trijų pastarųjų Tarptautinių 
Eucharistinių Kongresų metu su 
lietuviška giesme ir daina mū
sų tautą atstovavo vieni “klaipė
diškiai“: a) XXXII T. E. Kong-

į reso Argentinoje 1934 lietuvių 
' sekcijos himną mišriam chorui 
sukūrė Anatolijus Grišonas; b) 
XXXVI T. E. Kongreso metu 
Rio de Janeiro 1955 m. per J. E. 
vysk. Brizgio celebruotas ponti- 
fikalines mišias giedojo Sao 
Paulo lietuvių choras. Tą pat 
dieną Rio de Janeiro konservato
rijos salėje prieš rinktinę T. E. 
Kongreso publiką įvyko to pat 
choro religinės ir pasaulietiškos 
vien lietuvių kompozitorių mu
zikos koncertas, transliuotas ir 
per Amerikos Balsą. Chorui va
dovavo J. Strolia; c) XXXVII 
T. E. Kongreso metu 1960 m. 
Muenchene per pontifikalines 
mišias giedojo Memmingeno lie
tuvių choras “Dama”, o vėliau 
taip pat dalyvavo ir ateitininkų 
jubiliejaus minėjimo koncerte 
su lietuvių kompozitorių daino
mis. Chorui vadovavo M. Bud
riu nas.

Tai toks, ii tikrųjų, yra vaiz
das it kultūrinis palikimas neil
gai gyvavusios Stasio Šimkaus 
įsteigtosios Klaipėdos Konserva
torijos. (

šių eilučių autorius nėra koks 
nors buvęs aklas St. Šimkaus as
mens gerbėjas, bet trejus metus 
išsėdėjęs Kauno valst. muzikos 
mokyklos ir penkerius metus — 
Klaipėdos — Konservatorijos 
mokslo suole. Be to, kaip ir daug 
kitų ano meto “klaipėdiškių”, to 
paties Stasio Šimkaus pakartoti
nai tremtas iš konservatorijos 
“be teisės grįžti atgal”. Tačiau 
kas liečia St Šimkaus muziki
nės kultūros ugdymo nuopelnus 
— tebūna garbė tam, kam ji pri
klauso!

čių okupuotai, mokytojavo. At
gavus nepriklausomybę apsigy
veno Panevėžyje ir užėmė Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios vargo
nininko vietą. Tose pareigose 
išbuvo iki antros bolševikų oku
pacijos. Būdamas vargonininku, 
Vladas Paulauskas pasireiškė 
kaip gabus muzikas, kompozito-

Paskutiniuoju laiku velionis
VH-je 52, VUI-je 54; dėl tokio 
gausaus skaičiaus, kiekviena

kiek ilgiau išbuvo Romainių sa- k'as^ yra perskirta ir veikia pa- 
natorijoje ir joje užbaigė savo rak^s klasės. Mokyklos direk-vargo dienas _  mirė. torė A. Rūgytė, vicedirekto-

Nepriklausomos Lietuvos vy- r*u® kun' P^kys, SJ> sekre- riausybė muz. Vladą Paulauską korius I. Masilionis, biblioteki-
už nuopelnus tautai ir valstybei n*nkas P- Bagdonas, kronikininkas — A. Rūgytė. Šiais moks

lo metais dėsto 15 mokytojų.
rius ir geras chorvedys bei mu- iįų medaliu ir žvaigžde, Savano- 
zikos mokytojas. Jis vedė cho- rjų — kūrėjų medaliu ir Gedimi- 
rus: šaulių, miškininkų ir para- no ordinu.
pijos. Muziką dėstė: Panevėžio. Vladas Paulauskas buvo ne-

buvo apdovanojusi šiais garbės 
ženklais: 10 mt. medaliu, Šau- Tikybą dėsto kun. K. Pečkys, 

SJ, ir kun. J. Raibužis, SJ; lie
tuvių kalbą ir literatūrą — A. 
Šimaitienė, J. Masilionis, A.

Muzikos Mokykloje, Mokytojų j tik muzikas, bet ir kompozito- Dundulis, D. Velička, P. Bagdo- 
Seminarijoje ir lenkų gimnazi-j rius, išleido daug suharmoni-l nas ir A. Rūgytė; Lietuvos iš
joję. Kuriantis Lietuvai 1919 zavęs bažnytinių giesmių ir tau- Į toriją — O. Krikščiūnienė ir J.metais prie Panevėžio komen
dantūros iš savanorių suorgani
zavo žymų ir sudėtingą dūdų 
orkestrą, kuriam ir vadovavo.

tinių dainelių. Be to, buvo ne
paprasto darbštumo, judrumo 
ir paslaugumo vyras.

Velionis išaugino grynai lie-

PRISTATOM 
Visokių Kfiftlų 
STATYBAI 
IR NAMŲ 

I PATAISYMU) 
I MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS LITWLNAS, Pro*.
3039 So. Halsted St.

Tek VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai 
— ★ —

Ro»tln« atldara kaadlen nuo 8 vai. 
ryto Iki 8 vai. vakaro Ir fceitadla- 

nlala Iki 8 vai. p. p.

Pėteraitis: Lietuvos geografiją 
— dr. V. Literskis; tautodailę i 
'— A. Rūkštelė, dainavimą F.

Priklausė visoms patriotinėms tuvišką šeimą iš vieno sūnaus 
organizacijoms ir jas rėmė. Ko- ir trijų dukterų, dabar liūdinčių * 
munistams užvaldžius Lietuvą, netekus brangaus tėvo.

. Muzikologijos Archyvas
Pirmieji reagavimai į tos įstaigos atidarymą

JUOZAS BERTULIS Chicago, III.

Atvykęs iš Lietuvos į Elizabe- dovanojo apie 1900 m. laidos
tą prof. J. Žilevičius atsivežė Naujalio gedulingas mišias D-
taipgi ir savo surinktą archyvi- moli. Retas eksponatas, I-mos
nę medžiagą. Jdes. buvę jo mo- laidos. Taipgi iš jo buvo gauta
kiniai (Klaipėdos Konservatori- pirmoji piniginė parama M. Ar-

i joje), būdami prof. J. Žilevičiaus chyvo palaikymui — $10.
paskatinti, pagal išgales talkinin „ „ . . . . .. „ ... f . . . , K. Pocienė perdavė M. A-vuikavome. Visuomenė gi tuomi do- . F ...• • i x i ,,-x j „ visą savo vyro, a. a. muziko A.; mejosi tiktai “iš mandagumo ”, . _ ’ ;...... , . I Pociaus archyvą.nes nenujautė, kokių svarbių Junikumų ten ėsama Rūkštclienė dovanojo visą ar-

Perkėlus gi tą Muz. Archyvą į chyv^> kur» atsivežė net iš Aust- 
Chicagą, pavedus tėvų jėzuitų ir ralijos.Lietuvos konsulo P. Daudzvar- Archyvas kol kas dar nėra pa- 
džio globai, archyvo atidarymo j lankytojams. Dar teks
metu padarius platesnį praneši- i nemažai darbo, kad vis-
mą apie esamus archyve ekspp- kas bfltų tinkamai surūšiuota, 
natus, dar daugiau prade jo1 Prof J- Ulevičius buvo surūšia-
plaukti naujų dokumentinių se-Ivęs iki tam tikros vietos- bet ar’ nienų. Taigi, nors kukliai, ėmė chyvas nuolat pasipildydavo, o rastis piniginės paramos archy- talkininkų skalsiai tesirasdavo. 
vui palaikyti. Pvz: s Tekdavo samdyti iš savo sutau-pų. Bet jis nesiskųsdavo. Trans- Muzikė Kotryna Vinciutė, iš portas gj padarė savo įtaką.Syracuse, Muz. Archyvo atida
rymo proga užprašė, kad tėvai Jeigu kas iš gerb. visuomenės
jėzuitai atlaikytų šv. mišias, pra- turėtų (nors jam atrodantį ir 
šant Daungaus palaimos to ar- menkavertį) muzikos dalykėlį,
chyvo globėjams ir darbuoto
jams.

K. Vinciutė yra pirmoji mote
ris. baigusi Chicagos Konserva
toriją (jos atestatas yra M. Ar- į ateityje, 
chyve). Ji taipgi baigė Kolegiją: 
ir piešimo mokyklą. Ji pati turi 
parašiusi daug kūrinėlių. Ji taip 
gi finansavo spausdinimą Simu
čio veikalo ir J. Žilevičiaus 
“Laisvės!“ Pati yra pastačiusi 
komplikuotų veikalų. Josios šei
moje yra 3 broliai: vienas kari- 
hinkas, antras kunigas, trečias 
medicinos daktaras (pulkininko 
range). Muz. Archyvui ji atsiun
tė apie 100 svarų įvairių kompo
zitorių kūrinių. Prieš tai ji irgi 
nuolat siuntinėdavo. Taipgi, ar
chyvą ji remia visapusiškai.

Muzikė Alice Stephens-i M.
Archyvą atnešė beveik visą savo 
akmeninį ir josios vedamamojo 
ansamblio veiklos archyvą.
Daug nuotraukų, iškarpų, adre
sų ir t. p.

Kazya Baltram aitui dovanojo 
apie 70 retų, pačios pirmosios 
laidos, plokštelių (Rygoje, Vil
niuje ir Amerikoje).

Dr. A. Stulga paaukojo labai 
I retą knygą: "Vieversėlis”, Čiur- 
(llonio, 1909 m. laidos.

Dr. A. Račkiu paaukojo uk- 
rainišką dvilypę 
(švilpą).

Vargonininkai

prašome perduoti tėvui Markai- 
čiui, Jaunimo Centre. Užtai bus 
dėkingas nevien Muz. Archyvas, 
bet taipgi ir lankytojai, ypač

LAjDainnco
• Televliljoe • Radijai,
• Fonografai e PlokitelSa,
• Elrktrtnlal vlrtuvča prlctalaal
• Fleklr. laikrodžiai.
• Ra&omueloe maAInSlfla.
• Radijo ir TV lempntSa,
• Viaokioa antenos.
• Baterijos a Dalys.
• Foto kameros Ir fllmoa
• Flcktroa lemputSa

PARDAVIMAS-TAISYMAS

3321 S. Halsted SL-CL4-5665 
M4.:9-6 pirm- keti9 -9. SetaaiiMj

KRONIKA
i• Amerikiečiai domiai lietu

vių kūryDa. St. Zobarsko surė
do guotą lietuvių novelių antolo
giją “Selected Lit Įmaniau Short 
Stories“ įsigijo šių aukštųjų 
mokslo ištaigų bibliotekos: Eas- 
terti Montana Kolegija (Monta
na), Mohlenberg Kol. (Pennsyl-i 
vania), Pittsburgho Universite
tas, Tcxas Unlv., Washingtono 
Univ. 'Missouri), Buffalo Univ. 
(N. Y.). Georgetown Univ.
(Wnshington, D. C.), Havajų 
Univ., Oakland Miesto Kol. (Ca- 
lif.), Tutgers Univ. (N. J.), Ca- 
lifomijoa Valst. Polit. KoJeg., 
East Tennessee Valst. Koleg., 
Rosary Koleg. (Chicagoje), 
Fordham Univ. (N. Y.), Hun- 
ter Kol., taipgi JAV Informaci
jų Tarnyba Washingtone.

• Tarptautinis žurnalas apie 
lietuvių pasakas. žurnalas 
“Books Abroad” š. m. rudens 

flugeolettę laidos 405 pusi. recenzuoja “Li- 
thuanian Folk Talės”. Recenziją 

Bu\anauakaa parašęs Lohtar Kahn, profeso-

Califomią Beauty Salon
2751 W. 7lst St. Tel. Hemlock 4-0271 

SPECIALIAI
Kerpami natūraliai garbanuoti plaukai. Indivi
dualiai pritaikomas plaukų sušukavimas, Silver 
blonding, Švelnūs, natūraliai atrodantys pus
metiniai.

Antrad., trečiad. ir šešt. iki 5 vai. vakaro 
Ketvirt. ir penkt. iki 9 vai. vakaro. 
Pirmadieniais uždaryta.

BARBARA ROGO, Savin.

CRANE
SAVINOS AND 

IAAN ASSOTIATION

rt K KIETKLKWICZ Prt>»

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

41/4%t
NEAA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

Mokami nuo vasario I d., 1960
PINIGAI JNESTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 P 

Dividendai mokami sausio ir liepos m. I d.

VALANDOS:
PIRM ALi u- KETV...................... » v. r. Iki 8 p. P
ANTRAI) .r PENKTAI)................ « v. r. Iki 8 p. p
9 ESTAI) » v r iki 12 vai d Trečiad uždaryta

SS

MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS ANT VISŲ 
TAUPYMO SĄSKAITŲ!

INDELIAI APDRAUSTI IKI $10.000.00
Paskolofl ant namų nno vieno Iki dvidešimties metų —■ 

lengvai)* mAneniniaie atmobėjitnain.

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASS’N
4071 Archer Avė. CHARLES ZEKUS, Sect’y LA 3-3248
VALANDOS: kasdien nuo 8 iki 4:18; KrtvirtadlenlAla 9 Iki 

Trečiad tenlaiH uždaryta
S y. rak.

COMPLETE AUTO SERVICE
AUTOMOBILIŲ TAISYMO DIRBTUVE.

kurtoje Jflap aiitnmr 
bua pilnai uihalgtuM, jtr 

piHAvJnbllln 
rade- 
_ » Imu

karoecrtJoM lAtalaymn, ratų 
mibalanaa vlmu, tirono* va
itavimo nuatatymo, daiymn 
Ir tltaln darbąla. Naujai pa- 
dldlntoae dirbt,vvSae nando- 
jamoa mndernlAklanatoH ma- 
tlnna automobilio karoarrl- 
Jal Hlvirlntl. IMrbtiiv?or vie
nu laiku Kali brtll talaoma 
virt tuzino automobilių.

Rav. STASYS DAPKUS

4542-44 So. Western Avė., Chicago 9, III.
Telef. CLiffsIde 4-2241

TV, RADIJAI, STEREOFONINIAI HI-FI, VOKIŠKI APARATAI 
TAISYMAS IR PARDAVIMAS

FRANKS TELEVISIO 
AND RADI O, INC.

3240 South Halsted Streal Tai. CA 5-7252
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Papildomas 1,000 kalėdiniu siuntinių be uždarbio
Lietuvių Prekybos Bendrovės vadovybė naudojasi šia proga pranešti, 

kad tie 2000 kalėdinių siuntinių be uždarbio, kurie buvo skelbti, jau išpar
duoti ir išsiųsti daug greičiau, negu mes buvome tikėjęsi.

Turint galvoje tai, kad dar yra laiko garantuoti siuntinių pristatymui 
prieš Kalėdas ir kad yra dar didelis pareikalavimas jų, mes nusprendėme 
pasiūlyti DAR 1000 KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ, už kuriuos kaip dovaną 
mes atiduodame klijentams savo uždarbį.

KALĖDINI SIUNTINĮ NR. 1 SUDARO:

1. 3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam ar vyriškam paltui (tamsiai mė
lynos, juodos,' mėlynos ar žalios spalvos),

2. 31/j. jardų vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam kostiumui (tam
siai mėlynos, rudos ar tamsiai pilkos spalvos),

3. 3 jardai dvigubo pločio pamušalo,
4. 1 Bunkus vilnonis megztinis, sibirišku vadinamas,
5. 1 pora žieminių moteriškų kojinių,
6. 1 pora vilnonių vyriškų kojinių.

Normali šio siuntinio kaina yra $44.00.

Kalėdinė kaina šio be uždarbio siuntinio Nr. 1 yra tiktai

£39-00
įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 2 SUDARO:

1- 6’/2 jardų vilnonės medžiagos dviems vyriškiems kostiumams (tamsiai 
mėlynos, rudos ar tamsiai pilkos spalvos),

2. 6V2 jardų vilnonės medžiagos dviems moteriškiems kostiumams (tamsiai 
mėlynos ar pilkos spalvos),

3. 3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam ar vyriškam paltui (tamsiai mė
lynos, juodos, mėlynos, žalios ar kupranugario spalvos),

4. 4 jardai sunkaus rajono vienai moteriškai ar dviem vaikiškoms suknelėms,
5. 10 jardų dvigubo pločio pamušalo.

Normali šio siuntinio kaina yra $85.00.
Kalėdinė kaina šio be uždarbio siuntinio Nr. 2 yra tiktai

#7500
įskaitant visus mokesčius.

Visos šių abiejų kalėdinių siuntinių medžiagos yra angliškos eksportinės 
medžiagos.

Visos kostiuminės šių abiejų kalėdinių siuntinių medžiagos yra sužyime- 
tos *

“MADE IN ENGLAND”

TURINT GALVOJE, KAD 1959-60 METAIS MES ESAME LABAI 
SĖKMINGAI PREKIAVĘ, DEL TO ŠIAIS METAIS ESAME PAJĖGŪS 
PASIŪLYTI KALĖDINIAMS BE UŽDARBIO SIUNTINIAMS SPESIALIAI 
MUMS AUSTAS NAUJAS MEDŽIAGAS, ŽYMIAI GERESNES ROSIES IR 
ŽYMIAI PATRAUKLESNIO RAŠTO ŽEMESNĖMIS KAINOMIS NEGU 
ANSTYVESNIAIS METAIS.

Pareikalavusiems siusime oro paštu nemokamai 
į bet kurią pasaulio dalį.

medžiagų pavyzdžius

Mūsiškius be uždarbio siuntinius gali užsisakyti bet kuris lietuvis, vis 
tiek, ar jis yra mūsų klijentas, ar ne.

Gaila, kad dabar jau nebegalime priimti po $1.00 užstato užsitikrinti 
mūsiškiams kalėdiniams siuntiniams, kaip buvome siū^ę praeitame skelbime, 
nes siuntinių teturime ribotą kiekį ir laikas siuntiniams siųsti yra gana trum
pas.

Be to, nebūtų teisingai pasielgta su daugeliu tų mūsų klijentų, kurie 
užsimoka už siuntinius net ir pavyzdžių nematę.

Esame tikri, kad jums aišku, jog kurioje nors kitoje firmoje už pana
šius siuntinius mokėtumėte mažiausia bent dvigubai tiek. Todėl negaiškite 
Ir siųskite užsakymus tuojau pat, kad mes suspėtumėm laiku siuntinius iš
siųsti.

pasiunčiame nemokamai

' MES GARANTUOJAME:

1. Kiekvienas siuntinys bus pristatytas gavėjui.

2. Jei siuntinys dingtų, grąžiname pinigus arba 
kitą Biuntfnį.

3. Užmokame visus mokesčius, dėl to gavėjams, sulaukusiems siuntinio, 
nieko jau nebereikia primokėti.

4. Medžiagas siunčiame visas tiktai pagal pavyzdžius.

5. Kitokias prekes siunčiame tiktai pagal jų aprašymą.

Kas pareikalauja, tam siunčiame taip pat oro paštu ir nemokamai savo 
bendrinį katalogą, kuriame surašytas didelis prekių pasirinkimas, ir stan
dartinių siuntinių kainoraštį, duodantį aprašymą 31 siuntinio, kurių kainos 
su visais mokesčiais yra nuo $29.00 iki $125.00.

Malonu pranešti visiems lietuviams, kad iš 1 HUNT STREET esame 
persikėlę į kitas patalpas.

LITHUANIAN TRADING COMPANY 
341, LADBROKE GROVE

London, W. 10, England 1

Fereino vaistinės laboratorijoje. 
Deja, neilgai ;s jis buvo policijos 

• , susektas gaunąs lietuvišką spau-
Vienas žymiausių Lietuvos Univ. Medicinos Fak. kūrėjų dą iš Prūsų; 1903 m. buvo kaii-

__ . __ namas ir nuteistas ištremti dve-
PROR. VANDA TUMftNIENfi jiems metams į rytus — Nižnij

, , ’ Novgorod. Iš ten policijos prie-A. Panemunės kapuose 1950. Jo atlikti organizaciniai ir žiūroje buvo perkeltas į Tiflisą 
XI. 17 buvo palaidotas farmaci- moksliniai - pedagoginiai darbai Kaukaze, kur tęsė darbą valstijos magistras Petras Raudoni- reikalavo didelio pasiruošimo ir nėję.
kis. Užvakar nuo jo mirties su- patyrimo šioje srityje. Dėka di- Ištrėmimui pasibaigus nebuvo
kako 10 metų. dėlės energijos, ištvermės ir no- leista grįžti Lietuvon. Jis lankė

Kuriantis Lietuvos Universi- ro dirbti tėvynei, jis puikiai atli- Maskvos Universitetą, įgijo pro-tetui 1922 m. vasario 16 d. Pet- ko jam pavestas pareigas..
ras Raudonikis buvo pakviestas , v1 . ,. Gimęs 1869 m. rugp. 27 d. Karordin. profesorium organizuoti , TT1 , ...— .. . _ , .. varsko m., Ukmergės apskr. uki-Farmacijos ir Farmakognozijos . , , . . . . . _.... , , , , ninko šeimoje, jauniausias iš 5-Katedrą su anai. - chem. labora- . , A . ,.. . . , . įų vaikų. Anksti neteko tėvu irtorijonus. Jam buvo pavesta , . , . ... ,.j.. . , , .. .. buvo globojamas sesers Uršulėspradžioje dar farmakologijos

-ČAa I Šukevicienes, gyvenusios Simi- niškių kaime, netoli Anykščių.
Baigęs 4 klases Liepojos gimna-

Prof. Petras Raudonikis

katedra, kurią jis vedė ir skaitė 
paskaitas 5 metus (iki ją perė
mė dr. Kairiūkštis). Farmaci jos- 
Farmakognozijos katedrą jis ve
dė ir skaitė paskaitas 25 metus. 
Pasiekęs amžiaus normos ribą, 
jis buvo 5 kartus perrenkamas 
ir išėjo pensijon 1939 m. Prof. 
P. Raudonikis aktyviai dalyvavo 
Med. Fakulteto Rūmų Kaune 
(Mickevičiaus g. Nr. 7) planavi
me ir statyboje. Jis ten organi
zavo Farmacijos Institutą su la
boratorijomis; įsteigė ten pat 
vaistinę universiteto tarnauto
jams. Tos įstaigos buvo jo pasta
tytos tinkamoje aukštumoje.

Jo iniciatyva farmacijos ka
tedros programa buvo pra
tęsta iki 4 metų ir pra
plėsta vakarų Europos pavyz
džiu. Be pagrindinių buvo dėsto
mi pagalbiniai mokslo dalykai: 
anatomija, fiziologija, bakterio
logija, teismo medicina ir praty
bos darbai iš farmacentinės che
mijos. Išėję 4-ų metų kursą, iš
laikę kvotimus, gavo chemikų - 
farmacininkų diplomus. Tokie 
specialistai buvo labai reikalingi 
Lietuvoje ne tik vaistinių tinka
mam organizavimui ir priežiū
rai, bet irgi vaistų gamybai.

vizoriaus diplomą. Po to specia 
Iizavosi dvejus metus chemijoje 
Wie8badene, Vokietijoje. Mask
voje gavo Universiteto Farma
kologijos katedros asistento vie
tą, kur dirbo 13 metų (iki 1919 
m.). Parašė disertaciją tema:
“Organinės materijos suskaldy
mo metodų įvertinimo klausi- 

i mu”. Ją apgynęs gavo farmaci
jos magistro laipsnį (1908 m.).
Kurį laiką dėstė Maskvos Mote
rų Med. Institute, o vėliau atida
rė nuosavą cheminę - analitinę 
laboratoriją ir organizavo kur
sus ruošti egzaminams farma
ceutus. 1919 m. buvo pakviestasprofesorium Maskvos Universi- išėjęs pensijon, įsteigė 
tetan, bet apsisprendęs grįžti ’tė- vaist’n? Kaune ir ją vedė, gy

Prof. Petras Raudonikis

zijoj, dėl lėšų stokos negalėjo 
tęstė mokslo ir vertėsi pamoko
mis. Tuo laiku teko man jį pa
žinti mano tėvų ūkyje Slavėnuo
se, Anykščių valsčiuje.

Pasiryžęs pasirinkti vaistinin-

• “Laivui” 40 metų. Iliust- nuo trečio num. kun. M. Cibuls-
ruotas tikybinės minties savaiti- k’3- Turinys iš karto buvo gy-
nis žurnalas “Kristaus Kara- vas ir aktualus, berišant įvai-
‘.aus laivas”, kuria iki 1933 me- rius, aP^tiniua ’’ , įvedant skaitytojų balsus ir 1.1,tų vadinosi “Laivas”, pradėjo
eiti lygiai prieš 40 metų. Pirmas 
jo numeris, kaip dienraščio 
“Draugo” savaitinis priedas, 
pasirodė 1920 m. lapkričio 24 d.

Pirmas “Laivo” redaktorius 
buvo kun. dr. P. Būčys. Jam

Dabar “Kr. K. Laivas” spau- 
dinamas gerame knygos pople- 
ryje, eina kas savaitė 16 pusi. 
ir yra sutelkęs nemažai bendra
darbių tikybinei minčiai plėsti. 
Dabar “'Laivą” redaguoja kun. 
dr. K. Matulaitis. Adresas tas

talkino kun. V. Kulikauskas ir i pats, kaip ir “Draugo”.

MUTUAL FEDERAL BENDROVES 
REKORDAS...

• įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines depre

sijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo taupyto
joms išmokėjom kiekvieną sutaupytą dolerį.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite savo 
banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti 
paštu, nes mes apmokame visas pašto persiuntimo 
išlaidas.

Grupč Chicagos latvių savo tautiniuose kostiu 
muose. Dešinėje matyti jų žurnalo “Dzimtenes

Balas” redaktorius kun. N. Trepša.

Norėdamas apsirūpinti darbu,, gyti per Associated Music Pub- 
lisher3 New Yorke. Du Bacevi
čiaus piano kūrinių albumu bu
vo išleidęs New Yorke Paragon 
Music Publishers.

Bacevičius turi dabar dvi 
Ma.ster Class Studijas: vieną 
New Yorke (sekm., pirm. ir 
antrad.), o kitą Bridgeporte, 
Conn. (trečiad. iki šešt.) šiuo 
adresu: 760 Washington avė, 
Br dgeport 4, Conn.

• Kun. Vladas Delinink&itis,

savo • Nuo šių metų liepos 1 d.
*y<%. dividendai yra pakelti Iki

vynėn, atsisakė. Atvykęs Kau
nan įsteigė chem. analit. labora
toriją ir kursus ruošti egzami
nams vaistininkų padėjėjams ir 
dėstė Aukšt. Med. Kursuose 
Kaune. ,

Reikia stebėtis, kaip jis poli
tiškai persekiotas, svetimam 
krašte be draugų, kurie jį remtų, 
kopė mokslo laiptais ir pasiekė 
viršūnę vien savo gabumais, 
darbštumu ir pasiryžimu.

Tai buvo tylus, rainus ir labai 
kuklus žmogus, nemėgo gražbylystės ir reklamų. Mėgo bendrau susirgus, nepadėjo gydymas Ii 
ti su artimais, mažam ratelyje, 
domėjosi visuomeniniais ir poli-

vendamas gamtoje ant Nemuno 
Kranto.

Pirmąją sovietų okupaciją jo 
vaistinė buvo nusavinta ir pensi
ja atimta; jis buvo paskirtas or
ganizuoti ir vesti chemin. anali
tinę laboratoriją. Antrosios ru
sų okupacijos metu komunistinė 
valdžia atsisakė duoti jam pen
siją, bet paskyrė vėsti Kauno 
Un-to 2 katedras: vaistų ir Ga- leno preparatų technologiją ir aukštąsias teologijos studijas 
“formatdelo” organizavimą. , išėjęs Gregorianumo Universi-

Išvargintam dvasia ir kūnu tete, dabar rašo disertaciją iš dogmatinės teologijos, Romoje 
goninėje; mirė 81 metų amžiaus. Į ruošdamasis daktaro laipsniui. 
Jo vardas ir įnašas mokslui liks

INSUKf D

tiniais klausimais, sielojosi Lie
tuvos likimu. Gerai sugyveno su 
bendradarbiais ir mokiniais, 
nors griežtai reikalavo atlikf 
uždavinį ar darbą. Buvo paslau-

Lietuvos medicinos istorijoje.

ko profesiją, atliko stažą mano 
Prof. P. Raudonikis buvo ilga- dėdės Aloyzo Brzozovskio vaisti- metis Medicinos Fakulteto ir nėję Kaune, išlaikė vaistininko gus, visuomet skubėjo su patari- 

Vytauto Didžiojo Universiteto padėjėjo kvotimus prie Maskvos mu ar pagalba tiems, kuriems 
senato sekretorius. Universiteto ' 1901 m. ir dirbo buvo tas reikalinga.

APDRAUSTAS SAUGUMAS - PELNINGI PATARNAVIMAI
Pasinaudokite sekančiais mūsų petamnVi- 
mals: Nariams veltui Iškelčlame čekius. Duo
dame Money Orderius — čekius šeimos M- 
loms apmokėti. ApdraudBaane taupymo sky
rius. Kalėdų Ir vakadjų skyriai. Aukšti di
videndai. Jaunuoliams kolegijos bonų sky
rius. Nemokamas parklnlmas. Saugios vanltų 
dėžutės. Itepozltavlmas naktj.- Organizaei 
Joms veltui kambarys susirinkimams. Ir daug 
kito naudingų patarnavimų.

CHICAGO SAVINOS & T OANASS’N
6245 So. Westem Avė., Chicago, Ilk Telef. GRovehill 6-7575

ATDARA: Pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį Ir penktadienį nuo 9 Utį 
Trečiadienį uždaryta visų Jieną. w Auiuuhen/ ūkio 9 tki 12:30 vai. po pietų.

r

Mutual Ąetl&ud Savings
ssocialion

Chartered and Supervised by »he United Statei Government
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Ka^anauikat, Pre«.

PERKRAUSTYMAI - MOVING
l’igus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMASMOVING

KRONIKA
• Išleisti V. Bacevičiaus kū

riniai. "Mcrcury Music Corpo
ration” New Yorke tik ką išlei
do Vytauto Bacevičiaus sekan
čius piano kūrinius: Sonata No. 
2, Op. 37 (kaina $3), Sonata 
No. 3, Op. 52 (kaina $3), Cap- 
riccio, Op. 28 (kaina $1). Šių 
kūrinių išimtinas platintojas 
JAV se ir Kanadoj yra Theodo- 
re Pn-sser Company, Philadel- 
phijoj. Juos galima užsisakyti 
visose didelėse muzikos krau
tuvėse šioj šaly.

V. Bacevičiaus piano Sonata 
No. 1, Op. 4, išleista Paryžiu
je (Edition Heugel, Au Menest
rel) yra platinama Amerikoj 
tos pačios Theodor Presser 
bendrovės. Gi Bacevičiaus pia
no kūrinius, išleistus Vienoj

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA

Visos programa* Iš WOPA 
AM. 14»0 Kllocydea FM 10J-7 Mf 
Kssdlen: nuo pirmadienio Iki penk 
♦ adlsnlo 10-11 vai. rvte. MeNtadlsn, Ir 
"•Vmsdlen, «•„„ Ik, •:!« va, "jrte

▼ aks-u*1'ne pirmini,en, T vai rak 
RuAtlnS: 7IR9 Ro. Maplewood Avė., 
Chlrw) III. Teki HK 4-241S

imiiiimimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimniiiiin

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Anglių Ir Alyvos 

Patarnavimas

Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių apšildymo sistemos 

įvedimas, perdirbimas Ir 
pataisymas

Greitas, sąžiningas'ir pigus 
patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Tel. PRospect 6-7960

(Universal Edition), galima įsi- iiiiiiinimiiliiilliiiiiiiiiiiiilIliiilliilllHllll

3415 So. LITUANICA AVENUE 
Chicago, III. Tel. FRontier 6-1882

TAUPYK IT TEN, KUR MOKAMAS AUKA. DIYIDENDA8

_ Ant Itonos 
7 MsfcaJto

4611 ARIHIR AVKIIUI, IHIOAIO II, ILL 
Pkaaw LA 1-47 IT

Kiekviena sąskaita Iki >10.000 yra apdrausta 
Fedorallnės valdžios Draudimo ištaigoje.

AUGlftrr HAI.DUKAR, PreaMentaa
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LIETUVIŠKI MOTYVAI KOLUMBIJOS 
INDĖNŲ MENE

STASYS GOŠTAUTAS, Kolumbija

Žmogaus kūrybinės dvasios ženklinti, negalima suprasti to 
pasireiškimas yra beribis ir pil- keisto paralelizmo, 
nas neišaiškinamų pripuolamu- Tačiau skiriasi nuo lietuviškų 
nuų. Kiek kartų teko stebėtis savo spalvomis ir jų suderini- 
Azijos, Afrikos ir Europos me- mu. Kuomet lietuviškos spalvos 
niniais paralelizmais, tiek teko pasižymi švelnumu. įvairumu ir 
pasitenkinti hipoteze arba skoningu išdėstymu, indėnų yra 
“moksline fantazija’’, kas galop stiprios, neįvairios ir net gru- 
yua tas pats. Paralelizmų ran- bios. Dažniausiai raudonos ar 
dhme taip pat ir Amerikoj. Mek- juodos ant getono ar balto fo- 
sikos ar Peru indėnų skulptūra no. Retai vartojama mėlyna ar 
mums primena Indijos arba Ki- žalia, nes indėnai nelabai skiria 
nijos dievus, o inkų imperijos tų dviejų spalvų (primityvišku- 
piramidės — Egipto faraonų mo ženklas). Tačiau raudonos 
piramides. spalvos turi įvairiausių tonu.

Nekartą, sekant indėnų meno Kolumbijos indėnai dekoruo- 
apraiškas, teko gerokai nusiste- davo savo kūną, keramiką ar 
■bėti įžiūrint lietuviškų bruožų, audeklus teptukais ir antspau- 
kurie tuo tarpu negali turėti daia- kurie būdavo cilindrinės, mokslinio pagrindo. Radus pas kvadratinės ar pailgos formos 
Kolumbijos indėnus lietuviškų molio, akmens ar kaulo. Da- 
dekoratyvinių motyvų, lietuviš- kartiniu laiku daugelis indėnų 
kų raižinių bruožus, lietuviškų derina savo audinių spalvas 
pasakų naivumą ir net fabulos staklėse, su iš anksto nudažy- 
panašumą, belieka tik konsta- tais siūlais. Dažnai tenka maty- 
tuoti faktą, tačiau jokiu būdu *U8, juostas, sijonus ir
nedaryti kokių nors išvadų. krepšiukus, atvežamus iš dau-

Mokslininkas laiko medžiagą, vadinami) ONA (Deoxyribonu- 
cleiccacid), kuri iš kartos j kartą perduoda paveldimas gsvio ypa
tybes.

KULTŪRINĖ KRONIKA

• Jaunučių ir jaunesnių atei
tininkų programų* projektas —
šitokiu pavadinimu mimiogra- 
fuotas leidinys praeitą savaitę 
atspausdintas Chicagoje. Leidi
nys skirtas vadovams susipažin
ti, atsiųsti savo pastabas ir pa
taisas, kad vėliau programa bū
tų galutinai paruošta. Šis pro
jektas paruoštas prof. kun. St. 
Ylos su prof. dr. S. Sužiedėliu. 
Pradžioje — jaunųjų ateitininkų 
sambūrio statutas ir jų veiklos 
programa, aptarimas, aiškini
mai, panaudojant braižinius; nu
sakoma, kaip geriau daryti suei
gas, kaip pravesti pratybas, kaip 
ugdyti valią ir apskritai cha
rakterį, religinių papročių ugdy
mas, rankų darbeliai. Leidinio 
antrą dalį sudaro medžiaga jau
niams. Čia taipgi duodamas jų 
programos projektas (religinė 
— dorinė ir tautinė — lituanis
tinė, pagaliau — organizacinė 
programa. Toliau aiškinama jų 
tarnyba pasirinktiems idealams, 
jų ženklas, vėliava, uniforma, 
įžodis; taipgi — jų veikla: sam
būris, sueigos, ramovė, šventės; 
duodama jų istorija ir medžiaga 
jų tautinei programai. Leidinys 
turi 70 puslapių, didelio formo-

• Tendencinga studija apie Lietuvių istorikai turėtų apie
senovės Lietuvą. “Zeitschrift šią studiją bei jos žemėlapį kri-
fuer Ostforschung” (1960 Heft tiškai pasisakyti, nes autorė or-
2/3) išspausdino istorikės Gert- dinui priskiria bent tris ketvir-
tud Nortensen studiją Beitrae- £jU8 lemaičių teritorijos. 2urna-ge zur Kenntnis dės nodroestli-,, , , ,T, ; lo adresas: Marburg/Lahn, Behchen Mitteuropas ura 1400. Er-
lacuterungen zur Karte: Preus- i 1 g / 
šen und Livland um 1400” (333!. • Apie rašytojus S. filcšrį ir 
--361 pat), kurioje plačiai lie- <•- Filipinų dabar spausdinamam 
čiamos Lietuvos problemos XV i Lietuvių Enciklopedijos tomui
amžiaus pradžioje. Prie studijos 
pridėtas didelis žemėlapis, ku-

trūksta žinių; jei kas jų turi, 
prašome siųsti dr. J. Girniui, 27~ — — - - į- f -

riame smulkiai nurodytos buvu- Juliette St., Dorchester 22, 
sies kryžiuočių ir lietuvių pilys. Mass.

■

• Lietuviai Australijos daili- ninko Čiurlionio kūrybos Kan- . giau civilizuotų indėnų genčių, ninku parodoje. Lapkr. 16 d. dinakv metė profesūrą. Tai tasTas panašumo bruožas randar ir stebiesi, ,iš kur toks parale- Ligoa Duncan Galerijoj. New pats Čiurlionis, kurio įtaka jau- J • Lietuvių Katalikų Mokslų
mas netik pas dabartinius Ko- 1^33 su lietuviškais motyvais. Yorke atidaryta Australijos dai- čiama ir Soutine su Lipshitzu, Akademijos valdybos sesija
lumbijos indėnus, bet dar di- Medžių raižiniai. Ne kartą te- lininkų paroda. Joje dalyvauja: kilusiu iš Lietuvos, kūriniuose. įvyko Romoje lapkričio 3 d. Bu- 
dceniame laipsnyje pas seniai ko matyti indėnų medžio išdir- Aavik, Abolins, Bisenieks, Lei- Čiurlionio Laiko ir Erdvės vo svarstomi einamieji, su aka-
žuvusius kolonizacijos sukury- Unius ū-sulyginti su mūsų liau-, t.u, Koks, Dadswell, Mannik, vi ininingumo sąvokos atsispm- demijos veikla susiję, reikalai.
jo^Sis įdomus paralelizmas pa- darbais. Nors jų motyvai Hawkins. Jurjans. Kmit. Krivs, di įvairiose Rato, Šalkausko, Akademijos pirmininkas kun.
rodo, kad primityvus žmogus, čia jau labai skirtingi, tačiau Miksevičius, Molder, Pehme, Moiderio ir Aaviko interpreta- i Prof- Liuima pranešė, kad jau
ur ir o įose są ygose J13 e reikia pripažinti, kad kai ku- Ratas, Šalkauskas, Trumpis, rijose. Šiems dailininkams Čiur- Yra spausdinamas ketvirtasis

gyvenų, veržiasi įsr sti savo šiuose yra didelio panašumo; at- Zusters, Ruega, TaJvik, Tsirk. lionis buvo pagrindinis įkvėpė- akademijos Suvažiavimo dar-dvasios kūrybini pajėgumą, ta- rodo kad kaj8 tajį pervežė mū- jas, paveikęs jų meninį išsivys- bų” tomas. Tomą leidžia Pontifiku visuomet jį pritaiko dievų gų "Rūpintojėlį” į Amerikos ža- Paroda atkelta is Paryžiaus, J J kalinis Grigaliaus Universitetas
ar pomirtinio gyvenimo garbei. liąsia* dykumas. Tos skulptū- kur « gubojęs buvęs premje- Ratag buvo Ciurlio. ; Romoje. Trys pirmieji Lietuvių
Kiekvienas kuria grožį pagal roa pasiiymi mistįne išraiška, ras Pau Boncour. Iš New Yor- nJo Muzieį Kaune LietUvoi Katalikų Mokslų Akademijos 
savo estetinį supratimą, tačiau meniniu įšpildymu ir motyvų ko paroda ke,ia™ i Vancouve- karat0liujn čiurlionio itaka at. j “Suvažiavimo darbų” tomai — 
toj meninėj įvairenybėj jaučia- monotOnija. Šis menas priklau- r>; San Fran:lsco’ Londoną ir . . n R erafikoi medžio kaiP žinoma ~ buvo .išleisti ne-ari ilnrAnirMon įrišima __ . - kltllF ® ’ ______- — T i—4-..-i~ 4-rx

VOSYLIUS FOOD MART
2433 Wesl 69th St. Telel. PRospect 6 21(3

PARDUODA SAVO GAMYBOS SKILANDŽIUS 
DEŠRAS — ARBATINES. KROKĄVINES. KUMPINES. CIBU- 
LINES, ČESNAKINES, ŽEMAITIŠKAS, MEDŽIOKLINES BEI 
ŽALIAS dešras virimui

Čia rasite didelį pasirinkimą šviežios mėaoa: JAUTIENOS, VER
ŠIENOS, AVIENOS, šviežia Ir rokvta PARAIENA IR PAUKŠTIENA. ,
Taip pat parduodame: lietuviakua sūrius, sviestą, saldainlUM ir viso
kius delikatesus. Atdaru kasdien nuo 8 vai. ryto iki tt vai. vak. 
KvciiUotieniais nuo # vai. ryto iki t vai. vai. po pietų.

si vienas įkvėpimas, viena min- yįen tįk indėnams, perėjų- nuostabiu giminiu- priklausomoje Lietuvoje. Be to.• — . . . - . - - v» X w l’H ZiniUOSe, IX UVO VClkZė VI XXX1XXXXXX- | , l 1 • •tis. vienas rūpestis. Kaip sup- 8jems į krikščionybę, todėl daž- Australiečių agentūra meno o-urnu lyrikai ^racijai ir muzi- ^ra ren£iamas akademijos met-raštis, kuris iš spaudos išeis 
ateinančių metų pradžioje. Aka
demijos nariai JAV-se jau ruošiasi penktajam suvažiavimui, 
kuris įvyks ateinančiais metais 
Chicagoje.

• Dedi. Henrikas Šalkauskas 
už savo paveikslą “Atvaizdas”

rasti Atlaso ar sirenų būtybes naį bQna sumaišomas su kolum- kritikus šitaip supažindina su kaj
indėnų legendose be graikų mi- kiečių liaudies menu. 1 savaisiais dailininkais - jie esą Tuo pafįu būdu galkauskas
****?** lUkos ar. zm°&aaa Šių meno ypatybių neturi jų tiesioginėj “lietuvio genijaus bazUnja savuosius printus, tąja sutvenmo ir tvano legendą be dirbti pagoniški dievai> kurių dailininko M. K. Čiurlionio a.chaįka 8bstraktįne priglm- 
Šv. Rašto. Kaip suprasti visus neįmanoma įsigyti. <18.5—1911) dvasinio mistinio tini kuri jungia iietuvių kalbą
menmirn paraleh»nw, išhuky- Jie verčiau sunaiIrfna savo simboli.™ įtakoj”, ši paroda taip’ stjprj< “ 8anakritu, kaip 
tus per tūkstančius metų. Ta- bug kad tik jįe nepatektų į sve- atskleidžianti australiečių gvvę. teboevva S(.nįena yra <rimininga 
me glūdi ne vien estetinė ar ge- tbnas rankas. Apskritai, indėnų R'mo būdą. kur kiekvienas atei- j.šm kuR’oms rūšims
ografme problema, bet, neabe- 3kulptaros bruožai turi daug v’s laisvai pritampąs prie aust- Mikaevhiua išreiškia didybės 1 Australijos dailininkų parodoje
jotinai, ontologine ir teogonme para ei^naų su egiptiečių, babi- ralW tautos. “Australija”, toliau ir atavistinė? poezijos aspiraci- Sydnėjuje gavo aukščiausią pre-
paslaptis. lonų, indų ir net rusų stiliumi, rašoma pranešime, “taip senas jas jmnorte kuriame abstrakci- miją. Dail. V. Ratas taipgi daly-m • • i.. -,as irn:Tai viso pasaulio problema, Ar tai yra grynas supuolimas, kontinentus su neapibrėžtu mo- ja ,r figūriškumas tampa tary 
reikalaujanti viso pasaulio bend--sunku pasakyti, tačiau jis ver- dėmiuoju potencialu daro atei- 'lim kaimynais 
radarbiavimo, o ypač visos tas dėm<*sio ir net gilesnių stu- viams d. ilininkams didžiulį įa- “Australų dailininkai Amerikos sugretinimo su Azi-, dijų. Pri
jos pasauliu. legendos. Baigiant noriu dar Duncan galeri jos katalogo įva

DekoratyvŪiiai motyvai. Pir- Paminėtj aPie indėnų legendas, de nepasirašęs meno kritikas įdo mon eilėn reikia pažymėti pa- P^a^ * pasakėčias, kurios miai aiškina australiečių grupės 
našumą, nepaprastą simetrinį viena nuo kitOs sunkiai at- abstraktizmo kilmę. “Abstrak- 
išdėstymą. Čia jaučiasi lietuviš- »kiriamo». kadangi Kolumbijos Kims menas yra glaudžiai sieja- 
kos dvasios neišaiškinamas pa-. *ndėnai ncžino j°kių rašto prie- mas su Waąsily Kandinaky, ku- našnmfla Pvr indėnu monių ir visas jų literatūrinis ris šio šimtmečio pradžioj buvo
PAEZ juostų raštus galima pa- lobis Pcrduodamas tradicijos oolitinės ekonomijos asistentubMu Tarl" (Mvemitete Estijoj. Bet baigę. Seinų seminariją, kunigutvoti, Kad tai musij liaudies, e .... .. . •••«»•. . ' ' isvpntinlafi m Rpndradar-meno audiniai. Žiūrint tūkstan-! , J°« ir skiriaai nuo mŪ8»i įkvėptas azdžiojo lietuvio daili- .Sa,tinvi;.-. ««nindulvie”
čius archeologinių antspaudų, a lietuviškos dvasios, ta- ------------- “Draugijoje” “Vadove" 1909—
rastų indėnų kapuose, vartotų f*™ . k“n* 1Š8,re,6ki™*¥. mių ir panašių į lietuviškąsias, 1914 metais buvo Seinų vyskupi- audeklams, kūnui ar keramikai a «r jų temos paprastu- tai “sau’ė ir mėnulis”, kur aiš- jos konsistorijos sekretorius ir

3 " r.nmffna “ mC" kinarn* saulės ir mėnulio ryšiai, vyskupo kapelionas. Po I Pasau-«nuo saulužę vedė . Jose nesi- Saulė _ motcris bijo -al-jo , *io
“Drauge” jau galima 8,epiMi ir micga

muose, tačiau taip pat yra žio

meno
v: uotinumo komplekse atrado 
visfii nauja fokusą” 
g’amas jvadas' kataloge, s

(Almos)
užbai-

• 30 metų iiuo kun. Juozo Po
vilo Grajausko mirtie* sueina
lapkr. 23 d. Mirė Seirijuose, te
turėdamas 48 m. amžiaus. Buvo

pufe. PASIRUOŠKITE ŽIEMAI
Leiskite mums patikrinti Jūsų centrinį apšildymą

• MesPakeičiame į 
G AZO—ALYVOS 

apšildymą

Paruošta
KŪRENAMA ALYVA 

Pilnas patarnavimas 
Išsimokrjrmo sąlygos

ANGLYS
Komerciniams 

Rezidenciniams namams

SIURBLIAIS IŠVALOMI 
Boileriai— 

Center. krosnys

Mes įrengiame • 
aptarnaujame

• Stokerrus — Boilerius

• Anglines krosnis — Aly
vos degintuvus

• Karšto vandens
šildytuvus

Pardavėjas: Vincas Doba

gauti lietuviškų 
kalėdinių atvirukų

Rinkinys nr. I 
DRAUGO LIETUVIŠKI 

SVEIKINIMO ATVIRUKAI 
KALĖDOMS

16 atvirukų rinkiays. Religiniai 
Kalėdų vaizdai ir lietuviški svei
kintino tekstai. Kaina 61.00— O —

Rinkinys nr. 2
ATVIRUKAI KALĖDOMS 

SPECIALUS SVEIKINIMŲ
10 atvirukų, specialiu šilko spaus
dinimo būdu su lietuviškais pie
šiniais ir sveikinimais, piešti V. 
Tubellenės.

Kaina 61 00

Rinkinys nr. 3 
LIETUVIŲ DAILININKŲ , 

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI
16 atvirukų rinkinys. Dailininkų: ! 
P. Auginus, V. K. Jonyno, P» 
Kiaulėnn, J. Pantieniaus, J. Ste
ponavičiaus Ir T. Valiaus piešti 
kalėdinės . nuotaikos vaizdeliai, 4 
spalvų, gražiai atspausdinti Ir 
tinka siųsti | Lietu'ą ir j kitus 
kraštus. Kaina 6 1.00 
Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS
4545 West «Srd Street 

’ CRJCAOO 20, ILLTNOTS

r ai imu išvadų, pamokinimų ir 
praktiškų gyvenimo problemų

Seinų klebonas. 
Prof. Vladas Jakubėiiaa Mėnuli* — narsus, stiprus vy- sukūrė dainą “Motinos kalba" 

ras, jis apšviečia nakties tam- (žodžiai J. Mikuckio). Daina 
sumą. (įdomus supuolimas, kad bus atlikta per Alice Stephens 
saulča ir mėnulio giminė ta pa- Ansamblio koncertą, kurisIi X- . . , ---------------------------- ta pa- M.„rtaiuuUO KOnCCrVB, KUH

____  S lnKai ti kaip ir mūsų kalboj.) įvyki gruodžio 4 d. Chicagoje.

vavo toje parodoje.
G A P S ALYVA • ANGLYS

Kreipkitės į mus visais apšildymo ir air-oenditioning reikalais

2735 W. 63rd St. Dieiq ar H^tį PRos. 6-6677

LIETUVIŠKA VALGYKLA

PALANGA
6918 South W«tern Avenue

Chicago 36. III. GRovehili 6-9758 
Atdara nuo 6 vai. ryto iki 8 vai. vak.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄL

S ŲKiKcuEa22y/r"'L.P?ęiTUS GIMIMįMS KALĖDŲ IR NAUJŲ METU PROGA! 
JEIGU NORITE, KAD JOSy PAKETAS BŪTŲ PRISTATOMAS ŠVENTĖMS, 

SIŲSKITE ŠIANDIEN, NEVELUOKITEI
Pasumudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC-
(Laisniuota per Intourist)

.. SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS PAKETUS
I LIETUVĄ. UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ. KSTX)MJ> IK KITAS RESI'I'BLIKAS 

SIĮISKITE PAKETUS DABAR

135 W. 14th St., New York II, N. Y^ Telephone CHelsea 3-2583
Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną

,lLSec?nd -A7®” Mew York City- Tel. GRamercy 5-7430
Atdara kasdien 9- -6; sekmadieniais 9Arti subway — Tarp 0th ir 7th Avės.

1855 Went 47th Street 359 Went Bn«ulway.
Ghiengo 9, IlllnolM 
Tel. FRonUer 6-6755 
39 Ravmond Piaza W.
Newark. N. J.
Tel. MArket 2-2877

So. Boston 27, Maaa. 
Tel. ANdrew 8-5040 
900 Llterary Road 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOuer 1-1461

3216 Sunset Boolevard. LUi ANGELES 
217 E. Ilennepin Avė., MINNE’APOIJS 14,

4.
Avenue332 Flllmore > 

Buffalo 6, N. Y.
Tel. TI. 6 2974 
632 W. Girard Avenue 
Phlladelphla 23. Pa. 
Tel. WAInut 5-8878

132 Franklin Avenue 
Hartford, Conn.
( Ilapel 6 4724 
11339 Jom. ( ani|>ati 
Detroit 12, Michigan 
Tel. TOunaend 9-3980

26, Calif. NOrmandv 5-9887 
MINNK80TA. Tel. FKdrral 2-1908

Musų didele ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klljcntų 100',' 
garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Ilsiunėiamc į 48 valandas 

Adresatą pasiekia į 6—7 savaites oro puštų į 7-12 dieną.
raštinėse randaai pilnitMisiiM pusi rinkimas pirm.e. klasės mmlUagų. 

Klanstdte pilno katalogo, rodančio kabias dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.

JŪS GALITE PASITIKĖTI 
i DAKTARO PARAŠYTO RE
CEPTO TIKSLIU IŠPILDY
MU. KAI KREIPIATĖS | MŪ
SŲ VAISTINĘ.

Kasdien išpildydami di
delį kiekį receptų, vartoja
me šviežius vaistus, kurie 
sėkmingai veikia. Turime 
vaistų didelį pasirinkimą 
ir pačių naujausių, vėliau
siai išrastų. * '

Kviečiame ir Jus duoti 
mums išpildyti Jums dak
taro prirašytą receptą ir įsi
tikinsite, kad mūsų vaistai 
švieži ir kainos labai priei
namos.

DARGIS VAISTINE5
CHARLES DARGIS,
Reg. PbarmnciRtM 

2425 W. Marųuette
Road z

Chicago 29. OI.
Tel iramtact <-6iw

RK SfPiP7lOMr

Jau dabar laikas siųsti siuntinius

KALIDOMS
i <1 i•

MES TURIME SUTARTĮ SU INTURISTU NUO 1947 
METŲ IR ESAME PLAČIAI ŽINOMI DEL PUIKAUS 

PATARNAVIMO.•
MOŠŲ PATARNAVIMO MOKESTIS YRA ŽEMIAUSIAS

(nuo $5.00 iki 610.00)
Ir per mun pasiųsti siuntiniai grelči&iiMiaj paniekia gavėjos.

Reikalaukite 
mūsų naują 
katalogą bei 

muitų sąrašą.

Central Parcel N Mūsų klijentai
Service, Ine.

220 So. State St
Chicago 4, III.
U Abaak 2-9354

naudojasi nemokamai 
vieta mašinai greta 
esančiame garaže.

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu
Jei norite ušaitikrinti nuo ugnie* namua, baldui*, aatomobiliua 

ar šiaip ką apdrauati, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jin parūpintų jiktna po liną per mflaų kompaniją. Nelaimei išti- 
kuN neturėsite jokių nemalonumų. ,, ,

GENERALINIAI AGENTAI 8IŲ kompanijų.
AMERICAN AITOMOHILR INSVRANCK COMPANT 

AMERICAN RONDINO COMPANT 
AMERICAN INOEMNITT COMPANT 

ni'BUtJVE KIRE * MARINE INHCRANCF, COMPANT 
riREMAN'S HUt) INSURANCE COMPANT 
FIREMANS INOEMNITT COMPANT 

INOI STRIAI, INSURANCE COMPANT 
MAHHACHUHETT8 KIRE A MARINE INSURANCE CIO 

PACIFIC NATIONAL. FIRE INSURANCE COMPANT 
1‘EARL ASHURANCE COMPANT 

REI.IANCE INSURANCE COMPANT 
I NIVEKSAL INSURANCE COMPANT 
VVESTERN FIRE INSURANCE COMPANT 

VVE8TERN CAHUALTT A 8URETT COMPANT 
Mea esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwritera

(IMAtlEY and MtKAV, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonaa CEatral 6 5206



Šeštadienis, 1960 m. lapkr. 19 mniuumB draugas, cmcAOo, ilum»

STUDIJA APIE JAV ETNIŠKŲ 
GRUPIŲ KALBAS

JAV-ių švietimo įstaiga pa- nūs šių kalbų naudojimą tarp 
wdė, nutarė pravesti dviejų me- tautinių grupių narių, 
tų studiją apie Amerikos etniš- Studija bus diskutuojama ne
ką grupių kalbų šaltinius. Ši stu angliškoj spaudoj ir per radijo I Oi ja Pensylvanijos Universiteto bangas bus tiriama, kiek sveti-1 
Šėmuose bus pravedama dr. Jos- raų kalbų mokytojai Amerikos i 

mokyklose ir kolegijose žino 
apie Amerikos tautinių grupių 
kalbas ir jų naudojimą.

A. Fishman, buvusio 2mo- 
aių Santykių ir Psichologijos ad
junkto profesoriaus. Švietimo 
{staiga šios studijos finansavi- „ _. vmui paskyrė 141.000 dolerių. ' . Dr. F,shman nuomone s. .lu
toje bendradarbiaus ir Ameri- *>. Se,a Pro<5a Amerikos 
kos Taryba Tautų Tarnybai tauit'nems grupėms išnagrinėt. (American Council For Nationa- efektingesn, kalbų išlaikymą ir 
Uties Service) New Yorke ir jos ™ Perdavimą savo vaikams, irįstaigos visame kraite. S<“ra proga tautlnėms orgąmzaci-joms ir jų nariams aktyviai jsi-Amerikos mokytojai ir švietė- jungti į šį projektą, kuris joms 
jai jau nuo geniai yra susirūpi- ir jų kraštams turi didelės reikš 
nę, kad per mažas amerikiečių mės”.
skaičius žino kitas kalbas šalia Dr. Fishman kviečia visas su- 
angHškos. Kad sustiprintų Ame- interesuotas šia studija grupes, 
rikos kultūrinius, komercinius o ypač tautines organizacijas, 
ir diplomatinius ryšius su ki- į užsiimančias kalbų mokymu, ir 
teis pasaulio kraštais, reikia vis tėvus, “kurie dėjo ir deda daug 
daugiau žmonių, kalbančių, ra- pastangų bemokydami savo vai-

Dr. Albert B. Sabui, kuris išra
do jo vardu pavadintus polijo 
skiepus, priimamus per burną. Jo 
pastangas rėmė fondas, susidarąs 
iš March of Dilinės rinkliavos.

Laiškas redakcijai
Dėl vienos recenzijos

Rugpjūčio 27 dieno* ‘‘Draugo’’ 
šeštadieniniame priede, straipsniu 
“Zarasų krašto paraštėje’’ A. 
Mažiulis atsiliepia j J. Vėgelio 
‘‘Draugo’’ dienraštyje tilpusią 
trumpą recenziją neseniai Lietu
voje išteistos D. Juknevičiaus 
knygos “Zarasai Ežerėnų kraš
tas’’, Jis rašo, kad recenzentas 
‘‘prispaisto savų išmonių”, "suve
lia kaikuriuos gerus dalykus”, 
“jaukia ir sumaišo kitus rieto* 
vardžius” ir kt.

Recenzijoje gi, vengiant šališ
kumo, žymesnės knygos vietos 
buvo * paimtos kabutėse ištisomis 
D. Jukhėvlčiaus knygos eilutė
mis, t. y. jo žodžiais. Ir tik pa- ! 
baigoje recenzentas savo žodžiais

pažymėjo, kad D. Juknevičiaus 
kn.\ga paruošta rimtai, turi isto
rinių žinių ir daug gražių nuo
traukų vaizdų. Tik perdaug ten 
politikos ir pagyrų komunizmui 
ir okupantams rusams.

Tai kur čia tas J. Vegelio pri- 
spaistimas? Kas dėl paminėtų 
kelių vietovardžių, tai A. Mažiu
liu! reikėjo pasirausti carinės 
Rusijos žemės ūkio, teisingumo 
ir finansų ministerijų archivuo&e, 
kur galėjo rasti žemėlapių ir raš
tų, rodančių kaip lietuviški Vil- 
kiškiai pasidarė Velykuski, Saitų 
ežeras — Sarty, upė Saitoji — 
Sviataja ir kt.

Taigi, ne J. Vegelis ir D. Juk
nevičius, kaip jis sako, “klaidina 
Zarasų ir jų krašto nepažystantj 
žmogų”, bet tą daro jis pa. s, tik 
primeta kitiems.

Zarasų krašto ir mūsų vieto- Žmogus turi imti pavyzdį iš 
vardžių kitimo reikalu galėčiau
patiekti daug dokumentalių jro- skruzdės. Skiuzdė nežino bai
dymų, bet leistis su A. Mažuliu į 
diskusijas nėra prasmės.

J Vegelis

mės, dėl to niekas nenori sėsti 
an{ skruzdėlyno. — V L Put vis

eUŽiUSKŲ BEVERLY HILLS GELINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 VVKST 63rd STREET

Telef. PR 8-0X33 PR 8-0834

Šančių ir skaitančių kitomis kal- 
bomis. Aaaerikiečiai, gimę užsie
nyje ar kilę iš tėvų, kilusių už
sienyje, yra be galo turtingas,

kus gimtosios kalbos’’, pasisaky
ti. “Aš tikiuosi išgirsti apie pa
sisekimu* ir nepasisekimus iš 
visų šių organizacijų ir indivi-tačiau mažai žinomas, šaltinis dualių žmonių”, jis pridėjo, “Jųšiame svarbiame klausime.

Šių (dviejų metų) studijų
patirtis bus labai naudinga ki
tiems ateities metuose”.

tikslas yra išnagrinėti, kokiomis Pavieniai asmenys ir organi- 
priemonėmis tautinės grupės iš- zacijos, suinteresuotos bendra- 
laiko savo kalbą, ligi kurio darbiavimu su dr. Fishman, yra 
laipsnio Jo. savo vaiku, moko jam rW“ «'“ančiu
gimtųjų kalbų ir kokia yra jų, ProJect U1 We8l 57th gt New 
vadovų bei organizacijų nuomo- York 191, N. Y.
nė, ką reiktų daryti, kad padidi- Am. Council

KULTŪRINE KRONIKA
• Pranas Zenkevičius, vi

suomenininkas, teatralas ir 
kultūrininkas rūgs. 15 d. mirė 
Geelonge, Australijoje. Turėjo 
arti 60 m. amžiaus. Buvo kilęs 
aš Kryklių kaimo, Bublelių 
vaisė. Gimnaziją lankė Vilkaviš
ky ir Voroneže. Baigęs karo mo 
kyklą. tarnavo II pėst. pulke. 
Tremties metu nublokštas į 
Australiją, vadovavo Geelongo 
lietuvių apylinkei, taipgi tos

♦ apylinkės Kultūros Fondui. Dau 
giausia jo pastangomis toje 
apylinkėje buvo įsteigta lietu
vių savaitgalio mokykla, lietu
vių choras, buvo ruošiami vaidi
nimai. Velionis buvo baigęs 
Vaičkau* Dramos studiją ir yra 
buvęs pastovus Vilkolakio ak-

V torius. Buvo giedraus būdo, ide
alistas. Rūgs. 9 d. jis buvo par
blokštas automobilio ir sunkiai 
sužalotas. Jo gyvastį jau nebe
pasisekė išgelbėti. '
• Valentinas Ramonas - Ra

monaite, šiuo metu piešiąs ka
rikatūras Sears, Roebuck bend
rovės leidiniams, šiemet sukūrė 
ir išleido tris lietuviškas kalėdi
nių sveikinimų korteles. Vieno
je yra pavaizduotas apsnigtas 
lietuviškas kryžius (koplytstul
pis) su pamaldžiai prie jo sto
vinčiu Kalėdų seneliu, kuris sa
vo ryšulį, lietuviška juosta su
rištą, pasidėjęs ties kryžiumi, j 
Kitoje kortelėje — kiškučiui 
stebint važiu lekia pora žmo
nių; tolumoje matyti apsnigta

4h rūkstanti sodyba, su lietuvišku | 
kryžiumi Trečia kortelė vaiz
duoja vaikus, lipdančius sniego 
senį. Tolumoje — sodyba su lie
tuviška svirtimi. Kiekviena kor
telė turi lietuviškus švenčių 
sveikinimus. Tos lietuviškos 
sveikinimų kortelės bus platina
mos Chicagog ir kitų miestų 
spaudos platintojų. V. Ramo- 
naičio adresas: 4643 S. Rock- 
well. Chicago 32, III.

• Tėvynės Atgarsiai — tokiu 
pavadinimu mimiografuotą laik- Į 
raštėlį leidžia Chicagos Aukš
tesnioji Lituanistinė Mokykla. 
Jame spausdinami straipsneliai 
ir eilėraščiai pačių moksleivių 
bei mokytojų, taipgi žinios apie 
mokyklą.

“Tėvynės Atgarsių” redakci
jos bendradarbiai yra: Marytė 
Mažeikaitė, Laisvūnas Skeiva- 
laa. Vaevs ftaulvs. Romas Mi
siūnas. Mvkolan Drunga, Anta

ki naa Rauchaa Česlovas Kybar
tas, Mirga Pakalniškytė, Jūratė 
Barzdukaitė, Dalė Jančytė.

• Lietuviai Lyrinėje Operoje.
Chicagos Lyrinės Operos sezo
nas, prasidėjęs spalio 14 d., sėk
mingai tęsiamas; baigsis gruo
džio 3 d. Pakaitomis statoma: 
“Don Carlo”, “Aida”, “Figaro 
vestuvės”, “La Boheme”, “Car- 
men”, “Tosca”, “Die Walkuere”, 
“Fedora”, “Madame Butterfly”, 
"Simon Boccanegra”. Operos 
programoje dirigentų saraše ap
tinkame Aleksandrą Kučiūną; 
vaidintojų — solistų tarpe: Pru- 
dencija Bičkienė, Jonas Vazne- 
lis, kuris taipgi dainuoja papil
domame operos chore. Choro na
rių tarpe figūruoja Marion Bla- 
zis, Roma Mastis, Geraldine Mi
kužis, Jonas Gavelis.

• Steponas Garbačiauskas,
dabar dirbąs vienoje liejykloje 
Zueriche, Šveicarijoje, sulaukė 
60 m. amžiaus. Lietuvoje jis bu
vo sporto instruktorius. Yra pa
rašęs futbolo vadovėlį. 1924 met- 
tais Lietuvos futbolo komandoje 
dalyvavo pasaulinėje sporto 
olimpiadoje. Nuo 1930 m. perė
jęs į diplomatinę tarnybą, buvo 
Zueriche mūsų konsulato sekre
torius, vėliau — konsulas. Yra 
pasitarnavęs gindamas Lietuvos 
reikalus šveicarų spaudoje.

• Prel. K. šaulys, nepriklau
somybės akto signataras, iš 
Šveicarijos mums rašo:

“Naujausias Ereto veikalas, 
Stasio Šalkauskio monografija, 
labai naudinga knyga ir savo ži
niomis ir dailia išvaizda. Skai
tytojas nesigailės knygą įsigijęs, 
o skaitydamas džiaugsis ir gėrė
sis. Joje ras daug žinių ne vien 
apie St. Šalkauskį, bet ir apie 
visuomenę, apie politiką ir reli
giją ištiso laikotarpio. Knyga 
naudinga ir pamokinanti, ypač 
jaunesniems skaitytojams”.

• Nijolė V. Tamošaitytė su 
pagyrimu — magna eum Įau
dė — yra baigusi Bostono Ko
legiją, gaudama bakalaureato 
laipsnį. Buvo studentų laikraš
čio redakcijos narė.

• Muz. Juozas Bertulis buvo 
lėktuvu nuskridęs į Los Ange
les ; turėjo progos iš lėktuvo pa
sigrožėti puikiais rudens vaiz
dais.

Dailininkas laimėjo
Giotto. garsus ita’ų dailinin

kas, bu v-; pagarsėjęs šv. tėvo 
Benedikto IX-jo laikais. Bene- 
diir*ap IX norėjo nutapyti bazi
likos sienas. Jam rūpėjo išban
dyti Giotto gabumą. Tuo tikslu 
jis pasiuntė pas dailininką vie
ną žmogų. Giotto be jokio 
skriestuvo popieriuje nubrėžė 
nepaprastai taisyklingą apskri
timą teptuku. Benediktas IX, 
pamatęs tai, be jokių kalbų pa
kvietė Giotto išdažyti Šv. Pet
ro bazilikos sienų.
Kišeninis vandens filtras
Išrastas mažas, tik 15 uncijų 

sveriąs, vandens filtravimo įtai- 
388, kuris vandenį išvalo nuo ne
švarumų, bakterijų, net kaiku- 
rių virusų ir net nuo blogo kva
po. Įtaisas vadinamas puriffil- 
ter. Jį gamina Sure Co., Ine. 
Ringoes, N. J. Bus labai prak
tiškas dalykas turistams ir ke
liautojams.
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T aupyk Stipriausioje 
CHICAGOS TAUPYMO

BENDROVĖJE 
•Turtas — #75,000,000.00 

Atsargos Fondas #6,500,000.00

Justi n MacUewich, Chairman of the Bowd 

Juntln Marklew1ch, Jr., Preaident

FREE PARKING

ŠTAMAM) IHHIIAIi SAVIMiS
AND LOAN ASSOCIAtlON 

Q OF CHICAGO > 
4192 ARCHER AVI.. CHICAGO 32 

PHONE: Vlrgima 7-1141 <

VALANDOS: Kasdien įskaitant lošt. nuo 9 vai. ryto iki 4 
vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

KALAK UTAI
18 sv. ir daugiau, sušaldyti... sv.

ŠVIEŽI
K A L A K U T A I, sv. 49c

PARK FOOD & LIŲUOR MART

2610 Wes t 71-st Street 
Atdara nuo 9 iki 9 vai., o Sekmadieniais iki 1:30. 

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

f

Donald Petkus Anthony Petkus

A. Petkus <&. Sūnūs
NAUJA KOPLYČIA 

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W e s t 7 1 s t Street

(MapleuiHMt gatvės kampas)

GRovehill 6-2345 T0wnhall 3-2108

Pilnas laidotuvių aptarnavimas, įskaitant karstą ir pasi
naudojimą mūsų gražiom koplyčiom, yra nuo $375.00: $430.00; 
$595.00; $650.00; $695.00; $750.00, $875.00; $895.00; $945.00, 
$975.00; $990.00 ir daugiau.

Turime pilną pasirinkimą karstų čia pat koplyčioje. 
GRAŽIOS INDIVIDUALINES KOPLYČIOS 

Mašinoms pastatyti aikštė.

Lietuviams teikiam šios rūšies |>atama\ imus 30 metų.

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms, 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti ir puošti^ 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA PAMINKLŲ 
DIRBTUVE CHICAGOJE

Pirkite tiesiog iš gamintojo ir sutaupysite I

John Savickas

Monuments
11849 So. Kedzie 

Avenue,
Chicago 43, III.
•Ift.Ų psMlrlnklniul dt- 

dUauMaa rinkto T* gatavų 
I pavyttiliitj.

INU Mudtarimo (appointment) galite pašaukti kiekviena (Alka 
Telefonai; BE 8.363? arba BE 3-4718

darė kasdien ir sekmadieniais nuo 8 vai. ryto Iki 6 Tat »aJ

TROOST-PACHANKIS 
MONUMENTS

6819*21 So. Westem
111 Phones GR 6-3745
lohn W Pachanktn Patek.

Vice-Prerident
C Vltkanakaft Vitkus.

Distrtct Manager
itRAŽI4l)SIŲ PAMINKLŲ 

PASIRINKIMAS
Lietuviai navininkai

/ - 0
Atdara kasdien n aekm. 
nuo » r. ryto IM 5 p.p

Į ji1 1
- t11J? #i -* •

11
Įk > -

suopys$
TU

MUKITE DABAR TIESIOS NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Viaame Mieste.

Teist. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

LaMotavią Direktoriai

WINCHESTER SERVICE STATION
SINCLAIR GAZOLINAS

33?

Jonas Kutka ir Kleinas Jurgela, Savininkai 

Darbo valandos: 7 v. r. iki 8 v. v. ir sekmad. nuo 8 v. r. iki 2 p.p.

1934 West 59th St., Tel. GRovehill 6-9468

J.F.EVDEIKIS*
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TBY8 MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

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

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AJUULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

r> . _ i 'IlkFeiL1 lJ J
TĖVAS IR SŪNUS ’

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 

1410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnhall 3-2106-09
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos i r 

Roaelando dayse Ir 

Reikale laukite mus.tuojau patarnausime.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ' 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambalansų patarna 

rimas dieną Ir naktį

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

ANTANAS M. PHILLIPS
330? S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
718 WRST I8th STREET Tel. SEeley S-57I1

POVILAS L RIDIKAS
3854 S. H AI ATE D STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10831 S. MICHIOAN AVĖ. Tel. COmraodnre 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
84119 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 WEST 69th STREET Tel. REpuhlIe 7-1213
2314 W 2Srd PLACE Tel. Vlrglnia 7-6672

VANGE FUNERAL HOME
1424 b. SOth AVĖ. OLympic 2-5245 Ir TOwnhall 3-9887
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STUDENTIJA

PASTABOS PASTABĖLES

PRIEŠ 15 METŲ:
“Mūsų grįžimas į Tėvynę jau nebe už kalnų. Kokias dovanas 

mes Tėvynei pernešime, kuo ją papuošime f Tai klausimai, kuriuos 
turime jau dabar išsiaiškinti. Mūsų ateitis daug priklausys nuo 
tų klausimų išsprendimo:” Į ATEITĮ, Vokietija, 19J/6.X.5.

(Ir mes ruošėmės sunaikintą kraštą atstatyti!)PRIEŠ 8 METUS:
“Šiuo metu, kai tauta namuose kryžiuojama, kai mūs tėvy

nės mokyklose skelbiamas ir skiepijamas melas, naikinantis lie
tuvį kaip žmogų ir kaip tautietį, tremtiniai ir šiame kontinente 
gimę pirmieji lietuviai turi progą auklėtis vakarų kultūros ma
sėje ir kaupti tuos turtus, kurių mūsų atkuriamai tėvynei labiau
siai reikės. Mūsų buvimas J.A.V. mokslo įstaigose yra ruošimasis 
kūrybai atstatytoje tėvynėje, ir dar daugiau — mūsų buvimas 
čia yra asmeninė kiekvieno kova už tautos laisvę.” Liet. Stud.
S-gos JAV Biuletinis Nr. 1,1952. III. 8.

(Ir mes ruošėmės sunaikintą kraštą atstatyti!)
PRIEŠ 4 METUS:

“Šie jaunuoliai (dabartiniai studentai) nebus pastatyti ww-!tu°ja tų metų studentiją. Tarp 
tautėjimo pavojun — jie niekada nebus pakankamai tautiškai kitko jis pastebėjo: “Veiklumas 
subrendę, kad galėtų nutautėti. Juos reikės “sutautinti”. Ir tame Studentų Sąjungoje ir veiklu-
sutautinime — sulietuvinimo procese atsakymas į klausimą, kas 
yra lietuviška, kas yra lietuviškumas, turės ypatingos reikšmės.
Be šio klausimo, kils dar tie klausimai.. . kodėl reikia ir kaip 
galima išlaikyti savo lietuviška sąmoningumą...” DIENOS TARP 
DANGORAIŽIŲ, p. 51.

(Ir mes susirūpinome savo tautiniu išlikimu.)
ŠIANDIENA:

Kiekviena jaunimo organizacija turėjo eilę susirinkimų, ku- \ Sąjungos interesai susikryžiuok 
riuose buvo svarstomos Amerikos prezidentinių rinkimų temos, ja, savo organizacija, neabejoti- 
Beveik visa studentija identifikuoja save su viena iš Amerikos nai, ims viršų. Tai aišku Bet 
politinių partijų ir entuziastingai remia vieną iš kandidatų. Tuo kokį viešą aiškinimą būčiau lin- 
tarpu labai retas kuris priklauso, simpatizuoja ar yra susidomė- kęs įtarti tik gyvai propogandi- 
jęs lietuviškomis politinėmis partijomis bei kitomis politinės ak- nju žingsniu” •
ei jos organizacijomis. Iš Liet. Stud. Sąj. Studijų Komisijos Dar- ir tikrai kag buvo .g ke_ 
bo raporto, 1960.

(Ir staiga tapom sąmoningais bei aktyviais Amerikos pilie
čiais!) ,

U Z SAVAITĖS:
Įvyksta X-tas Lietuvių Studentų Sąjungos Suvažiavimas. Stu

dentų Sąjunga, pradėdama savo dešimtmetį, daug kuo gali pasi
didžiuoti — Jaunimo peticija, „Lituanus”, jaunimo apjungimas 
vieningan darban. Bet ji savo praeityje turi ir tą išeivijos ideo
logijos pasikeitimą, kurį nusakė ką tik pateiktos ištraukos. Lie
tuvio studento misija kito, ji ilgą laiką atitiko visai išeivijos mi
sijai; bet šiandieną jaunoji karta pradėjo sukti kitan kelian. Tas 
kelias dar neaiškus lietuviui; jis yra aiškus sociologui 
pilietinimo, įaugimo į aplinką kelias. Ar nuostabu tad, jei tik 
25% studentijos kategoriškai pasisako už grįžimą į laisvą tėviš
kę! Už savaitės įvykstąs Sąjungos sukaktuvinis suvažiavimas, 
turi prieš akis tuos nelabai lietuviui malonius faktus. Suvažiavi
mo užduotis: prisidėti prie suformulavimo naujos misijos tokiam 
žmogui, kuris savo kilme yra lietuvis, bet egzistenciškai surištas 
su amerikietiška visuomene. Tai ilgo išvietinimo neišvengiamai 
iškeliama užduotis!

(Ir vėl iš naujo bandome suvokti savo misiją!)

1. Neseniai pasirodė dvigubas 
LITUANUS numeris, kuris skir
tas atskleisti komunistinio re
žimo Lietuvoje padarytoms 
skriaudoms lietuvių tautai, iš 
ryškinti imperialistinį komuniz
mo veidą. Nors šis numeris ir 
atlieka tokias viešosios opinijos 
sudarymo funkcijas, jis taip pat 
yra moksliškas žvilgsnis į dabar
tinės Lietuvos gyevnimo įvairias 
sritis. Tai pirmas tokio plataus 
ir mokslinio pobūdžio veikalas
anglų kalba apie dabartinę Lie- mjg Lįtuanua finansinių vajų ko tuvą. Studentų Sąjunga tikrai mltetų paatangomi„ siaip talp
tuo turi pasididžiuoti, nes ji, ° būdavo surenkamos lėšos spaus- žodžiais, tartais prieš ketveriusne kokia kita organizacija, ku
rios pagrindinė funkcija yra
Lietuvos reikalai, savo ribotais aiia metų ne.
ištekliais pajėgė duoti objekty
vų padėties apibrėžimą, padėties 
po 20 metų laisvės praradimo ir 
15 metų po antrosios bolševiki
nės okupacijos.

Yra džiugu pastebėti, jog šis , . .T.. . , , kas kart jie duoda vis mažiauLituanus numeris buvo sureda- J
guotas ir didele dalimi užpildy
tas jaunosios kartos mokslinin-kų, kaip J. Slavėno, Alinos Stak-1 Politlniams veiksniame peržiūri! 
nienės. R. SllbaJorio, T. Remei-'1' “v° iMu« ir doic-
klo, K. Cerkeliūno, R. Gustaity- 
tės, P. V. Vyganto, A. Landsber
gio ir kitų. Iš vyresniosios kar
tos mokslininkų rašo dr. D. Kri
vickas, St. Žymantas, kun. T> 
Paukštelis, V. Trumpa, V. K. Jo
nynas, J. Gimbutas, M. Brakas. 
Kiekvienam studentui yra verta 
įsigyti šį numerį kaip “referen- 
ce” apie dabartinę Lietuvą, ir 
ypatingai pasistengti, kad moks
Hnės įstaigos ir įvairių sričių' dakeHs bus a tn-p laiduota nuo 
profesoriai šį numerį gautų. J kasdieninio rūpesčio dėl finansi-

2. Visi sutinka, kad “LITUA
NUS” yra geras ir reikalingas 
žurnalas, tačiau iki šiol per dau
giau kaip penkerius metus dar 
nepajėgta surasti nuolatinių pa
jamų šaltinio žurnalo leidimui. 
Jei žurnalas yra “laisvinimo” 
įrankis, tai ar vistik neturėtų ei-
ti ir dalis tų tautiečių sumetamų 
doleriukų vasario 16 proga ir i darbui. Sąjunga yra tas orga 
“Lituanus” finansinei padėčiai naa’ kuris jaunąją kartą apjun- 
pataisyti? Vien tik nepaprasto- vieningon grupėn ir ateityje šią funkciją ji galėtų atlikti.

dinimo išlaidoms. Bet niekada metus1: “Bet ar sykį prarastas
dar redakcija negalėjo tarti:
reikės rūpintis, ar užteks pinigo 
“Lietuanus” leisti. Ir šiandieną 
neaišku, iš kur turės ateiti pini
gas 1961 m. pirmam Lituanus 
num. Vajai yra laikinas dalykas,
vaisių. Būtina surasti kitų fi- 
nansavinio būdų, būtina mūsų

rį racionaliau išskirstyti, būti
na, kad lietuviškoji visuomenė 
pareikalautų mūsų laisvinimo 
fondus paremti ir "Lituanus”. 
Užteks atskirų ir niekad nepa
sibaigiančių vajų! Reikalingas 
“United Fund” vajus, kurio pa
jamų dalis išlaikytų ir “Lltua- 
nus”. Tuo lietuvių visuomenė 
bus atpalaiduota nuo nuolatinio 
šukavimo, tuo “Lituanus” re

nės padėties ir galės skirti savo 
energiją turinio lygiui kelti.

“Lituanus” finansiniai atei
čiai užtikrinti Sąjungos CV yra 
sudariusi komitetą. Šiam komi
tetui buvo kviestas visiems ge
rai pažįstamas jaunosios kartos 
visuomenės veikėjas bei politi
kas Valdas Adamkavičius. Cent 
ro valdyba dėkoja už sutikimą 
ir jam linki sėkmės šiame sun
kiame darbe, o į studentiją ir 
visuomenę apeliuojame komite
to darbus paremti tiek finansiš
kai, tiek moraliai.

3. Vartydamas senus studen
tiškus spaudos puslapius ūžti 
kau Leono Sabaliūno rašytą 
straipsnį Vienybėje (1956 m. 
spalio 31 d.), kur jis interpre

mas tuo pačiu metu atskirose 
organizacijose yra atvirkščiai 
proporcingi: perėjimas visu
nuoširdumu Studentų Sąjungon ŠEŠTADIENIS 
greičiausiai nuskriaus savo or
ganizaciją ir atvirkščiai. Kai sa- 10:00 
vo organizacijos ir Studentų

7:30

turis metus, yra dar ryškiau 
šiandieną. Ideologinės organiza
cijos monopolizavo ir veiklos 
barus ir vadovaujančius kad
rus. Sąjunga tapo antraeilė reiš
kimosi arena, kai tuo tarpu sa
vo gyvavimo pradžioje ji buvo 
viso lietuvių jaunimo veiklos 
centras. Todėl šiandieną nesi- 
skųskime, jei Sąjunga šlubuo-

tai įsi- jei 8kyriai blo^ai veikia, jei Centro Valdyba neatlieka savo 
pareigų. Mes patys, t. y. ideolo
ginės organizacijos, Sąjungą nu
skurdinome. Todėl sekančiame 
suvažiavime būtina kritiškai pa
žvelgti į Sąjungos nueitą kelią, 
jos šiandieninę padėtį, ir paban
dyti visų sutarimu surasti to-
kias veiklos gaires sekančiam loginia įsivėlimas į Amerikosdešimtmečiui, kad jos nebūtų 
konkurentės ideologinėms jau
nimo organizacijoms.

O tokių darbų rasime daug, 
ypatingai kiek tai liečia lietuvių 
tautos atstovavimą kitataučių 
tarpe, kiek tai liečia Lietuvos 
interesų iškėlimą tarptautinėje 
plotmėje. Sąjunga vėl turi su
rasti sau prasmingą veiklą, kad 
išvengtų likvidacijos. Ideologi
nės organizacijos gi turėtų pa
dėti tai surasti ir nepagailėti at
leisti gerų vadovų ir Sąjungos

Baigti norėčiau L. Sabaliūno

8usidomėjimas bus vėl atgau
tas?”

4. Šie metai ateivijos gyveni
me, o ypatingai jaunimo gyveni
me, daug atidengė apie mus:
tapome Amerikos piliečiai! Tai visiškai prarasti ar atmesti lie- 
ilgas kelias nuo tremtinio ir pa- tuvių išeivijos politinius tikslus, 
bėgėlio. Apie 95%, studentijos Be aiškių politinių tikslų grei-

ialviŲ katalikų studentų korporsoijoN Dzintari valdyba: gedi (iš 
l::!r?s J dešinę): J. Babris, 8t. Reinis ir L. Odrfko; stovi:* L. Va
idino, Dr. Skapara ir M. Počs.
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KETVIRTADIENIS
2:00 vai. p. p. Centro Valdybos ir skyrių atstovų posėdis.
4:00—6:30 Registracija.
6:30 Atidaromas posėdis.

1. Suvažiavimo atidarymas.
2. Prezidiumo, mandatų komisijos ir rezoliucijų 

komisijos rinkimai.
3. LITUANUS redakcijos ir administracijos pra

nešimas
PENKTADIENIS

Priešpietinis posėdis.
9:30 1. Organizacinė dalis:

a. Revizijos Komisijos protokolo skaitymas;
b. Centro valdybos narių pranešimai;
c. Garbės Teismo pranešimas;
d. Skyrių veiklos apžvalga;
e. L. S. S. Šalpos Fondo pranešimas.

11:30 2. Vanda Gegevičiūtė, “Empirinis studentijos
veidas“.

Popietinis posėdis.
2:00 1. “Veikla antrajam dešimtmečiui” — sekcijos

svarstomos temos:
a. Lietuvių studentų veikla tarptautinėje ir 

politinėje plotmėje — veda A. Budreckis;
b. Sąjungos organizacinio aparato įvertinimas 

ir patobulinimas — veda Daiva Audėnaitė;
c. Sąjungos kultūrinės veiklos kryptys;
d. Akademinių jaunimo organizacijų pirminin

kų konferencija.
4:00 2. Sekcijų diskusijų rezultatų pristatymas, nuta

rimai ir nutarimų priėmimas.
Susipažinimo vakaras su menine programa.

2:00

Priešpietinis posėdis.
Organizacinės dalies tęsinys!
1. Spaudos ir informacijos skyriaus pranešimai;
2. Užsienio skyriaus pranešimai;
3. LITUANUS remti komiteto pranešimas; 
Popietinis posėdis.
1. 'Liudas Šmulkštys, “Dabartinės Lietuvos stu

dentija”.2. Adomas Mickevičius, “Lietuvių Studentų Są
junga: praeitis ir ateitis”.

Suvažiavimo balius su trumpa programa.8:00
SEKMADIENIS
10:00 Šv. Mišios.
11:00 Uždaromasis posėdis.1. Rezoliucijų komisijos pranešimas ir rezoliuci-1 

jų priėmimas.
2. Garbės prezidiumo sudarymas.
3. Dr. Vytauto Vyganto paskaita.
4. Sveikinimai.
5. Uždaromasis žodis.

yra Amėrikos piliečiai, daugu-1 čiau ir savo tautinį sąmoningu
mas jų aktyvūs bei sąmoningi j prarasime. Ir čia keliu klausimą : Atsižvelgiant į tarptau

tinę padėtį ir beveik neišvengia- Į 
mą jos suaugimą ir amžiną pa
silikimą Amerikoje, kokie yra 
jaunosios kartos politiniai tiks
lai? Kas gali tai atsakyti? Gal 
II Jaunimo Kongresas vėl šauk- 
tinas?

5. Būdama savotiškoje dile
moje, jaunoji karta, iš vienos 
pusės tautinės ideologijos ver
čiama paneigti aplinką, iš 
kitos pusės aplinkos verčia
ma įsijungti į ją, nerotai 
ieško sintezės tarp šių reikala
vimų. To poveikyje ji pradeda 
justi esanti nei vienos, nei kitos 
tautos. Ji, būdama savotiška, 
saugumą suranda užsidaryme 
skvyje (kaip ir mūsų vyresnio
ji karta), gyvendama vien tik 
sau. Prisiminė neseniai pasiro
dęs pasikalbėjimo su Lietuvos 
komjaunimo sekretoriumi apra
šymas “Studentų Gairėse (1960 
m., Nr. 2), kuriame išeiviai lie
tuviai bando išreikšti ir jauno
sios kartos esmę. Šį pasikalbė
jimą buvo ištisai perspausdinu
si "Dirva”, bei keliuose nume
riuose komentavo “Darbinin
kas". Pasikalbėjimas, ypatingai 
vienas paragrafas, gana puikiai 
išreiškęs čia ką tik nusakytą 
jaunosios kartos padėtį, jog ver
ta dar kartą pakartoti. Išeivi
jos lietuvis taria Lietuvos Kom
jaunuoliui: “Meskime kortas 
ant stalo. Jū8 mums nieko nau
jo nepasakėte. Mes žinome ir 
suprantame, kad mūsų laukia 
nutaujimas bei įsiliejimas į ame 
rikietišką masę.. Mes jau dabar 
iš dalies esame amerikiečiai. 
Toks jau yra mūsų kartos liki
mas. Jūs lietuviškumą įsivaiz
duojate kaip kraštutinę naciona 
listinę ideologiją, bet mums tai 
yra reali žmonių grupė, su ku
ria mes esame surišti gyveni
miškais saitais. Mes taip pat at
sisakome žiūrėti į tolimą ateitį,

piliečiai. Tai rodo, kad ir šiais 
rinkimų metais vykę debatai 
įvairiose jaunimo organizacijo
se apie kandidatus ir partijų po
litiką. Susidomėjimas ir psicho-
politinį gyvenimą reiškia suau
gimą su gyvenamąja aplinka, 
implikuoja laikino gyvenimo 
šiame krašte atsisakymą (ma
žas procentas studentijos gali 
kategoriškai pasisakyti už grį
žimą į Lietuvą), praktišką mo
difikaciją išeivijos politinių tiks" 
lų.

Jau Lietuvos laisvinimas tu
ri būti suderinamas su gyveni
mu Amerikoje, jis įgauna dau
giau ir daugiau Amerikos tauti
nių mažumų interesų gyvenimo 
pobūdį, jis mažiau ir mažiau 
reiškiasi kaip totalinė kova 
kiekvieno sąmoningo lietuvio 
už tautos laisvę. Taip mūsų ide
ologiją modifikuoja pats gyve
nimas, ilgas išblokšties laikotar 
pis. Žmogus pradeda išblokš
ties jausmą, nes jis pradeda iš 
naujo vėl organiškai įaugti į 
gyvenamąjį kohtekstą. Su to
kiu išeivijos kitimu, ypatingai 
jaunajai kartai gresia pavojus

bet gyvename dabartyje. Mes 
esame “pasimetusi karta”, neį- 
leidusi giliai savo šaknų nei Lie
tuvoje, nei Amerikoje. Tačiau 
žinojimas, kad esame karta, bet 
ne paskiri žmonės, priduoda pa
sitikėjimo mums, bei reikšmės 
mūsų darbams. Lietuvybė šiai 
kartai nėra vien tiktai kultūri
nis palikimas ar prarasto ro
jaus vizija, kuriais gyvena vy
resnioji karta. Lietuvybė yra 
žmogiška tapatybė su savo kar
tos broliais, kurie buvo pana
šaus likimo sujungti ir kuriuos 
riša savitarpinio supratimo sai
tai. Mes norėtume, kad ir bend- 
radarbiavimag su jumis būtų 
nuoširdžioje žmogiškoje plotmė
je.

Tačiau mūsų kartą nėra tik
tai būrys, ieškąs užuovėjos nuo 
svetimų vėjų. Mes esame ne 
vien tiktai pasimetusi, bet taip 
pat ir maištaujanti karta. Maiš
taujame prieš likimą, atėmusį 
mūsų kartai tvirtus tautinius 
pagrindus. Maištaujame ir prieš 
mūsų vyresnės kartos lietuviš
kumą, bei priešamerikietišką 
aplinką, kurioje nesijaučiame 
pilni jos nariai. Didžiausias pa
sipriešinimo jausmas yra komu
nizmui — ne dėl skriaudos, ku
rią mes tada buvome per jau
ni pilnai suprasti, ir ne dėl ide
ologinių skirtumų, kurie tiesio
giniai neliečia dabartinės mūsų 
egzistencijos. Trumpai drūtai 
— komunizmas yra mūsų šiuo
laikinės padėties didžiausias 
kaltininkas ir kas svarbiau — 
jis yra pastojęs kelią mūsų 
bendradarbiavimui su tauta. Vie 
nintelis mums atviras kelias į 
tautą yra per komunistinę ide
ologiją, kuri mums nėra priim
tina, nes mes tapome sufor
muoti kitokių gyvenimo sąlygų 
bei pažiūrų į gyvenimą”.

6. Paskutiniai du “Ateities” 
numeriai buvo redaguoti pačių 
studentų ateitininkų. Džiugu, 
kad ateitininkų vadovybė rado 
reikalo leisti jaunųjų iniciaty
vai pasireikšti. Iki šiol “Atei
tis” buvo redaguojama vyres
nio asmens, todėl nauja redak
cija yra radikalus pasukimas 
nuo eito kelio. Linkime naujai 
redakcijai pareikšti savitą kū
rybingumą ir savitą dvasią, 
duoti žurnalui aktualumo ir pa
daryti jį įdomiu. Iki šiol ši dva
sia dar nepasireiškė. Faktinai, 
jei nepažvelgtum į redakcijos 
sąrašą, paskutinių dviejų nume
rių turinyg_nei stilius nepasikei
tė nuo ankstyvesnių. Linkime, 
kad ateityje “Ateitis” būtų tik
rai jaunųjų ateitininkų galvose
nos išraiška.

Naujasis “Ateities” redakci
jos kadras yra geras pavyzdys, 
kaip planingas darbas duoda 
gerus rezultatus. Ateitininkų 
draugovės leistas lokalinis žur- 
•»aliukas “Sūkurys" buvo ta° 
įrankis, kuris paruošė visą ei
lę jaunųjų žurnalistiniam dar
bui. Tokie vietiniai žurnaliukai, 
biuleteniai, laikraštukai ir yra 
tos mūsų jaunųjų žurnalistų 
mokyklos. Jas reiktų ir toliau 
tęsti. Andrius Py kalis

Lietuviai studentai USNfl 
kongrese

JAV studentų sąjungos (Uni
ted States National Studentą 
Association) kongrese Minne- 
apolyje, Minesotos universitete, 
dalyvavo apie 8,000 studentų 
atstovų iš viso pasaulio kraštų, 
jų tarpe dalyvavo ir lietuviai 
studentai, gyveną tremtyje. 
Kongreso metu buvo sudaryta 
viena ypatinga komisija — pa
sikeitimo akademiniu jaunimu 
su SSSR. Lietuviai ir ukrainie
čiai studentai, remiami V. Vo
kietijos ir Kanados studentų, iš
kėlė klausimą ir pasiūlė reika
lauti Kauno, Kievo, Talino ir 
Rygos universitetų, o ne vien 
tiktai iš Maskvos ir 'Leningrado.

Pasiūlymas buvo priimtas. 
Šiemet JAV Taut. Studentų Są
jungos valdyba, kurios vicepre
zidentas yra lietuvis Kvedaras, 
pakvietė Lietuvių Studentų 
Tremtyje Sąjungą dalyvauti 
šiame 13-me kongrese. Liet. 
Stud. S-gos valdyba delegavo 
Kęstutį Dirkį ir Rimą Vėžį, ku-

TRUMPAI ’
Lietuvių Studentų Sąjungos 

dešimtajam suvažiavimui ruoš
ti centro valdybai talkininkau
ja visas Clevelando skyrius. 
Daug pastangų šio suvažiavimo 
pasisekimui įdėjusi Clevelando 
skyriaus valdyba susideda iš 
pirm. A. Melinausko, spaudos 
reikalų vedėjo A. Garanausko, 
iždininkės M. Maziliauskaitės ir 
sekretorės G. Mariūnaitės. Val
dybos iniciatyva taip pat buvo 
suorganizuoti rengėjų komite
tai. Skelbimų Komitetui priklau
so: Jura Gailiušytė ir Andrius 
Šenbergas.

Programos Komisijoje: pirm. 
Vytautas Malcanas, Ingrida 
Stasaitė, Donatas Iešmantas ir 
Viktorija Vaivadaitė. Registrą- 
cijos Komisijoje — pirm. Gied
rė Natkevičiūtė, Genovaitė Ma- 
culevičiūtė, Gailė Mariūnaitė, 
Vida Titaitė, Ingrida Stasaitė 
ir Valerija Galinytė. Suvažiavi
mo reikalų vedėja Viktorija 
Vaivadaitė.

Iki šiol prisistačiusių naujai 
išrinktų Studentų Sąjungos sky 
riaus valdybų sąstatai 1960—
61 metams — Chicaga — Sau
lius Grėbliūnas, pirm., Jonas 
Žukauskas, Giedrius Penčyla, 
Birutė Dičpinigaitytė, Jonas 
Gausas. South Bostono — Alo
yzas Mucinskas (pirm.), Jonas 
Venckus — vicepirm ir “Litua
nus” reikalų tvarkytojas, Sta
sys Zizniauskas, sekretorius, 
Raimundas Zickus — iždinin
kas. Putnamo skyriaus pirmi
ninkė yra Rita Durickaitė.

Purdue — Algis Saulis — 
pirmininkas ir iždininkas ir Al- į 
dona Rekašienė — vicepirminin
kė bei sekretorė. Detroito — 
Narimantas Udrys — pirm., 
Bronė Badikonytė, Juozas Mi
kaila ir Saulė Buivydaitė. New 
Yorko — Kęstutis Gobužag — 
pirm., Dalia Bulgarauskaitė ir 
Judita Audėnaitė. Urbanos sky
riaus valdybon įeina Rimas 
Punkris — pirm., Rimas Pal- 
čiauskas. Jonas Košuba, Dan
guolė Balceraitė ir Ina Macke
vičiūtė.

Pasižymėję jaunieji talentai 
suvažiavime. Koncertinę dalį iš
pildys dabartinis prof. Vlado 
Jakubėno mokinys Alvydas Va- 
saitis, skambindamas Rondo 
Capriccioso ir E. Felix Mendel- 
sohn Opus 14 ir pirmą dalį Bee- 
thoveno sonatos No. 23 Opus 
57 (Opus Sonata). Alvydas pas
kutiniu metu yra laimėjęs “out- 
standing perfomance” medalį 
Chicagos Muzikos Festivaly ir 
taip pat laimėjęs pirmą premiją 
Protective League konkurse. 
Aušra Vedeckaitė, trečius me
tus lankanti muzikos kolegiją 
puikiai pasireiškusi pažangumu 
dainavime ir susilaukusi daug 
pagyrimų iš muzikų, pirmą kar
tą pasirodys pas lietuvius stu
dentus. Gerai žinoma visuome
nei baleto šokėja Stasaitė paį
vairins suvažiavimo programą.

Literatūrinėje programos da
lyje bus skaitoma “Ponas Rut
kauskas” — ištrauka iš dramos 
“Keturios Generacijos”, kurią 
yra parašęs jaunas rašytojas 
K. Almenas, jau laimėjęs 1959 
ASS premiją. Taip pat su savo 
poezija pasirodys B. Prapuole
nis, kuris irgi yra laimėjęs 1959 
ASS premiją.

t

rie kongrese buvo labai mie
lai priimti ir jų sveikinimai pri
imti su ovacijomis. Kongrese 
jie išdalino žymų kieki brofiiŪ- 
ros “Introducing Lithuania”.

(Nauj.)

Nuotykis su Manzoni

A. Manzoni (m. 1873), žymus 
italų rašytojas, ypatingai pa
garsėjęs “Sužieduotinių” auto
rius, kartą paklausė vieną savo 
dukraitę, ko ji taip susirūpinusi 
grįžo iš mokyklos. Mergaitė at
sakė, kad turinti tuojau namie 
parašyti sunkų raš, darbą pa
gal “Sužieduotinius”. Manzoni, 
savaime, šoko jai padėti, ir jo 
anūkė/ laiminga kitą rytą išėjo 
į mokyklą. Tačiau kokia biauri 
staigmena: už tą darbą ji tega
vo ...vienetą!


