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TŪKSTANTMEČIAIS TAUTOS 
ŽYGIU PĖDSAKAIS

.Lietuvos kariuomenės dieną, lapkričio 23-čią, minint

STASYS DIRMANTAS

NEŠTI GYVĄJĄ MINTĮ

Lietuvos kariuomenės atkūri
mas 1918 metais yra be galo 
svarbus ir reikšmingas įvykis. 
Tai mūsų valstybės ir tautos 
gyvybės įrodymas. Ši tema įdo
mi, reikšminga, ir prie jos rei
kia nuolat grįžti, ji turi rūpėti 
ir senimui, o ypač išeivijos są
lygose bręstančiam jaunimui.

Šimtmečiuose tarp laimėjimų
t ir pralaimėjimų
Lapkričio 23 d. proga pravar

tu visiems prisiminti mūsų ka
rinės praeities įvykius. Ir nebū
tinai tai turi būti tik 1919 -1923 
metų laikotarpis. Apie nepri
klausomybės kovas jau daug 
yra prirašyta ir atspausdinta 
įvairiuose leidiniuose bei atsi
minimų pluoštuos. Mūsų valsty
bės kūrėjų ir jos gynėjų bent 
1000 metų praeitis siūlo greta 
ir* daugybę, šimtmečiuose iš
barstytų mūsų karinės praeities 
temų. Tačiau su jomis mes daž
nu atveju atsikasame iki Vy
tauto laikų, visai maža dėmesio 
kreipdami į vėlesnius šimtme
čius. Ogi mūsų tauta ir jos su
kurta bei jos vardu vadinta 
valstybė ir kariuomenė gyvavo 
toje pačioje Europoje ir XV, ir 
XVI, ir XVII, ir iki galo XVIII 
amžiaus! Ir kiek kovota tais lai
kais! O ir po to dar buvo na- 
poleonmečio karinis judėjimas 
ir 1831 bei 1863 m. sukilimai...
Kiek įdomių temų!

Taipgi nereikia ribotis vien lai
mėjimais. Kartais iš nepasise
kimo galima daugiau pasimo
kyti, negu iš lengvo laimėjimo. 
O kodėl neišnagrinėti Vytauto 
Didžiojo epochinio pralaimėjimo 
ties Vorksla? Kodėl plačiau ne
apsistoti prie nelaimingų XVIII 
amž. mūsų karų su Rusija?

Tarp kitko: ta istorinė upė 
Vorksla rytų Europos istorijo
je tikrai buvo ateitį lėmusių 
įvykių vieta. Jos pakrantėse net 
tris kartus sprendėsi Europos 
likimas; lemtingas rytinių sla
vų mūšis senovėje su polovcais 
ar^pečenegais. Vytauto ir jo są
jungininkų pralaimėjimas ir, pa
galiau, — 1709 metų Poltava. 
Pastarajame mūšyje Lietuvos 
kariuomenė nedalyvavo. Ir kaip 
tik dėl to, kad tarpusavyje ki- 
viršydamiesi nepadėjome švedų 
Karoliui XII. Gi tas mūšis ir 
mums buvo likiminis. Po jo Pet
ras I-sis stipriai jau atsisėdo 
Rygoje, prie Baltijos, ir Ode
soje — Juodųjų jūrų pakrantė
se. Vytauto Didžiojo vietoje... 
Poltavos laukuose, Vorkslos pa-
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krantėse, nors ir netiesioginiai, 
prasidėjo mūsų senos valstybės 
katastrofa, pabaigos pradžia...
Nuo Apuolės iki dvidešimtojo 

amžiaus
Šie 1964-ji metai yra dar va

dinami Donelaičio metais. Šiuos 
metus galėtumėm dar pavadinti 
ir Simano Daukanto metais, nes 
taipgi sueina 100 metų nuo mir
ties šio mūsų pirmojo lietuvių 
karybos istoriko. Be to, šiais 
metais regime daug kitų sukak
tuvių, malonių ir nemalonių. 
Taip, pvz., galime minėti 1.111 
metų sukaktį, kai lietuviai ka
riai gynė savo tautiečius ir že
mę 853 m. Apuolėje nuo atplau
siu iš už jūrių marių danų... Bet 
esame pratę minėti "sveikų” 
dešimtmečių, penkiasdešimties 
metų ar šimtmečių sukaktuves. 
Apsiribojant tik 50 ir 100 me
tų laikotarpiais, šiais 1964 me
tais pravartu prisiminti dar ir 
šias sukaktis.

700 metų, kai Treniota 1264 
m. padėjo sukilusiems prūsams 
ir latviams. Tuo pačiu laiku Po
dolės - Volynės rusai, lenkai - 
mozūrai ir kryžiuočiai baigė ga
lutinai išnaikinti mūsų brolius 
jotvingius - sūduvius.

Romas Viesulas
Iš parodos

Litografija 
"Gallery International” patalpose Clevelande.

Vilnius rudenio ūkanose Nuotrauka A. Sutkaus.

650 m.( kai Vytenis užvaldė 
Polocką, Pinską, Turovą, Bras
tą, Drohičiną.

600 m. nuo Algirdo - Kęstu
čio kovų dviem frontais prieš 
Rytus ir prieš Vakarus.

550 m. nuo1 Vytauto pasiunti
mo tik ką pakrikštytų 60 že
maičių bajorų į Konstancoje 
tada vykusį Visuotinį Bažnyčios 
suvažiavimą. Ten Vytautas tę

Devynių dienų akimirkos
Apie atidaromą Algimanto Kezio, S.J., nuotraukos meno parodą

Užsikabinti foto aparatą ant 
peties gali kiekvienas. Nereikia 
didelio mokslo ir jo vartojimui 
— mygtuką paspausti gali taip- 

sė, šių laikų terminu tariant, 
šaltąjį karą prieš kryžiuočius 
ir jų šalininkus.

500 metų nuo sukilimo prieš 
kryžiuočius Mažojoje Lietuvoje, 
kur įsimaišęs Kazimieras Jogai
laitis kariavo 13 metų karą ir 
laimėjo lenkams priėjimą prie 
jūros; o mes nelaimėjome nei 
Klaipėdos, nei Karaliaučiaus.

450 m., kai 1514 m. nustojo

VYTAUTAS KASNICNAS 

gi kiekvienas. Bet padaryti me
nišką nuotrauką gali jau tik 
foto nuotraukos menininkas... 
Taip aiškino mums prieš maž
daug 30 metų dail. Geraldas 
Bagdonavičius, tada jaunų foto 
meno mėgėjų entuziastų grupei, 
pasišovusiai kopti į šio menoi 
viršūnes...

Nulinko petys, benešiojant fo
to aparatą, tūkstančiai nuotrau
kų padaryta, o kiek aparatų tu
rėta ir kiek mergaičių fotogra
fuota, kas ir besuskaitys!.. O 
nuotraukos menininko vardo 
taip ir neįamžino nei objekty
vas, nei filmas, nei įvairūs che
mikalų vardai.

¥

mintys visada už- 
pamatai Algimanto 
nuotraukas, o ypač 

kai turi progos aplankyti jo su
rengtas šio meno parodas. Var
gu ar yra kitas, jam lygus, lie
tuvių tarpe. Jin ir amerikiečių 
spauda yra atkreipusi pastabias 
savo akis. Didžiojo dienraščio 
“Chicago Daily News” savait
galio kultūrinis priedas “Pano
rama” prieš kiek laiko A. Ke
zio nuotraukoms ir aprašui bu
vo paskyręs visą savo puslapį.

Dabartinė jo darbų meno pa
roda, kuri bus atidaryta šian
die Jaunimo centre, Chicagoje, 
yra pavadinta; “Ir tai sudaro 
pasaulį...” Parodos tematika — 
pasaulinė paroda New Yorke ir 
jos lankytojas.

Devynias dienas Algimantas 
Kezys, SJ, praleido, stebėdamas 
šią parodą New Yorke ir su fo
to aparatu rankose ieškodamas 
žmogaus, tos parodos kūrėjo1, 
ieškodamas žmogaus, tos paro
dos lankytojo, ieškodamas vaiz
dų. Paradoksas, sakysite, ieško
ti žmogaus milijoninėje žmonių 
jūroje; kam reikia devynių die
nų ir nuo ryto iki vėlaus vaka
ro valandų, kai aš ir tu galė
tume padaryti per dieną šim
tus nuotraukų, o tuo tarpu šis

Panašios 
gula, kai 
Kezio, SJ, 

me Padniepryje Smalensko, bet 
ties Orša laimėjome vieną iš 
stambiausių mūšių visoje mūsų 
karybos istorijoje.

400 m. nuo karo dėl Livoni
jos. Maskva paėmė Polocką.

350 m., kai 1614. I. 26 Gudi
joje, ties Časnikais, Radvila ir 
Grigas Chodkevičius sumušė 
Maskvos Šuiskio 30,000 armi-

(Nukelta į 2 psl.)

foto menininkas mums parodys 
Jaunimo centre tik penkiasde
šimt.

¥

Fotografuodamas žmogų, tos 
parodos lankytoją ir jos kūrė
ją, A. Kezys tarp milijonų ieš
kojo žmogaus dvasinės išraiš
kos bruožų, kuriuose spindėtų 
technikos laimėjimo pasididžia
vimas, garbė, nusistebėjimas, o 
gal ir didelis vidinis liūdesys 
ar džiaugsmas.

Iš milijonų lankytojų reikėjo 
atrinkti 50, daugiau nei šimtą 
valandų vaikščiojant, reikėjo 
padaryti tik 50 nuotraukų, kad 
aplankęs ir pamatęs šią nuo
traukos parodą, galėtum pasa
kyti: taip, tikrai... Ir tai suda
ro pasaulį...

¥

Kai regi Algimanto Kezio, S J, 
įamžintas akimirkas, matai, kad 
jis sugeba pamatyti ir nufoto
grafuoti tai, kas ir mūsų ma
tyta, bet tik nemokėta atrasti 
to stebuklingo taško, to vieno 
momento vaizdų gausybėje.

A. Kezio, SJ, meniškose nuo
traukose niekur nematysi dirb
tinio pozavimo, nematyti ir ko
kio planingo išgalvojimo, bet 
tik staigiai pamatyto įvykio už
fiksavimas.

Jis pats sako, kad, eidamas 
į Pasaulinę parodą, neturėjo jo
kio aiškaus plano, nenorėjo pa
daryti nuotraukų reportažo, bet 
tik jautė alkį stebėti ir ieškoti 
grožio, tinkančio foto aparato 
akimirkai. O žmogus juk yra 
gražesnis ir už architektūrą, iš
kilesnis už visus technikos ste
buklus. Tad žmogus ir yra vis 
dėlto šios A. Kezio parodop 
centras, tačiau neišimtas iš vi
so moderniojo pasaulio konteks
to. O ir pati paroda yra rengia
ma ne kam kitam, bet tik žmo
nėms. Gi čikagiečiams pirmie
siems dabar yra proga ją pama
tyti. Paradą techniškai įrengti 
talkino dar dail. Algirdas Ku- 
rauskas ir arch. Antanas Rima- 
vičius.

Už kelių dienų Clevelandan 
suvažiuos sendraugiai ateiti
ninkai. Tikslas dvigubas: pa
matyti senus draugus, pažvelg
ti į organizacijos darbą.

Kam ateitininkai yra? Są
jūdžio kūrėjai metė šūkį, kad 
aštrus protas talkina, o ne 
kenkia tikėjimui. Jie nori, kad 
tikintis žmogus gyventų pil
nesnį gyvenimą, nes tikėjimas 
žmogaus neturi sukaustyti, bet 
išlaisvinti.

Kam ateitininkai nėra? Są
jūdis nebuvo sukurtas vien tik 
Lietuvai vaduoti, todėl nebūtų 
gera ateitininkus dabar pada
ryti tik antikomunizmo apaš
talais. Ateitininkai iškėlė pil
nutinio žmogaus idealą, todėl 
būtų netikslu sendraugius pa
daryti auklėmis ar jaunimo 
globėjais.

Yra darbų, kuriuos gal tik 
ateitininkai gali atlikti. Mūsų 
visuomenei nuolat gresia pa
vojus netekti vertybinės pu
siausvyros. Ateitininkai turėtų 
nuolat ryškinti, kas svarbu, 
kas eina pirma: žmogus ne 
tautai, bet tauta žmogui; ne 
žmogus šeimai, bet šeima žmo
gui. Bet žmogus Dievui, ne 
Dievas žmogui. Dabar kai kas 
galvojam kitaip, kai kam ti
kėjimas irgi įrankis lietuvy
bės išlaikymui.

Į pačią lietuvybę ateitinin
kai irgi žiūri teisingu žvilgs
niu: ne kaip į senovės turtų 
sandėlį, bet kaip formą visuo
tiniam turiniui, anot Stasio 
Šalkauskio. Yra svarbu ne lie
tuviškai ką nors plepėti, bet 
ką nors lietuviškai pasakyti. 
Lietuvių kalba, lietuviški pa
pročiai tik tiek naudingi, kiek 
jie padeda žmogui augti, artė
ti žmoniškon pilnatvėn. Ateiti
ninkai nori duoti naują turinį 
lietuvio gyvenimui.

ALGIMANTO KEZID SJ FOTO PARODA

ČIURLIONIO GALERIJOJE nuo 21 iki 29 lapkričio
Parodos atidarymas: lapkričio 21, 7'30v.v.
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Parodos plakatas, suprojektuotas dail. Algirdo Murausko

Sendraugiai turi nuolat 
klausti, ką reiškia būti tikin
čiu žmogumi. Klausti “kodėl?” 
nėra yda — tikėjimas negali 
būti atsietas nuo protavimo. 
Tikėjimas turi nuolat augti — 
religija negali būti uždaryta 
į sandėlį. Ateitininkams derė
tų laužyti katalikų sustingimą, 
nes auga ir bręsta Bažnyčia 
visa, ne tik atskiri tikintieji.

Ateitininkai nesibijo viešai 
prisipažinti, kad tiki — ar ne
reiktų jiems susirūpinti ir vie
šąja Bažnyčios malda? Laikas 
praplėsti, pataisyti bendros 
maldos sampratą — patys 
ateitininkai turėtų ruošti ne 
gegužines pamaldas, o vakari
nes mišias, ne rožančiaus va
karus, o šventojo Rašto vigi
lijas. Susikaupimas vyksta ne 
vien rekolekcijose — ateitinin
kai turėtų supažindinti mus 
su naujomis srovėmis Bažny
čioje.

Mūsų bendruomenė kovoja 
su žiovuliu — ateitininkai tu
rėtų nešti gyvą mintį, kuri ne
leistų mūsų protui ir sąžinei 
taukais apaugti. Neužtenka 
mums principus deklamuoti — 
reikia duoti jiems ir pasireikš
ti: labai mūsų visuomenėj trū
ko pasisakymų dėl rasinio tei
singumo. Neužtenka plakti ma
terializmo — reikia pavyzdžio, 
kaip galima turtu su vargstan
čiu dalintis. Nėra ko girtis, jei 
mūsų vardu tekalba namų sa
vininkų draugijos, kurios juo
dai žvelgia į savo kaimyną.

Gyvos minties ir tikimės iš 
sendraugių suvažiavimo. Būtų 
gaila, jei laikas būtų gaišina
mas vien diskusijoms dėl są
jungos vardo keitimo. Sendrau
giai ateitininkai turi pajusti, 
kad į jų suvažiavimą atkreip
tos lietuviškosios visuomenės 
akys. A. A.



LITUANISTIKA PENSYLVANIJOS 
UNIVERSITETO BIBLIOTEKOJE

tlTHUAMAN BOOKS AND 
BOOKS IN FOREIGN LANGIJA- 
(ffiS OONCERNING UI >11 II 
THUAMA IN I NIVERSirt OF 
PENNSYLVANIA L1BRARY PIII- 
BADELPHIA, PA., U.S.A. Medžia
gą parūpino: dr. V. Maciūnas. 
Spaudai paruošė — prof. St. Dir- 
mantas, M. Kriščiūnas, dr. P. Ma
čiulis. Lėšomis parėmė — dr. P. 
Jaras, prof. A. Milaknis. Čikaga, 
Lietuvių profesorių draugija Ame
rikoje, 1964 Donelaičio m. 119 
psl., $3.

*

Toks bibliografinis leidinys 
turi tikslą padėti tyrinėtojams 
ir šiaip skaitytojams susirasti 
reikiamą medžiagą. Lituanistinė 
literatūra šiame krašte nėra 
gausi, tad kiekviena pagelbinė 
priemonė jai surasti yra svei
kintina.

Tačiau kiekvieną darbą rei
kia pasistengti kuo geriau at
likti ir išvengti lengvai pašali
namų trūkumų. Deja, šiame lei
dinyje tokių trūkumų yra gana 
daug. Už leidinį atsakingi yra 
net keli asmenys: medžiagos pa - 
rūpintojas, paruošėjai arba re
daktoriai ir pagaliau mašininkė 
ar mašininkas.

Kiekvienas bibliografas pir
miausia pasiges dviejų esminių 
dalykų: knygos leidėjo ir pus
lapių skaičiaus. Nežinau, kieno 
tai kaltė: V. Maciūno ar net tri
jų “paruošėjų”, greičiausiai pas
tarųjų, nes visos didžiosios bib
liotekos, kataloguėdamos kny
gas, šių dviejų svarbių dalykų 
kepraleidžia.

Medžiaga suskirstyta grynai 
alfabetiškai pagal autorių pa
vardes, o jų nesant pagal ant
raštes, bet neskirstyta į skyrius 
pagal turinį. Kai turime apie 
3,000 bibliografinių vienetų, tai 
vartotojų patogumui geriau bu- 

,L vo paskirstyti į skyrius, panau
dojant kad ir Dewey klasifika
cijos sistemą (tik pagrindinius 
skyrius). Beje, neišlaikytas nuo
seklumas ir alfabeto ribose. Yra 
teisinga alfabetuoti pagal tikrą 
ąjLtoriaus pavardę, tad kam nr. 
1564 (psl. 64) yra priskirtas 
raidei “M”, kai yra žinoma, kad 

r A yra slapyvardžiai Ma
rijos ir Albinos Iešmantų? (Tu
rėjo būti įdėta raidės “I” sky
riuje.)

Redaktoriams reikėjo apsi
spręsti, ar ši bibliografija lai
koma lietuviška, ar angliška. 
Yra palikti angliški sutrumpini
mai ir terminai, pvz.: see (vie
toj žiūr. ar žr.), n. p. (=no pla- 
ęg), n. d. (=no date), 2 v. 
C—? t.), ed. (—red.) pseud. 
(—slapyvardis) ir kt. Tuo tar
pu rusiškų antraščių transkrip
cija duodama ne pagal angliš
ku, bet neva pagal lietuvišką 
trąjąskripciją, iš esmės nesilai
kant jokios sistemos. Teko gir
dėti, kad V. Maciūnas kirilicos 
raidyno antraštes visur buvo 
davęs pagal Library of Cong- 
ress priimtą sistemą, tad redak
toriai bus padarę šią maišatį. 
£>ar keisčiau, kai nuorodos 
(‘'see” arba “žiūr.”) yra sunu
meruotos, kaip atskiri biblio
grafiniai vienetai. Tokie daly
kai nenumeruojami, tad be rei
kalo duoti numeriai 16, 128, 
14&, 173 ir visa eilė kitų. Vo
kiškose antraštėse kartais daik
tavardžiai rašomi didžiosiomis 
Raidėmis, kartais mažosiomis 
(turėjo visur būti didžiosios rai
dės).

'® Yra ir aiškių bibliografinių 
trūkumų. Pvz. nesimato, kad 
nr. 7 yra serijinis leidinys. Vi
siškai nepatenkinamas yra nr. 
26, kuriame nenurodyta nei iš
leidimo vieta, nei metai.

Techniškas leidinio apipavida
linimas labai skurdus. Ranku 
tušu darytas puslapių sunume
ravimas labai neestetiškas, kai 
lengvai buvo galima užklijuoti 
spausdintas skaitlines, kaip pa
daryta su didžiosiomis alfabeto 
raidėmis. Yra daug spaudos 
klaidų, kurias buvo lengva iš
taisyti: reikėjo tuos žodžius tei
singai parašyti ir ant viršaus 

užklijuoti, nes spausdinta ofse
tu iš mašinraščio. Mašininkei 
(ar — kui) nebuvo duotos tin
kamos instrukcijos: reikėjo da
ryti tarpus po skiriamųjų ženk
lų ir tinkamai daryti perkėli
mus į kitą eilutę, su įtraukimu. 
Labai negražiai atrodo, kai yra 
taip atspausdinta:
198 BARA VYRAS,V.: Anglų - lietu 

vių kalbų žodynas.Apie 20.000 
žodžių. (Chicago,1956) 

Turėtų būti (dar plius leidė
jas ir puslapių skaičius);
198 BARAVYKAS, V. Anglų-lie

tuvių žodynas. Apie 20.000 
žodžių. (Chicago, 1956)

Daugiau vietos nereikėjo, tos 
pačios trys eilutės, bet įspūdis 
visiškai kitas. 'Dar liko gana 
vietos leidėjui ir puslapių skai
čiui pažymėti. Tad taupymu pa
siteisinti negalima.

Iš tokios garbingos organiza
cijos, kaip Lietuvių profesorių 
draugija Amerikoje, galima bu
vo laukti kur kas daugiau stro
pumo ir nusimanymo. Atrodo, 
kad nei vienas “paruošėjų” ar
ba redaktorių nėra susipažinęs 
su pagrindiniais bibliografinio 
darbo dėsniais. Nepateisinamas 
ir V. Maciūno pasitikėjimas sve
timoms rankoms: turėjo parei
kalauti pavyzdinio puslapio ir 
pats peržiūrėti korektūras. Ži
noma, leidinys savo tikslui iš 
dalies pasitarnaus, tik bus gėda 
jį parodyti svetimiems, ypač 
bibliotekininkams ir bibliogra
fams — tokie jau esame ne
mokšos...

Būtų buvę galima daug reikš
mingesnį darbą vienu sykiu at
likti. Reikėjo korteles atsiųsti 
kam iš lietuvių, dirbančių Kon
greso bibliotekoje (tokių yra 
apie 20). Jie būtų galėję pasi
skirstyti dalimis ir patikrinti

TŪKSTANTMEČIAIS ŽYGIU 
PĖDSAKAIS

(Atkelta iš 1 psl.) 
ją, skubėjusią susijungti su ki
ta kunig. Serebrianogo 50,000 
armija. Pats šuiskis kovoje žu
vo.

300 m., kai kariavom, talkin
dami lenkams, karą su Mask
va, o kartu ir su Ukrainos 
Chmielnickio kazokais bei suki
lusiais ukrainiečiais.

250 m., kai Šiaurės Didžiojo 
ir ilgojo karo metu prasidėjo 
bajorų ir kariuomenės judėji
mas prieš Augusto II-jo Lietu
von atvestas saksų įgulas, plė
šusias vietos gyventojus.

200 m., kai 1764 m. seime 
pradėta Lietuvos - Lenkijos ka
riuomenės reforma.

150 m. Napoleonmečio žygių 
ir vilčių išblėsimas. Vienos kon
gresas.

100 m. nuo 1863 metų sukili
mo pabaigos. Muravjovo siau
tėjimo metas. S. Daukanto 
mirtis.

Pirmojo šalčio belaukiant... Nuotrauka V. Maželio.

per pora savaitgalių National 
Union Catalog bei surašyti sim
bolius visų kitų JAV ir Kana
dos bibliotekų, kurios tuos Vei
kalus turi. Kam užsisakyti kny
gą iš Philadelphijos, jei ją gali
ma rasti Clevelando ar New 
Yorko viešose bibliotekose, ar
ba Kongreso bibilotekoje Wa- 
shingtone? Tada tai būtų buvęs 
atliktas tikrai didelis darbas.

Dr. «J. B.

50 m. nuo Pirmojo pasauli
nio karo pradžios. Viltys atgau
ti Lietuvai laisvę.

Daukanto plunksna apie 
Oršos mūšį

Artėjančios kariuomenės šven 
tės proga toliau kiek stabtelsi- 
me prie garsaus Oršos mūšio, 
įvykusio prieš 450 metų. Vaiz
dingą mūšio aprašą čia pateik
sime ištrauka iš Simano Dau
kanto raštų, tuo pagerbdami ir 
patį istoriką, šimtmečiui nuo 
jo mirties praėjus.

Ogi Oršos mūšis, paties Dau
kanto žodžiais, klostėsi šitaip:

“Czeladinas juto nuo savo 
sargczių, jog Lietuviai artinasi 
ir jog tie tarp Tautorių, kurie 
antra pus upės buvo, yra nuo 
jų kariaunos atskiesti ir lengvai 
bus pergalėti. Bet jis atsakė, 
nereik perdaug karėjų varginti 
tankiomis muszomis, bet tyla 
laukti, iki Lietuviai persikels,

tuom kartu galės jiems į užpa
kalį kibti ir visus vienoje kovo
je atlaikyti. 8 dienoje Szilo mė
nesio 1514 metuose saulei pa
tekėjus, kad visi Lietuviai buvo 
jau persikėlę, etmonas su ku- 
ning. Astrago vedė į muszą ku
rios Czeladinas laukė su 80,000 
sparnus iszsklėtęs, idant Lietu
vius nuo visų pusių apsiaustu. 
Maskoliai pradėjo muszą: kai
pogi jų pulkai pirmieji gulė ant 
Lietuvių vieno sparno, kursai 
vienok naršiai iszturėjo ir juos 
isz vietos iszgrudo, dar Masko
liai stembė noris nevildamiesi 
pergalėti iki tūliems pulkams 
Lenkų atsigrudant, kurie juos 
suraizgė. Tie pulkai kurie muszą 
buvo, pradėję sugrįžo į savo rin- 
dą. Czia vėl kitas jų buris isz- 
szokęs norėjo Lietuvių rindą 
perlaužti, bet Lietuvos jotis jį 
apstabdė, dabar kibo ir pėstiejie 
į ginklą ir užpuolantį nepriete
lių isz savo karės taip nutren
kė, jog gurlei ir lengvai tearti- 
nosi. Kad tą Lietuvos etmonas 
pamatė, gulė jis iki jiems neat- 
sigavus, su visa savo joczia, 
kurį visi kiti Lenkų karvedžiai 
szelpė isz peczio, už vis atsiženk- 
lino Lenkų ragotininkai sų Jo
nu Zbarauskiu ir Laurynu Szjsz- 
kauskiu, kurie perlaužė rindas 
neprietelių. Lietuvių etnjonas 
liepė tuom tarpu Lietuviams 
truputį pasitraukti, idant tuo- 
mi neprietelių jotį nuo kariau
nos atskiestų, kas ir įvyko. Mas 
koliai tuomi pasitraukimu tu
rėdami užbėgį, puolė jaugiai ant 
jų, bet Lietuvos etmonas pasu
ko savo vyrus kairion ir tuomi 
jotis neprietelių kuri juos vijo 
radosi adara puszkoms ir pės- 
tiemsiems, kurie dirdino rindas 
neprietelių, dabar liepė taippat 
savo jocziai staiga atsiblokszti 
ant suardytų rindų Maskolių, 
kurie to guvumo nenumanyda
mi suniuko ir ėmė sprukti kas 
kur įmanąs. Karvietėje buvo 
baisi pjūtis, kame Maskolių, ir 
Tautorių kūnais paliko laukai 
nukrėsti, kurių taippat nemen
kai galą gavo Kropivnos balose. 

Czeladinas tetimsojo su visa 
savo kariauna nekuszindamas. 
Svirczevskis vedė tenai Lenkų 
ragotininkus samdinius ir Jur
gis Raudvylius lengvąją Lietu
vių jotį priesz Tautorius, kurie 
neilgai testembė; kaipogi buvo 
jau su tais pergalėti į kurių 
nuokritį jie veizėjo; neilgai te- 
grumėsi muko į tankumynus 
krūmų. Visa musza nei dienas 
nepateko. Pergalėtojai vijo ne
prietelius iki pusnakcziui, tarp 
Lietuvių tūli vos antrąją dieną 

) tesugrįžo. Pasakoja, buk 40,000

Maskolių karvietėje beklaksan- 
czių likę, tą daugybę daugumas 
ir didumas kapų sukastų rodo 
sziądien teisingu. Pergalėtojai 
4000 savųjų tenustoję, tarp ku
rių 4 jomylistų. Etmonas Lietu
vių džiaugdamasis taja pergale 
atidavė turtingą abazą karė- 
jams grobiui, kurio pusę gavo 
vyresnieji pagal lėmimą. Pats 
vieszpats Tautorių Czeladinas, 
10 kitų karvedžių, daugybė jo
mylistų ir 2000 paczios diduome 
nės kliuvo į nagą Lietuviams 
ir Lenkams. Pagarbinus Augsz- 
cziausį karės daba už pergalę, 
iszrinko Lietuvos etmonas 380 
kilties imtinių ir nusiuntė juos 
Sigismontui su pergalės žinia.

Tam nutikus, Vasilius palikęs 
savo antrą kariauną ties Smo
lensku numuko kretėdams į 
Maskvą”.

Tad Lietuvos kariuomenės at
kūrimo dieną ir 'Oršos mūšio 
450 metų sukaktį minėdami, 
ryžkimės visomis jėgomis dirb
ti tautos laisvės priartinimui, 
kad ir šiandieniniai Vasiliai kuo 
greičiau iš Lietuvos, anot Dau
kanto, numuktų kretėdami į 
Maskvą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas. Protezlslas

Aparatai-Protezai. Med. bau. 
dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arch fhipports) Ir t t.
ORTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LAB.

Vai. 9-4 Ir 6-8. šeštad. t-l
2859 W. 63rd St, Chicago 29, III.

TeL PRoepect *-0084
SBSBBSSB^SfSSS99S9SB 

DR. ANNA BALI U N AS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES BR

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rtl Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—t v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
djenj uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229. 
Rea telef. WAlbrook 5-6076

Res. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ IJGOS 
GINEKOIčHilNft CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crauford 
Medlcal Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia skambinti MI 3-0001

Ofisas >148 West 63rd Street
Tel.: PRoepect 8-1717 

Resid.: 3241 West OOth Pinos
Tel.: REpubUo 7-7868

DR. S BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki S; treč. 
uždaryta. Antrad. Ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Weet 63rd 8».reot 
Kampas 68-člos ir Callfornla 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
gftgt 2__4 vai.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rea WAlbrook 5-3048

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

TeL 695-0533 — Eigin 
425 No. Liberty Street, 
Route 25, Eigin, Illinois 

Valandos pagal susitarimą
Tel. ofiso HE 4-5849, rea 888-2833

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71«t Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakar. T-8, 
antr., penkt. 1-5. treč. Ir šeši tik 
«usl tarus.

TeL ofiso HE 4-5758; Rea HI
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Bendra praktika ir Alergija 

2751 VV'eet 51st Street 
Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 1-8 
vai. penktad. 16 v. r. Iki 9 v. v., 
Šeštad. 10 v. r. Iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

TeL ofiso 785-4477; Rea PR 8-6060
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPEOIALYBft — NERVŲ EB 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFOD MEDICAL BLOG. 

6440 So. Ibilaekl Rd. 
Valandos pagal Busitarlmą

— Rea GI 8-087S
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Rea RE 7-8887
DR. B GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spodalybč akušerija Ir moterį. Ilgo. 

2454 VVest 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

VaL: kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak 
Šešt. 12—8 v. p. p. 

f.’rečladlenlals uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2737 West 71st Street 
VAL.: kasdien nuo 6-8 vaL vakaro 

šeštad. nuo 10 Iki 12 valandoa 
Trečiadieniais uždaryta.

Ligonius priima ^gal susitarimą

NAUJI LEIDINIAI

• Gerhard von Glinskį, DIE 
KOENIGSBERGER KAUF- 
MANNSCHAFT DĖS 17. UND 
18 JAHKIIUNDERTS. (Kara
liaučiaus pirklija XVII ir XVIII 
amžiuose). (Wissenschaftliche 
Beitraege zur Geschichte und 
Landeskunde Ost - Mitteleuro- 
pas herausgegeben von Johann 
Gottfried Herder - Institut Nr. 
70). Redaktorius Dr. E. Bahr, 
Marburg (Lahn), Behringweg 
7, 1964. 263 psl. DM 10.-

Pasiremiant išlikusia archy
vine medžiaga studijoje pagrin
dinai peržvelgtos buv. Karaliau
čiaus pirklių organizacijos, jų

Oflao tel. PR 8-2220
Namą — rea. PRoepect 8-9081

OR. JANINA JAKSEVIčIUS
JOKŠA 

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKU LIGOS 

2650 West 63rd Street 
Plrmad., antrad.. ketvlrt Ir penkt 

nuo 11 Iki 1 v. Ir nuo 4 iki 7 v. v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai

Tel. ofiso PO 7-0000, rea. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 Weet 63rd Street
VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6
iki 8 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marųuette Road 
Valandos: *—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą. Išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso PR 6-1705. Res. TR 8-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
2800 Weet 518t Street 

Oakley Medieal Arts
Pirm., antr., ketvlrt ir penkt nuo

2—4 Ir 6—9 Ir pagal susitarimą.

Ofiso ir bato tel. OLympic 8-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Kasdien 19-12 Ir 4-7. Treč. Ir šeš
tad.. tik susitarus.

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydyt.,Jas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
Vai.: Plrmad., antrad.. ketvlrtad Ir 
penktad. nuo 12-4 p. p., 6:30-8:30
va), vak. šeštad. 12-4 vai., trečlad. 
uždaryta

Tel. ofiso Ir buto OLympio 2-4158
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
4938 W. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai. vak. 
Išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ 
SPECLAUSTfi

MEDICAL BUILDING 
7150 South Western Avenue 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto Iki 3 vai. p. p.

Oft.so tel. RE 7-1168. 
Re*. teL 239-2010.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 Weet 71st Street
telefonas HEmlock 6-3545

(OFISO IR REZID.)
Valandos pagal susitarimą

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 Weet 63rd Street
Tel. — PRoapect 8-7773

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

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SĮMvdalybč — vidaus ligos 

2454 VVeet 71st Street
(71-os Ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28. III. 

Telef. ofiso: PUllman 5-0706 
Namą: BEverly 8-3946

Pričm. vai.: kaadlen 6-8 v. v., šešt
1. 4 p. p. Ir treč. uždaryta.

Tol. CE 6-0720 arba 283-4600

DR. C. K. PAULIS
DIAGNOSTIKA IR VIDAUS LIGOS

Monroe Building, Suite 709 
104 South Michigan Avenue 
valandos susitarus telefonu

leL Ofiso PR 6-7800; Namą 925-7097
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. VIDAI® LIGOS 

5159 South Damen Avenae 
Valandos: 1-9 n. p. 
Išskyrus trečiadieni 

Mtadlsalais 19-1 8. 9. * 

I socialinė struktūra ir daugia- 
i tautinis charakteris. Karaliau
čius buvo Pabaltijo prekybos 
centras. Per jį iš Prancūzijos 
buvo vežama druska Lietuvon, 
o Lietuvos produktai Karaliau
čiun traukė ne tik vokiečių, bet 
ir prancūzų, olandų, ypač ang
lų ir škotų pirklius. Prūsijos 
karalius Friedrichas Wilhėl- 
mas I kvietė į Karaliaučių taip 
pat lietuvių ir lenkų pirklius ir 
žiūrėjo, kad jie nebūtų skriau
džiami (152 psl.). “Latvių bu
vo galima rasti Rossgartene, o 
lietuvius buvo galima tikriausiai 
sutikti Saekheimo priemiesty
je”. (159 psl.). Plačiai aptaria
ma žydų pirklių istorija Kara
liaučiuje (168—198 psl.). (rs)

Tel. RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKfc

GYDYTOJA IR CHIRURGE
Ofisas 2659 W. 591 h Street r 

'/ALANDOS: 2 4 p.p. ir 6-8 p;
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

uždaryta.
Ofiso telefonas — OI, 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

4307 South Kedzie Avenae 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL.: kasdien nuo 2 Iki 8 vai. vak 
Treč. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. ORTHOPEDINA8 LIGOS 

2745 Weot 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligonine

VAL.; Plrmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 Iki 11 v. ryto Ir nuo 6-8 v. v 
šetšad. nuo ?-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu. *

Telef. REpublic 7-2200.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia •tikins Ir rčmiu
4455 8. OaUfornia Avė, Y A 7-7381
1 vai. p. p. iki 8 v v. kasdien: trs& 
uždaryta; šeši. nuo 16 v. riki 1 po

lio*. tel. PR 0-6730

DR. L. SEIBUTIS
Inkstą, pūslės ir šlapumo taką 

chirurgija
Ofisas: Naujas adreso.. 2454 Wes< 
71Bt St. (71-os ir Campbell A verbas 
kampas), tel. 776-2880. R

Valandos pagal susitarimą

DR. JL L SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Streei 

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0017

Valandos: 1-3 p. p. Ir 6-8 p. p. 
Penkt. tik 1-8 p. p.

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti.

Offiso telef. CLiffside 4 2896 
Resid. telef. WAIbrook 5-3099 

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija ą

4044 So. Ashland Avenue 
Valandos kiekvieną dieną 2—4 Ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 v 
Iki 6 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso valu Pirm., antr., treč. ii 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki I 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet Ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.

Of. teL HE 4-2128. Namą GI 8-6190

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street

Prttmlnaja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 p. p.

Treč. Ir šešt. uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2868
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
■Specialybė: AKUŠERIJA IR MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 Iki 4 Ir 6 iki 8 V. V 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai.
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PBoepect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 So. Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien; 2-4; 6-8. >

šeštad. nuo 2 Iki 4 v. Treč. Ir sekm 
tik Bkublals atvejais Ir susitarus
Tel. ofiso PK 6-6446. rea. HE 4-81M

DR. F. C. WINSKUNAS*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 Weot 71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v p. p. Ir 7 Iki 8 v. v 

Treč. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 3-0257. re*. PR 6-6651 

Ilcz- <1000 So. Artesian Avenue
Vai 11 v. ryto Iki 2 v. p. p. 6-7 v. v

Perskaito “Draugą" dute 

kitę ji kitiems pasiskaityti



RYTINE ŠVEICARIJA JAU LAUKIA ŽIEMOS TURISTU
Kantone, kur kalbama ketvirtąja krašto kalba, apsilankius

Šių metų ruduo ypatingas ir 
JAV ir Europoje. Jei rugpjū
tis buvo lietingas mėnuo, tai di
delė rugsėjo dalis ir ypatingai 
spalis vak. Europoje gyvento
jus glamonėjo saule ir šiaip 
švelniu oru bei lietaus stoka. 
Rugsėjo mėn., atostogų metu 
ir šių eilučių autoriui teko ap
silankyti rytinėje Šveicarijoje, 
Graubuenden kantone, vėliau gi 
pasižvalgyti dar kai kuriose Vo
kietijos Allgau (seniau buvo 
Alpgau) vietovėse su Kempte- 
nu, Oberstdorfu, Ulmu ir kitais 
miestais bei smulkesnėmis vie
tovėmis.

Šveicarija ir 25 mil. turistų 
nakvynių

<• Kai tik patenki į kalnų kraš
tą — Šveicariją, tuoj pamatai, 
kad jam ypatingai daug reiškia 
užsienio turistai. Juk kasmet 
Šveicarijoje priskaitoma 25 mi
lijonai svečių pernakvojimų, o 
turistų tarpe pirmoje vietoj yra 
atsidūrę Fed. Vokietijos pilie
čiai. Šveicarija — nedidelis 
kraštas, nes iš vakarų į rytus 
jo ilgis siekia vos apie 350 km. 
(220 mylių), o iš pietų link 
šiaurės — tik apie 225 km. Net 
du trečdaliu viso krašto ploto 
apima didingos Alpės Ir vos vie
ną ketvirdalį dirbamoji žemė.

Klimato įvairumas ir ypatin
gai keli didieji ežerai itališkoje, 
prancūziškoje ir vokiškoje kraš
to daly vilioja turistus. Juos 
traukia ir aukštas krašto gy
venimo lygis, pastangos sudary
ti, kiek galima, patogesnes są
lygas net ir laikinai sustojan- 
tiems, dar kitus domina šveica
rų pramonės bei žemės ūkio pa
sididžiavimas : laikrodžiai, šo- 
?:oladas, sūriai. Geri keliai, pa- 
ogūs, tvarkingi traukiniai, 

mandagus, įvairiakalbis patar
navimas (kiekvienas šveicaras 
kalba bent dviem kalbom, ne re-

V. ALSEIKA, Vokietija

tu atveju ir visomis trimis kal
bomis) — tai vis patraukliosios 
pusės. Jei dar pridursime pui
kias sąlygas saugiai pasidėti už
dirbtus ar sutaupytus šimtus 
tūkstančių bei milijonus ban

Lietuvaitė rytų Šveicarijoje

— pakaks čia prisiminti kad ir 
Maironį, Putiną, Sruogą ir dau
gelį kitų. Tuo tarpu pastarojo 
karo metu ir po jo krašte atsi
dūrę lietuviai apie šveicarus bus 
kiek neigiamos nuomonės — 
mažo krašto valdžia mažų kraš
tų pabėgėlius buvo uždariusi 
į stovyklas, jiems taikė griežto
ką režimą, ne vieną ir brutaliai 
atsisakė priglausti ar išstūmė 
į kitus kraštus. Kas gi liko Švei
carijoje ? Keliolika studentų, 
dar keliolika valdininkų. Vi
siems žinomos tik kelios žymes
nių vyrų pavardės, pokario me
tų ar dar seniau gyvenančių ir 
stiprokai ten suleidusių šaknis. 
Toks buvo šiemet pavasarį čia 
miręs Nepriklausomybės Akto 
vienas signatarų prel. Šaulys, 
tebegyvenęs itališkoje Šveicari
jos daly — Lugane, tokie yra 
su Lietuva sutapęs prof. J. Ere
tas ir diplomatas, šiuo metu ak
tyviai dirbąs ir Vokietijoje vei
kiančioje Baltų draugijoje, dr. 
A. Gerutis (vienas jų gyvena 
Bazelyje, kitas — sostinėje Ber
ne).

O rytuose teko sutikti du ir 
vieną kapą

kuose, neteks nustebti, kodėl 
šveicarų kraštą taip pamėgę už
sienio, net ir JAV įžymybės, 
įvairių sričių menininkai ir ypač 
kai kurie populiarūs Hollywoodo 
aktoriai su Chaplinu, Audrey 
Hepburn, Deborah Kerr ir kt. 
priešaky.

- Tačiau lietuvių Šveicarijoje 
nedaug

Pati Šveicarija, bent senesnia- 
jai lietuvių kartai, teikia malo
nių prisiminimų — juk kiek 
daug lietuvių tame laisvės kraš
te yra studijavę universitetuose, 
šiaip apsilankę bei grožėjęsi kal
nais ar Keturių Kantonų ežeru 

kytis svarbiuosiuose Graubuen
den kantono miestuose, keliose 
daugiau kurortinio pobūdžio 
vietovėse, kaip Chur, Davos, St. 
Moritz ir Pontresina. Teko su
tikti tik du lietuvius ir Davos 
— Dorf kapuose aplankyti 1952 
m. mirusios Garolienės kapą. 
Davos, dar Arosa miestukas 
primintų, kad tai vietovės, su
sietos su džiovos sanatorijomis 
ir pašliūžnininkų malonumais 
bei įvairių įžymybių lankymusi. 
Pirmuoju požiūriu Davos jau 
netenka savo garso, nes strepto- 
miciną išradus, džiovininkai ne
būtinai turi būti siunčiami į Da- 

I vos ar Arosą. Tačiau, žinoma, 
1560 mtr. aukštis turi teigiamai 
veikti į silpnesnių plaučių žmo
nes. C šiaip Davos ir ne taip 
tolimas St. Moritz tai žiemos 
sportininkų rojus, ir jų knibž
da tūkstančiais — ypač daug 
britų, dar amerikiečių, prancū
zų, o ypatingai vak. vokiečių. 
Pilni kalnai pašliūžininkų, o va
karais jie būriuojasi ištaigin
guose naktiniuose lokaluose. Tų 
vietų nevengia ir Europoje pa
garsėjusi, populiari buv. Persi
jos karalienė Soraya ir įvairūs 
princai bei europinės diduome
nės atstovai.

Vasarą tevilio.ja grynas oras 
ir voveraitės

Jei toje rytinėje Šveicarijos 
daly teko surasti tik pora lie
tuvių, tai reikėjo kiek nustebti, 

Praėjusj rudenį, apsilankius 
rytinėje Šveicarijoje, teko lan

St. Moritz vaizdas

kai kalnų grožybėmis besigė
rint buvo paaiškinta, kad auto
mobilis, kuriuo naudotasi tai — 
Italijos lietuvių vadovo, mon
sinjoro V. Mincevičiaus buvusio
ji nuosavybė. Jis dabar priklau
so vienam nelietuviui, bet Ant
ro pasaulinio karo aukai — il
gokai Šveicarijoje išgyvenusiam, 
o mašina tenka pasinaudoti ir 
lietuviams bei jų laikiniesiems 
svečiams. Tai vis gerai dirban
ti mašina, ypač geras ir jos vai
ruotojas, drauge ir savininkas.

Davose ar St. Moritze vasa
rą ar rudenį sutiksi daugiau vy
resnio amžiaus žmonių. Jie 
vaikščioja miškeliais, kopia į 
kalnus, kvėpuoja tyru kalnų 
oru, maitina gerokai prijaukin
tas voveraites. Daug viešbučių 
dar tuščių, tačiau visur stebi 
intensyvią statybą ir tatai reiš
kia, kad vietos šveicarai ruo
šiasi žiemos antplūdžiui, o jis 
prasideda maždaug apie gruo
džio vidurį ir trunka bent ligi 
kovo pabaigos. Visur statybose 
išgirsi itališkai kalbančius im
portuotus darbininkus, jų gau
sybė — per 600,000. Ir krašte, 
kurio gyventojų skaičius siekia 
maždaug 5 su puse mil. gyven
tojų! Ciau-čiau — atsisveikina 
italai. Tai pasisavino jau ir dau
gelis šveicarų. Ir nebūtinai tik 
jaunimas.

Vietoje “Banke schoen” — 
tik “Merei’’

Šį kartą, apsilankius tik vo
kiškoje Šveicarijos daly, teko 
įsitikinti, kad šveicarai vengia 
kai kurių Vokietijoje įprastų 
išsireiškimų. Niekur neišgirsi, 
pvz. traukinyje, palydovus rei
kalaujant “Fahrkarčių”, tik Bil- 
letts, o kavinėje (jose tikrai 
puiki kava bei pyragaičiai) ir 
šiaip viešumoje vietoje vokie
čiuose įprasto “Danke schoen” 
teišgirsi žymiai maloniau skam
bantį prancūzišką “Merei”, nie
kuomet “Entschuldigung” (at
siprašau), gi vietoje jo — tik 
“excusez”, nors ir kirčiuojama 
ne prancūziškai (reikėtų ant 
paskutinio skiemens).

(Nukelta į 5 psl.)

Latvijos laisvės dienai — lapkričio aštuonioliktai

Didžiojo latvių poeto Janio Rainio kapas Rygoje. J. Rainio asme
nybė ir jo raštai latviams jų tautiniame atgimime reiškė tiek pat, 

kiek mums Maironis.

LATVIJOS SIENOS

Vilis Cedrinis

Latvijos sieną išvydus, skaidriau 
žiba pusiaunakt balkšvoji Aušrinė, 
Saulė šviesesnė žemyn iš dangaus 
Rieda šiuos spindinčius plotus pažinus.

Dauguvos vandenys dunda rytuos, 
Vakaruose su Gaujos tekine pinas, 
Milžinų ugnys ten šiaurės kalnuos, 
Pietuose lygumos pjūčiai brandinąs.

Toliąją ribą gelsvi vanagai
Skrenda sumoję toliausiai apskrieti — 
Pusės nepasiekė, glaudžias sparnai, 
Spindinčiuos pilkalniuos leidžias ilsėtis.

Briedžiai sidabro rubežiumi tuo
Zovada bėga dundendami tolius
Ir, va, pailsę, apsvaigę kvapuos 
Eina pakrantėn į ežero žoles.

Latvijos sienos ne žemės šviesa 
Moja keleivj kaip deimanto žiedas.
Eina jis juo, ir sustoja staiga: 
Kurpes jo aukso dulkelės apsėdo.

Kraujuje plieno - ugnies padermė 
Kils virš tautų apjuosta šitos sienos. 
Kol tiktai Dauguvos vandens tekės, 
Tol žiemių žiede augs didžios jos dienos.

ov 
Iš latvių kalbos vertė R. N.

SPAUDOS DRAUDIMO LAIKUS PRISIMENANT
Vincas Maciūnas

♦ (Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

Miliauskis visai nenumatė, kaip labai iš
augs nelegalinė lietuvių spauda ir kaip sėk
mingai ji platinsis Lietuvoje, priversdama 
ilgainiui rusų valdžią kapituliuoti. Tad tei
singai atkirto Miliauskiui tame pačiame 
“Rašliavos pačte” Didžiulis: “Apie priėmimą 
mūsų rašliavoje ‘bukvų’ tai pagal mano ma
tymą drąsiai tvirtinu, kad tas darbas nepa
siseks ir apšvietimo lietuviams neatneš. Mū
sų žmonės pripratę ir prisirišę visa širdžia 
ant savo literas, nelyginant kaip ant savo 
šventą vierą, niekados jų neišsižadės ir kny
gų, spausdintų ‘bukvomis’ nepriims”. Paklu
so tam daugumos nusistatymui ir pats Mi
liauskis. Jis, kaip pats rašė, buvo ketinęs iš
leisti savo eilėraščių rinkinį rusiškomis rai
dėmis, jei nepavyksią lotyniškomis; taip pat 
sudarinėjo rusų raidėmis lietuvišką elemen- 
t<^rių. Betgi jo nebeišleido, o jo poezijos rin
kinys buvo 1884 m. išspausdintas Tilžėje, 
žinoma, lotyniškomis raidėmis. V. Biržiška 
taip apibūdino Miliauskį: “Miliauskis, teore
tiškas rusų raidžių šalininkas, praktikoje pa
sidavė bendrai lietuvių visuomenės draus
mei ir ne tik nieko rusų raidėmis nespausdi
no, bet net virto vienu iš geriausiųjų ‘Auš
ros’ platintojų”. (Mūsų Senovė, II Nr. 1 
p. 23.)

Kudirka smerkia “kolaborantus”

Buvo betgi ir tokių “kolaborantų”, ku
riems V. Kudirka nepagailėjo aštriai pa
smerkiančių žodžių: “Yra vėl ypatos, tam
pios praeities ir da tamsesnės dabarties, ku
rios arba prigulėjo kitąsyk prie išdirbimo 

’fietuviškų knygų su rusiškomis litaromis, 
arba tapo šiandien net mokintojais lietuviš
kos kalbos prie gimnazijų. Tokiems žmo
nėms taipgi rūpi, kad užsiliktų graždanka 
lietuviškuose raštuose, nes kartais galima 
čia pelnyti gardų kąsnelį. Jeigu ne viena iš 
tik ką minėtų ypatų, tai tikrai iš jų katego
rijos patalpino rusiškam laikraštyje ‘Nedle- 
lia* neva kalbą su vienu lietuviu, baigusiu 
Veiverių seminariją .kuris pasakęs: ‘...jeigu 
taip į vietą knygų su rusiškomis litaromis 
išleidžiamas būtų lietuviškas laikraštis, te- 
jul ūkiškas, kuris talpintų net ir rusiškai 
naudingus straipsnelius, tai tikrai lietuviai 
priprastų greičiau ir prie rusiškų litarų, prie 

rusiškos kalbos. Kad lietuviai išeitų, — už
baigia korespondentas, — susitikti rusų kul
tūrą, tai jiems reikia parodyti tame kokią 
reališką naudą’. Ne! taip lietuvis pasakyti 
negalėjo, tai tik korespondentas įdėjo savo 
intencijas į pramanyto lietuvio lūpas”. (Var
pas, 1897 Nr. 6 p. 82; V. Kudirkos raštai, 
t. 3 p. 184).

Atpasakotasis Miliauskio epizodas, taip 
pat ir pateiktoji Kudirkos straipsnio ištrau
ka vaizdžiai parodo, kad mūsų visuomenėje 
iškildavo įvairių nuomonių dėl laikysenos 
rusų raidžių atžvilgiu. Vis dėl to, pati kova 
dėl savosios spaudos liko tiesi ir vieninga 
ligi pat laimėjimo. Galime netgi įžvelgti 
tam tikras paraleles su dabartimi. Mūsų 
naujosios išeivijos nusistatymas krašto oku
pacijos ir okupanto atžvilgiu buvo aiškus 
ir vieningas. Betgi metams po metų einant 
ir viltims silpnėjant, pradėta ne kartą ieš
koti ir kitokių sprendimų, vertinant susidės- 
čiusias aplinkybes. Ir štai mūsų spaudoje 
kartkartėmis iškyla ir aštrokos polemikos 
vadinamojo kultūrinio bendradarbiavimo 
klausimu.

Knygos rusų raidėmis

Bet grįžkime į senuosius spaudos drau
dimo laikus. Rusų raidėmis iš viso buvo iš
spausdintos vos 58 knygelės. Tai juk nepa
prastai maža keturioms dešimtims metų! 
Ir tos pačios nesklido žmonėse, nes niekas 
nenorėjo jų imti. Atsiųstos mokytojams ru
sams, kad jas pardavinėtų žmonėms, jos 
trūnijo sukrautos kur mokyklų pastogėse. 
Nebent koks mokytojas pats užmokėdavo 
už kelias knygas, kad vyriausybei parodytų 
savo uolumą. Jonas Barzdyla (Biliūnas) ra
šė "Varpe” (1901 Nr. 9 p. 97), kad per vi
sus 1899 metus lietuviškų knygų rusų rai
dėmis parduota vos už 1 rublį ir 7 kapeikas. 
“Mažas pelnas mūsų obrusiteliams”, — iro
nizavo Biliūnas. Tos knygelės buvo nereikš
mingos ir turiniu: tai elementoriai, viena 
kita tikybinė knygelė, koks kalendorius, vie
nos Puškino pasakos vertimas ir t. t.

Tos biurokratinės raštijos menkumas tik 
dar labiau paryškina didelį draudžiamosios 
spaudos svarbą tautai. Nežiūrint tokių sun
kiu sąlygų, ji nežlugo, o kaskart sparčiau 
augo. Šalin tų niekieno neskaitomų 58-nių 

rusiškomis raidėmis knygelių įspūdingai iš
sirikiuoja kuone pusantro tūkstančio drau
džiamųjų lietuviškų leidinių, čia neįskaitant 
Amerikoje tuo metu išleistų knygų. Ir jei 
valdžios brukamosios knygos buvo visų ven
giamos, tai draudžiamosios buvo mielas ir 
laukiamas svečias Lietuvos miesteliuose ir 
kaimuose, kur jos nešė šviesą ir kaitino pat
riotinius jausmus.

Draudžiamoji raštija sparčiai auga.
Draudžiamoji lietuvių spauda persikėlė 

į Mažąją Lietuvą, kur jos nesiekė rusų val
džios ranka. Didysis lietuviškų knygų spau
dos centras pasidarė Tilžė. Spausdinama bu
vo ir kitur. Iš pradžių buvo spausdinamos 
beveik tik religinės knygos. Ypač maldak
nygės buvo didelio pareikalavimo prekė, da
vusi nemaža pelno Prūsų spaustuvininkams. 
Ilgainiui betgi atsirado vis daugiau ir pa

saulietinio pobūdžio knygų. Itin reikšminga 
mūsų raštijos ir apskritai mūsų tautos is
torijos data — tai 1883 metai, kada pasiro
dė pirmasis mūsų tautinės dvasios laikraš
tis “Aušra”. Ji neilgai ėjo; vos trejus ir pu
sę metų, bet jos pradėtas darbas buvo sėk
mingas. Į jos vietą stojo eilė kitų laikraščių: 
Apžvalga, Tėvynės Sargas, Varpas ir kt. 
Jie gyvai kėlė ir nagrinėjo visuomeninius, 
tautinius, politinius lietuvių reikalus ir tuo 
ugdė bei brandino pačią tautą. Štai kaip 
pvz. rašė “Varpo” redakcija vedamajame 
1896 m. Nr. 1 straipsnyje:

"Įstojąs į naujus metus savo gyvenimo 
‘Varpas’ ir toliau žengs savo keliu. Užduo
tis mūsų ginti ir mokinti nuvargintus, pa
niekintus ir spaudžiamus Lietuvos žmones: 
aiškint ir rodyt jiems tuos kelius ir ginklus, 
kuriais galima pagerint savo būvį ir prireng
ti Lietuvai laimingesnę ateitę.

“Tvirtai tikėdami, kad virs kada nors lai
kas, kada Lietuva pati valdys save, išsiliuo- 
savus nuo svetimtaučių jungo, mes ypačiai 
atkreipsime akį ant to, idant lietuviai kiek 
įmanydami rūpintųsi apie savo reikalus, 
idant kur tik galėdami stengtųsi nuo rusų 
valdžios išgauti sau naujas tiesas, palaikyti 
ir praplatinti senas, idant nesiduotų ant 
kiekvieno žingsnio skriausti visokiems pri
spaudėjams.

“Abelnai ‘Varpas’ rūpinsis apsvarstyti 
visą Lietuvos gyvenimą ir reikalus.

“Lietuva priguli lietuviams ir jie privalo 
rūpintis apie save!”

Ir taip tad niūriu draudžiamuoju laiko
tarpiu pilnai pasireiškė tikrasis lietuvių tau
tinis atgimimas. Tai Basanavičiaus, Petro 
Kriaučiūno, Vinco Kudirkos, Petro Vileišio, 
Jono Šliūpo, kun. Gimžausko, Maironio, Tu
mo - Vaižganto, Jakšto - Dambrausko, Po
vilo Višinskio ir daugelio kitų mūsų didžiųjų 
patriotų energingos tautinės veiklos laikai.

Su draudžiamuoju laikotarpiu siejama 
ir mūsų naujosios literatūros pradžia. Iš vi
sos eilės poetų patriotų, kaip Arminas, Viš- 
talius, Kalnėnas, Miglovara, Gimžauskas, 
Vaičaitis ir kt., mūsų literatūros viršūnėn 
iškyla Maironis, savo išgarsėjusiais “Pava
sario balsais” kėlęs mūsų praeities didybę 
ir garbę, įspūdingai piešęs tėvynės grožį ir 
nesvyruojančiu įsitikinimu skelbęs tėvynės 
prisikėlimo šviesią viltį. Pasireiškia mūsų li
teratūroje stipius Žemaitės talentas, Pieta
ris rašo pirmą didelį istorinį Lietuvos ro
maną, Kudirka mums duoda himną.

Tų visų naujų ir tokių svarbių mūsų tau
tos ir literatūros gyvenimo reiškinių fone 
kaip skurdžiai nublykšta valdžios užsimoji
mas sukurti lietuviams raštijėlę rusų rai
dėmis! Taigi rusų pastangos negalėjo nu
slopinti lietuvių raštijos, kuri rado sau sau
gią prieglaudą Mažojoje Lietuvoje. Betgi 
knygų ir laikraščių išspausdinimu darbas 
toli gražu nebuvo baigtas. Žymiai sunkes
nis dalykas buvo jų pergabenimas per sie
ną ir slaptas platinimas Lietuvoje, kurioje 
siautėjo rusų žandarai. Tai ir yra didysis 
knygnešių nuopelnas, kad ilgainiui neliko 
Lietuvoje kampelio, kurio nebūtų pasiekusi 
draudžiamoji lietuviška knyga. Žinoma, da
bai1 neįmanoma apskaičiuoti, kiek lietuviškų 
spaudinių buvo tada knygnešių išplatinta. 
Knygnešys Bataitis savo atsiminimuose pa
sakojo. kad Prūsų spaustuvininkai, iš kurių 
knygnešiai gabenosi knygas, tiesiog stebė-
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Fontanų šviesose... Nuotrauka Algimanto Kezio, SJ. 
Iš parodos Jaunimo centre, Chicagoje.

Popiežiškoji mokslų akademija ir 
jos naujieji nariai

I>R. P. MAČIULIS

Beveik prieš trisdešimt metų 
(1936 m.) įsteigtoji Vatikane 
Popiežiškoji mokslų akademija 
ląiks nuo laiko pasipildo naujais 
mokslininkais — akademikais. 
Taip ir šiais metais spalio mėn. 
jon pakviesta devyni nauji na
riai užimti tos įstaigos mirusių 
akademikų vietas.

^Popiežiaus Pauliaus VI dabar 
ppkviesti akademijon šie pasau
linio garso mokslininkai — 
įvEIKKO A. HEISKANEN 

(Suomis), žinomas geodezijos 
profesorius, šiuo metu profeso
riaująs Ohio valstybiniame uni
versitete, Columbus mieste (J.A. 
V.). Akademijon pakviestas vie
ton mirusio profesoriaus Um- 
berto Pierantoni.

GERHARD HERZBERG, 
spektroskopijos profesorius ir 
Tyrimų instituto fizikos sekci
jos direktorius Ottavos univer
sitete (Kanadoje) akademijoje 
užims postą mirusioi profeso
riaus Aloysio de Castro.

JEAN LECOMTE, taip pat 
Spektroskopijos profesorius, 
šiuo metu dirbąs Sorbonos uni

versitete, Paryžiuje, kaip fizi
kos tyrimų laboratorijos direk
torius, užima vietą mirusio aka
demiko Giuseppe Armellini.

PIERRE RAPHAEL LEPI
NĘ, Virologijos profesorius, 
Pasteuro Instituto Paryžiuje di
rektorius, vieton mirusio aka
demiko Max von Laue.

MANUEL LORA TAMATO, 
organinės chemijos profesorius, 
šiuo metu dirba Madrido univer
sitete, Ispanijoje, vieton miru
sio mokslininko Francesco Gior- 
dani.

WILLIAM W. MORGAN, ast
ronomijos profesorius ir Yerkes 
observatorijos direktorius, Wil- 
lims Bay, Wis., JAV, vieton mi
rusio akademiko prof. Augus
tino Gemelli.

DANIEL JOSEPH KELLY 
OCONNELL, astronomijos pro
fesorius ir Vatikano observ. sto
ties Castelgandolfo, Italijoje, di
rektorius, vieton mirusio akade
miko prof. Augusto Mendes 
Correa.

ŠALIM - UZ - ZAMAN SID- 
DIQUI, organinės chemijos pro

fesorius ir Mokslinių tyrimų ta
rybos direktorius, dirba Kara- 
chi mieste Pakistane, vieton mi
rusio akademiko prof. Pierre 
Fauvel.

FELIX ANDRIES VENING - 
MEINESZ, fizikos geodezijos 
profesorius ir Olandijos Geode
zinės komisijos direktorius, 
Amersfoort mieste, Olandijoje, 
vieton mirusio akademiko prof. 
Erwin Schroedinger.

Šiemetiniai nauji pakvietimai 
užimti mokslų akademijoje įvai
rias katedras tuo pačiu iškelia 
ir pačią Popiežišką mokslų aka
demiją, kurioje, kaip matome, 
dirba įvairių tautų pasižymėję 
protai.

Pakviečiant į akademijoje va
kuojančias vietas naujus žmo
nes iš įvairių tautų bei kraštų, 
ir akademijos orumas įgauna 
visuotinesnį, vis augantį dėme
sį pačių mokslininkų tarpe.

Taipgi verta atsiminti, kad iš 
visų Nobelio premija išskirtų 
(64) mokslininkų, šiuo metu 
Popiežiškoje mokslų akademijo
je dirba 19 profesorių. Sekda
mi kraštus, iš kurių tie žymūs 
akademikai yra kilę, neskai
tant nuolat gyvenančių Vatika
no mieste, galime suminėti: Ar
gentinos, Australijos, Austrijos, 
Belgijos, Brazilijos, Čilės, Ka
nados, Danijos, Suomijos, Pran
cūzijos, Vokietijos, Japonijos, 
Indijos, Anglijos, Irlandijos, Ita

lijos, Jugoslavijos, Meksikos 
Olandijos, Pakistano, Peru, Por
tugalijos, Ispanijos, J. A. V-bių, 
Švedijos, Šveicarijos, Vengrijos 
ir Urugvajaus.

Nobelio premiją dabar yra 
gavę už savo mokslinius dar
bus šie Popiežiškos mokslų aka
demijos nariai: Appleton, Cad- 
wick, De Broglie, Debve. De 
Hevesy, Dirac, Daisy, Hahn, 
Heisenberg, Houssay, Hess V.
F., Hess W. R., Heymans, Hins- 
helvvood, Raman, Ruzicka, Ti- 
selius, Virtanen, Yukawa.

Malonu taip pat priminti, kad 
nuo pat šios Akademijos 1936 
metais įsteigimo dvylika joje 
dirbusių (šiuo metu mirusių) 
mokslininkų (Bohr, Carrel, Fle- 
ming, Marconi, Milikan, Mor- 
gan, Planck, Rotherford, Schroe 
dinger, Sherrington, von Laue 
ir Zeeman) buvo atžymėti No
belio premija.

Dėl vietos stokos, nes tai 
užimtų dienraščio visą puslapį, 
neįmanoma atpasakoti kiekvie
no tų mokslininkų, kad ir su- 
glaustinės, mokslinių dairbų 
apžvalgos. Mes šiuo tarpu pa
sitenkinsime pažymėdami tik 
tai, kad seniausias akademikas, 
gimęs 1895 m. yra suomis pro
fesorius Heiskanen, o ir kiti jau 
baigę visą kapą metų ar kiek 
mažėliau.

Įdomus, sakysim, mums pro
fesorius P. R. Lepine, įgijęs 
medicinos daktaro diplomą Li
jono universitete 1925 metais 
ir tais pačiais metais jau pa
kviestas profesoriauti Beiruthe, 
Libane, Amerikiečių universite
te, bet 1927 metais jau pakvies
tas į Pasteuro Institutą Pary
žiuje. Čia jisai išdirbo, kasmet 
kopdamas aukščiau, iki 1940 
metų, kada jis buvo paskirtas 
to instituto vedėju. Nuo 1947 
iki 1953 jis skaito mikrobiolo
giją Montrealio universitete, 
Kanadoje, ir jau 1952 metais 
išrinktas Europinės sąjungos 
prieš poliomelitą pirmininku. 
Kartu jis išrenkamas New Yor
ko Medicinos mokslų akademi
jos, Prancūzijos, Belgijos ir vi
sos eilės kitų mokslinių institu
tų nariu.

Panašai yra ir su visais ki
tais, naujai pakviestais užimti 
vietas Popiežiškoje mokslų aka
demijoje. Stovėdama pirmoje 
krikščionių bažnyčių eilėje, ka
talikų Bažnyčia, kaip matome, 
žengia su mokslo pažanga vi
sose žinijos srityse.

Nukariauk geriau pats save, bet 
ne pasaulį.

— Descartes

LIKVIDACIJA
3207 S. HALSTED ST., TEL VI 2-4226 
KRAUTUVĖ PRIKLAUSANTI LIETUVIŲ PRE
KYBOS NAMAMS GRUODŽIO MĖN. 31 D., 
1964 M. UŽDAROMA. VISOS PREKĖS DO
VANOJAMOS UŽ FABRIKO KAINAS. PASKU
BĖKITE NUSIPIRKTI ŠVENTĖMS BALDUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIAMAS MAŠINAS UŽ 
pusę KAINOS.

KRAUTUVES ATIDARYTOS:
Pirmadienį ir ketvirtadienį..................... 9 iki 9:30 vai. vakaro

Kitom dienom.........................................................9 iki 6 vai. vakaro

Sekmadienį — tik Marąuette Park krautuvė — 12 iki 5 valandos

Beto eina didžiulis prekių išpardavimas ir Mar 
quette Parko krautuvėje, 6211 South Western Avė.. 
Telefonas — PRospect 8 - 5875. Pasinaudokite.

Svečių kambario lempos, staliukai ir paveik
slai ........................................................tik $9-95

Kilimai 9x12 Nylono ar vilnos, įvairiausių
spalvų............................................... $39-00

Svečių kamb. sofos, likviduojamos .... po $100-00 
3 dalių miegamieji su šlifuoto stiklo veid

rodžiu ...................... po$129-00
Trijų dalių sofos, Nylon.....................po $1 89-00
Rašomi stalai, knygom spintos................ po $29-00
Virimo porcelano pečiai.................. po $1OO- 00
šaldytuvai..............................................po $149-00
Virtuvėms 5 dalių Formika stalai................po $49.00

Viskas išparduodama, krautuvė uždaroma
šiais metais.

Spaudos draudimo 
laikus prisimenant

(Atkelta iš 3 psl.).
davęsi: “Ką jūs darote su tomis knygomis? 
Tur būt, daržines prikrovę laikote?”

Koks didelis skaičius knygų buvo tada 
paskleistas, galime netiesioginai spręsti iš 
rusų valdžios pateiktų statistinių duomenų 
apie pagautąsias knygas. Ir taip nuo 1891 
ligi 1902 metų, taigi per 12 metų, vien tik
tai pasienio muitinės konfiskavo net 173, 
259 egzempliorius lietuviškų draudžiamųjų 
knygų. Suprantama, kad tai tebuvo dalis 
gabenamųjų Lietuvon knygų. Žymiai dau
giau jų pateko į skaitytojų rankas. Tuo bū
du dėl knygnešių ryžtingo darbo Basanavi
čiaus, Kudirkos, Maironio, Tumo ir kitų žy
miųjų mūsų tautos žadintojų balsas buvo 
girdėti visoje Lietuvoje, kad ir kaip stengė
si rusų valdžia jį užslopinti.

Knygnešių nuopelnas

Knygnešių darbas buvo toks sėkmingas 
ir dėl to, kad nebuvo palaidas, o vis geriau 
ir plačiau organizuojamas. Jau pačioje spau
dos draudimo pradžioje buvo gana organi
zuotai platinamos Valančiaus knygelės, ku
riomis jis nubrėžė mūsų liaudžiai aiškią po
litinę programą santykiuose su rusais. Deja, 
policija susekė platintojus. Taip iškilo pir
moji lietuvių spaudos byla, pasibaigusi kelių 
knygnešių ištrėmimu iš Lietuvos. Betgi nei 
toji nei kitos vėlesnės spaudos bylos, pabau
dos, kalėjimas ir ištrėmimai anaiptol nesu
stabdė spaudos platintojų darbo. Vieni slap

tai nešdavo per valstybės sieną knygas, ki
ti jas vežiodavo po kraštą, vėl kiti priglaus
davo savo namuose draudžiamųjų knygų 
sandėlius, treti pardavinėjo skaitytojams. 
Tik taip sutartinai dirbant, buvo įmanoma 
kova su rusų policija, kuri akylai stebėjo ir 
gaudė lietuviškas knygas. Sėkmingesniam 
darbui mūsų spaudos platintojai steigė slap
tas draugijas: Lietuvos Motinėlę, Nemunė
lio ir Apaščios susivienijimą, Atžalą, Artojų 
draugystę ir kitas, iš kurių labiausiai pasi
žymėjo savo veikimo plačiu užsimojimu Sie
tynas, kelerius metus gražiai veikęs Suval
kijoje, kol buvo susektas ir likviduotas lie
tuvių persekiojimu išgarsėjusio žandarų vir
šininko Vonsiackio.

Mūsų rašomosios kalbos tėvas Jonas 
Jablonskis, pats aušrininkas, vadino knyg
nešius tikraisiais “Aušros” kareiviais. Tai 
buvusi armija, be kurios ir pati “Aušra” 
lietuvių tautai nebūtų pradėjusi aušti. Tą 
knygnešių armiją sudarė visų tautos sluoks
nių žmonės: šalia gydytojų, kunigų, teisi
ninkų, vaistininkų, studentų, gimnazistų 
daugiausia buvo smulkių miestelio amati
ninkų, kaimo darbininkų ir ūkininkų. Tokiu 
būdu tai buvo ne vieno kurio sluoksnio, o 
visos lietuvių tautos pasipriešinimas rusų 
priespaudai.

Žinoma, knygnešių tarpe, ypač tarp tų, 
kurie knygas nešė per sieną kaip ir įvairias 
nelegalines (neapmuitintas) prekes, buvo ir 
paprastų kontrabandininkų, suinteresuotų 
tik pelnu, betgi didžioji knygnešių daugu
ma dirbo iš idėjos. Turto iš knygų jie nesu
sikrovė, o sveikatos ir laisvės ne vienas iš 
jų neteko.

Iš tos daugybės knygnešių čia priminsi
me tik vieną, kuris savo energija, nesulau
žoma ištverme, patriotiniu užsidegimu ir 
ypač savo darbo plačiu užsimojimu labiau

siai išgarsėjo iš visų knygnešių ir net buvo 
knygnešių karaliumi pavadintas. Tai Bir
žų apskrities kaimietis Jurgis Bielinis. Pra
silavinęs ir pamėgęs lietuviškąją knygą, jis 
ryžos ir savo tautiečius aprūpinti draudžia
maisiais raštais. Sakoma, kad jis išplatinęs 
kuone pusę visų tada paskleistų knygų. Iš
važinėjo jis visą Lietuvą, organizuodamas 
knygų platintojus ir pats knygas vežioda
mas. Nebuvo nė karto rusų policijos pagau-

Didžiojo knygnešio kun. M. Sederavičiaus kapas 
Sudarge. Paminkle įrašas: Knygnešių tėvas kun. 
Martynas Sederevičius. 1829. XI. 9 — 1907. U. 7. 
Dėkingi zanavykai ateitininkai ir pavasarinin
kai. (Iš Br. Kviklio “Mūsų Lietuvos” archyvo)

tas, nors už jo išdavimą buvo skirta 500 rub
lių premija. Kartą žiemą turėjo kelis kilo
metrus basas ir vienmarškinis sprukti nuo 
gaudytojų. Neteko sveikatos, betgi ir to
liau nemetė knygnešio darbo. Išleido ir sa
vo paties laikraščio (“Baltojo Erelio”) tris 
numerius. Savo straipsniuose ne kartą kėlė 
Lietuvos nepriklausomybės mintį. Jis saky
davo, kad nemirsiąs, kol maskoliai nebūsią 
išvyti iš Lietuvos. Tas jo karštas noras tik
rai ir įvyko: jis mirė pačiose Lietuvos Ne
priklausomybės išvakarėse, kai rusų jau ne
bebuvo Lietuvoje.

Stiprėja nuotaikos prieš valdžią

' Ir taip sutelktinis lietuvių rašytojų ir 
knygnešių darbas sužlugdė nelemtąjį spau
dos draudimą. Rusų valdžia pamatė, kad ne
pasiekė savo tikslo. Lietuviai ne tik nepri
ėmė brukamųjų rusų raidžių, bet plačiai iš
ugdė kad ir uždraustą lietuvišką spaudą. 
Dar daugiau. Valdžia įsitikino, kad lietuviai 
dėl jos brutalios politikos ne tik nepalinko 
į rusus, ne tik nepasidavė rusų įtakai, bet 
tautiškai pabudo ir aiškiai nusistatė prieš 
rusus. Tas nuotaikas kaip tik stiprino lietu
vių spauda, kuri buvo slaptai platinama ir 
todėl nepriklausoma nuo rusų cenzūros. Tad 
joje nestigo smarkių pasisakymų prieš rusų 
valdžią. Sakysime, Kudirka ryšium su Kra
žių skerdynėmis taip pliekė “Varpe”: “Vel
tui dairysimės po pasaulę, neužtiksime jau 
niekur tokių faktų kaip Kražiuose. Toks 
atsitikimas galima tiktai po priegloba sosto, 
ant kurio sėdėjo Ivan Groznyj. Žilųjų ga
dynių garsūs Neronai, gėdinkitės prieš Bal
tąjį Carą — jis pralenkė jus”.

Šalia knygų ir laikraščių buvo platinama 
ir nemaža griežtų politinių atsišaukimų, štai 
1893 m. Amerikos lietuvių atsišaukimo iš
trauka:

“Mieli Broliai, kurie brangioje tėvynėje 
gyvendami turite nešti sunkų jungą sve
timtaučių!

“Mes, Amerikos lietuviai, kurie dėliai vi
sokių priežasčių turėjome palikti brangią 
tėvynę, čionai toli nuo mūsų Motinos Lietu
vos, nepamirštame apie Jus, mieli broliai, ir 
rūpinamės, kiek mūsų menkos pajėgos (sy- 
los) pavelija apie suteikimą šiokio tokio pa
lengvinimo ir Jumis. Skaudu daros ant šir
dies, kad iš tolimos žemės prisižiūrime Jū» 
sų padėjimui ir matome, kaip Jus spaudžia 
Jūsų priešai ir kaip daugumas iš Jūsų ne
nori pažinti savo padėjimo.

“Maskolius Jums nedaleidžia jūsų mislių 
išreikšti, nedaleidžia Jums spausdinti (dru- 
kavoti) knygų ir laikraščių, nei jų skaityti, 
norėdamas jus sulyginti su gyvuliais, kurie 
negali išreikšti žodžiais savo norų ir supra
timų, taip ir jus tokiais nori padaryti jūsų 
prispaudėjas, neleisdamas jums viešai, arba 
publičnai, tai yra per knygas ir laikraščius 
išreikšti, ką jūs mislijate, ko jūs norite, žo
džiu sakant nori, idant jūs tamsybėse, be 
mokslo, be apšvietimo vaikščiotumėte, kad* 
svietas apie jus nežinotų, jus už numirusius 
laikytų, o jūsų priešai visaip galėtų jus eng-^ 
ti arba kankinti... Taigi, broliai, pasirodyki
te išmanančiais vyrais, vertais vardo lietu
vių, krikščionių; griebkitės prie skaitymo 
knygų ir laikraščių lietuviškų...

“Dėl visako, kas pas jus tik pasidaro, tai 
praneškite tuojau mums į Ameriką, mes 
čia sunaudosime: žinodami, kur kokia ne
laimė arba prispaudimas įvyko, ten mes pa
sirūpinsime apie palengvinimą. Mes gyvena
me liuosybės žemėje: mes nesibijome jokių 
žandarų, nei policmonų, taigi galime daugiau^ 
pasirūpinti ir apie jūsų pagelbėjimą”.

(Pabaiga kitą šeštadienį)
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ir vitališkumas
Jo Amerikoje nerimavimo penkiolikos metų bičiuliškas 

ir truputį jausmingas pavaizdavimas

Vitalis Žukauskas — sava
ranki, daugianorė ir daugialypė, 
plačiai mėgiama, darbinga, pa
sirinktose srityse nepailstanti 
asmenybė. Jisai — ypatingo pa
sisekimo susilaukusio savitaus 
estradinio žanro tvėrėjas, lietu
viškos teatrinės tradicijos tęsi
nio puoselėtojas, nelengvose są
lygose vaidinimų premjerų or
ganizatorius bei režisierius, tų 
spektaklių į išvykas stumtelėto- 
jas. Savo triūsu ir gyvastingu
mu sulaukęs šilto atsiliepimo 
tiek ankstyvesnės, tiek naujos 

. išeivių auditorijos masėse: vi
sur laukiamas, publiką patrau
kiąs, iš naujo ir iš naujo kvie
čiamas.

Be to, mūsiškės sceninės is
toriografijos — praeities Lietu
vos teatro bei Amerikos lietu
vių histrioniškų pastangų — 
uolus užsidegęs tyrinėtojas, ne
įtikėtinų duomenų suradėjas.

Greta, — žvalus visuomeni
ninkas, labdaros pastovus tal
kininkas, su begale žmonių pa
laikąs sąlytį, visur ir visada 
jautrus, padedąs, suskubąs. Ir 
surandąs laiko ir noro tobulė
jimo ieškoti: teatrinėse srityse 
pasimokyti. New Yorke tam ne
mažai progų surandąs.

Vitalis Žukauskas tebėra mū
suose (išeivijoje) jau rečiau už
tinkamo meninio nerimo bei pa
vydėtino vitališkumo pavyzdys. 
Ir tai nėra proginis — po pen
kiolikmečio Amerikoje prasmin
gų darbodienių — gyrimas ar 
banalus patinkamo žmogaus 
upaudos skiltyje “pagarsini
mas".

Dvejus metus studijavęs Kau
no teatro vaidybos studijoje, 
Vitalis Žukauskas į save dėme
sį atkreipė organizaciniais su
gebėjimais, lygiagrečiai jam bu
vo leista dalyvauti anuometi
niuose teatro spektakliuose. Ga
vo progos vykti į Vienos mies
tą teatrologijos ir sceninio me
no studijoms. Pokariniame lai
kotarpyje įsijungė į Augsbur- 

•go, Vokietijoje, lietuvių teatro 
sąstatą. Nuo Amerikon atvyki
mo gyvena New Yorko padangė
je, iš kur įvairiausiomis prie

monėmis važinėja ar lėktuvais 
skraido į savo “vieno žmogaus 
teatro” nesibaigiančias išvykas

Tiesioginis jo pragyvenimo ir 
šeimos išlaikymo pajamų šalti
nis — kaimyninėje New Jersey I 
vietovėje braižytojo pareigos, 
bet dvasiniai polėkiai tebeglūdi I 
lietuviško vaidybinio veiksmo 
praktikoje bei teatrinėje istorio 
grafijoje.

Vitalio ir Marijos Žukauskų 
butas Brooklyn, N. Y., nuoša
lioje gatvelėje (tikriau pasa
kius, to buto svečių kambarys 
ir svetinga virtuvė) gal net per 
dažnai pavirsta pravažiuojan
tiems ar laikinai sustojusiems 
keleiviams guolio bei maitini
mosi centrinė. Ten pat vyksta 
karštesni meno ar visuomeni
niais klausimais debatai, gastro
liuojantiems scenos ar muzikos 
atstovams organizacinės talkos 
veiksmai ir t. t. ir t. p.

Iš virtuvės pasukus į dešinę, 
prie pat lango, užtinkame šei
mininko vadinamą darbo kam
barį, su knygų spintomis, gau

Vitalis Žukauskas savo amerikines 
veiklos pradžioje.

siomis kartotekomis, archyvinės 
medžiagos dėžėmis, su popie
riais apkrautu stalu, ant kurio 
kartais be perstojo diskretiškai 
zirzia telefonas.

Visas Žukauskų butas, veik 
visi jo kampai, sudaro tapybos 
ir grafikos galeriją, kur be pa
čios šeimininkės ryškių tapybi-

Taq> Chur ir Heroiną Alpių

Už rėmų

•bei 
kai
P®

Nuotrauka Algimanto Kario, SJ.
Iš parodos Jaunimo centre, Chicagoje.

rasti ir JAV bei britų aktorės 
Deborah Kerr didžiulius namus.

Savo viešbučiais, dar nuo 
bronzos laikų žinomais gydo-

nių eksponatų, užtiksime nema
žai mūsų žymiųjų dailininkų 
kūrinių, kartais dovanotų, ta
čiau įprastiniu būdu grynais ar 
į kreditą perkamų.

Vitalis Žukauskas nuolat sku
ba ir visuomet visur suspėja. 
Būdamas pačiame fizinių pajė
gų brandume, nesustringa ir 
dvasiniai — ir čia jam energi
jos su kaupu.

Jo taip populiarios “lengvojo 
žanro” programos yra paties 
interpretatoriaus kūryba. Jau 
penkiolika metų sugeba savo 
pasirodymų turinį ir formas 
įvairinti, ne vien tik aktualinti, 
bet ir gilinti. Programų pildy
me daug kur lemia ar padeda 
ritmas, gyvastingumas, paties 
Vitalio Žukausko patraukli per
sona ir subrendusi, 
auklėta technika, 
kauskas visuomet 
mu “pranešėju”, 
“koordinatorium”, 
įterptiniu, juoką sukeliančiu va

patirtimi iš- 
Vitalis Žu- 

būna laukia- 
programos 

konferansje,

karo numeriu. Publika jo lau
kia ir jai jis niekad nenusibos
ta. O tai reiškia ir specialų ta
lentą ir retai užtinkamą suge
bėjimą auditoriją lyg ir paverg
ti. Tai ne kiekvienam pasiseka.

Pilkalnis

Morteratsch ledynas Bemina kalnuose

Atkelta iš 3 pusi.

Taigi, stebint šveicarus 
jų papročius, teko pažinti 
kurias vietoves, pasidairyti 
klonius, miškelius, ežerus, ste
bėti savo skambalais pasižymin
čias karves, dar kreipiančias 
dėmesį ir savo pilka spalva (sa
kytum, atrodo kaip pilkos peliu
kės, anot vietinės lietuvaitės).

Tai nedidelis plotas, tačiau, ’ 
paskiras vietoves lankant, kaip 
tartų jau gerokai suamerikonė- 
jęs lietuvis, “ima” laiko. Pati 
kantono sostinė Chur yra vie
nas seniausių Šveicarijos mies- j 
tų ir turi 12—13 amž. katedrą, j 
Ne taip toli nuo Chur mazginė 
stotis Landųuart. Iš čia per pu- , 
santros valandos siauruoju ge
ležinkeliu gali pasiekti Davos 
ir dar už jo St. Moritz. Tai vad. 
“Raetische” Alpės ir tokio pa
vadinimo geležinkelis, keleivį ve
žąs vis aukštyn su vis gražės- ' 
niais vaizdais ir keistoko pava
dinimo vietovėmis (pvz. Kueb- 
lis). Čia prisimintina, kad kaip 
tik toje Šveicarijos daly kalba
ma sena retoromaniška kalba 
— ji suprantama tik vietiniams 
ir, kas kiek stebina, vietovės 
pavadintos dvigubai, tad Chur 
bus ir Cuera, St. Moritz — San 
Murezzan, Berguen — Bravuo- 
gu ir pan. Tad... tikrovėje kraš
te vartojamos keturios kalbos.

Davose esama net kelių gali
mybių pakilti į aukštuosius, per 
2,000 mtr. aukščio kalnus, ne 
taip toli Klosters vietovė — 
netoliese, miške tarp kalnų gali 

garsus St. 
jis visomis 
tik žiemai 
nors tik 9

maišiais šaltiniais 
Moritz, tačiau ir 
spalvomis sušvyti 
įsigalėjus. O šiaip,
dienas praleidus Šveicarijoje, 
gali tarti — jei geras oras, taip, 
tai žavingas kraštas, paslaugūs 
ir vaišingi vietos lietuviai.

AUKŠTOS KOKYBES DEIMANTAI

AUKSINIAI PAPUOŠALAI

IMPORTUOTI LAIKRODŽIAI

IRA MARKS, President

J E E L 1
1 100 S. Stote Si.

ST 2-6800

Artesian Restaurant
AND LOUNGE

2432 WEST 63rd STREET 
Jau yra pilnai įrengtas ir veikia, 

turi virš 300 sėdimų vietų.

Čia galite netik gerai ir nebran 
giai pavalgyti, bet atšvęsti krikš
tynas, vedybas, sukaktuves ir ki
tokias Jūsų Šeimynines ar visuo
menines progas.

Z

Elektriniai vėsinamas. Atvykit j mūsų restoraną-iounge, kur 
valgių pasirinkimas įvairus, nebrangios kainos ir taip pat di
džiausias pasirinkimas vietos ir užsienio gėrimų. Parap. drau
gijos, klubai ir vienuolynų rėmėjų draugijos susirinkimams ir 
posėdžiams bankieto patalpomis naudojasi nemokamai. Telpa 
virš 300 asmenų. Kad būtumėt ištikrinti dėl vietos, patelefo
nuokite 436-4622. Atdaras nuo 6 vai. ryto iki 1 vai. nakties.

1
Du kiemai automobiliams pastatyti 

veltui. Į vieną galima įvažiuoti iš 

Western Avė., o kitas užpakaly namo.

AND LOAN 
ASSOCIATION

Duodame paskolas namams pirkti, statyti naujus namus arba perfi- 
nansuoti jūsų seną paskolą naujai susidariusioms jūsų sąlygoms. Atsi
minkite, kad Chicago Savings labai lengva pasiekti telefonu ir pasiteirauti 
apie mūsų sąlygas. Dar geriau atvykti asmeniškai ir gauti nemokamą pa
tarimą iš geriausio šios srities specialisto.

Svarbu pasirinkti vietą pinigams taupyti, bet dar svarbiau pasirink
ti vietą, iš kurios gali finansuoti arba gauti paskolas Bavo namams ar 
apartamentui. Kviečiame bet kada užeiti, būsite nuoširdžiai sutiktas!

HANDY HOURS
Monday.......... 12:00 P.M.-8:00 P.M.
Tuesday ........... 9:00 A.M.-4:00 PM
Wednesday .. Cloaed Ali Day
Thursday .... 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Friday............ 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Saturday .... 9:00 A.M.-12:30 P.M.

Marquette Parke - - Amerikos Lietuvių Sostinėje
6245 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO 36,

Chicago Savings & Loan Association žymesniųjų krašto finan
sinių įstaigų tarpe yra viena stipriausioji, saugiai ir pavyzdin
gai tvarkanti savo įstaigos reikalus. Mes nesiveržiame tapti 
pačia didžiausia įstaiga, bet dedame pastangas visuomet teikti 
geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir skolinimo nariams, 
ir siekiame visada būti stiprūs finansiškai. Chicago Savings

ILLINOIS GRovehill 6-7575

bendrovė per visus 40 savo gyvavimo metų visuomet yra iš
mokėjusi savo taupytojams pilną taupomą sumą ir mokėjusi 
ne mažesnius, kaip 3% dividendus.

Šios bendrovės vadovybė ir šiandien tęsia tą pačią atsar
gią, bet protingą administravimo politiką, kuri apsaugo Jūsų 
santaupas ir neša gerus dividendus.
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Juoda ir balta įstrižainės Nuotrauka Algimanta Kezio, SJ.
Iš parodos Jaunimo centre, Chicagoje.

FOTOGRAFAS
ŽAVIOMS NUOTAKOMS

• Naujo maldyno pristaty
mą ir religinės minties kultūri
nę popietę rengia ateitininkų 
meno draugija “Šatrija”, gruo
džio mėn. 6 d. (sekmadienį) 3 
vai. popiet “Draugo” redakci
jos patalpose, Chicagoje. Didy
sis lietuviškasis, Ikun. Stasio 
Ylos parengtas ir marijonų iš
leistas maldynas “Tikiu Dievą”, 
kuris šiuo metu jau baigiamas 
įrišti, šioje popietėje bus prista
tytas lietuviškajai visuomenei 
temą atitinkančiu kun. Vytauto 
Bftgdanavičiaus, MIC, žodžiu. 
Meninėje popietės programoje 
savo kūrybą skaitys mūsų ra
šytojai: prozą — Aloyzas Ba
ronas ir Česlovas Grincevičius, 
poeziją — Julija Svabaitė ir Ka
zys Bradūnas. Solistas Jonas 
Vaznelis pagiedos tris naujas 
giesmes, kur kun. Stasio Ylos 
žodžiams muzika parašyta kun. 
Bruno Markaičio, SJ. Giesmės 
viešumoje bus išpildomos pir
mą kartą. Taipgi aktorė Elena 
Blandytė rečituos kai kurias 
maldyno “Tikiu Dievą” vietas 
Ta pačia proga bus atidaryta 
ir dail. Giedrės Žumbakienės 
tapybos ir emalio darbų paroda 
naujai atremontuotoje ir šiam 
reikalui paruoštoje “Draugo” 
redakcijos fojė. Popietėje bus 
galima apžiūrėti ir ten ekspo
nuotą Broniaus Kviklio retų ir 
istorinių lietuviškųjų maldynų 
rinkinį. Visi, kurie advento nuo
taikose ieško atgaivos kultūri
nėmis gijomis ataustoje religi
nėje mintyje, rengėjų yra kvie
čiami šion popietėn atsilankyti.

• Romo Viesulo grafika Cle
velande. “Gallery International” 
patalpose, 13218 Superior ir 
Euclid Avė., lapkričio 22 d. ati
daroma dviejų menininkų dailės 
darbų paroda: Romo Viesulo ir 
Frans Wildenhain’o. Mūsiškis 
R. Viesulas šioj parodoj išstato 
naujausius savoi grafikos dar
bus. Ypatingai savo litografijo
mis šiuo metu R. Viesulas yra 
(laimėjęs išskirtinio dėmesio 
Amerikoje ir aplamai meno pa
saulyje. Ne vienu atveju jo dar
bai buvo parinkti reprezentuoti 
Ameriką užsieninėse šio krašto 
parodose. Dailininkas taipgi yra 
suruošęs individualių savo paro
dų, kuriose jo litografijų yra 
įsigiję pirmaujantieji pasaulio 
muziejai. Be kita ko, R. Viesulas 
net du kartu yra gavęs, taip va
dinamą, “Guggenheim Fellow- 
ship” ir visą eilę kitų institucijų 
bei muziejų skiriamų premijų 
ii* atžymėjimų. Jo litografijų ga
lima rasti Moderniojo) meno mu- 
ziejuoje, New Yorke; Tautinėje 
meno galerijoje, Washingtone; 
Metropolitan muziejuje, New 
Yorke; Kongreso bibliotekoje, 
Washingtone; Prancūzijos, Ja
ponijos ir kit. muziejuos. Pats 
dailininkas šiuo metu yra gra
fikos meno profesorius Temple 
universitete, Philadelphijoje.

Frans Wildenhain, kurio ke
ramikos ir skulptūros darbai

"Gallery International” patalpo
se, Clevelande, yra išstatyti gre
ta R. Viesulo grafikos, irgi yra 
atžymėtas “Guggenheim Fellow- 
ship” ir yra laimėjęs taipgi ne
mažo dėmesio, meno pasaulyje.

• Popiežius pagerbė Shakes- 
peare’ą. Lapkričio mėn. 12 d. 
Šv. Tėvas Paulius VI-sis asme
niškai dalyvavo Anglijos kata
likų surengtame garsiausio Ang
lijos rašytojo Shakespeare’o 
400 metų gimimo sukakties mi
nėjime Romoje, Pijaus auditori
joje. Stebint dviems tūkstan
čiams kviestinių svečių ir dau
giau kaip šimtui vyskupų, šven
tąjį Tėvą pasveikino Westmins- 
terio arkivyskupas Heenan, pla
čiau aptardamas šio minėjimo 
prasmę. Po to žymūs aktoriai 
skaitė garsiuosius Shakespea
re’o sonetus ir ištraukas iš rink
tinių dramų.

• Užsienio mokslininkai ir 
Vilnius. Užsienio mokslininkai 
anksčiau vykdavo į Vilnių, ieš
kodami medžiagos universiteto 
rankraščių skyriuje. Universite
te yra lankęsi Lenkijos, Čeko
slovakijos, Rytų Vokietijos is-

i torikai, filosofai, bibliografai. 
Pvz. lenkų mokslininkai rinko 
medžiagą apie kapitalizmo vys
tymąsi Radvilų valdose 19 amž 
antroje pusėje ar domėjosi fi
lomatų - filaretų archyvu. Rytų 
Vokietijos prof. Georg Steiner 
rinko medžiagą apie profesorių 
Georg Forsterį. Su Vilniaus 
universitetu nuolat palaiko ry
šius Lenkijos baltistai.

Pastaruoju metu atvykstan
čiųjų mokslininkų tikslai kito
kie. Pvz. atvykęs Varšuvos uni
versiteto doc. A. Urbanek su
sipažino su senąja, išmirusią 
graptolitų fauna, gyvenusia 
prieš 400—440 milijonų metų. 
Šios faunos raidą Lietuvoje ir 
Karaliaučiaus srityje tyrinėja 
Vilniaus universiteto doq. J. 
Paškevičius. Pagal “Tiesą” 
(spalio 30, nr. 255) jo darbai 
žinomi ir už Lietuvos ribų. Kita 
Varšuvos universiteto moksli
ninkė doc. J. Stasek susipažino 
su prof. K. Bieliuko ir kitų geo
grafų darbais.

• Nnteistas Lenkijon grįžęs 
rašytojas. Varšuvos teismas 
lapkričio 9 d. žinomąjį lenkų 
rašytoją Melchijorą Wankowic- 
zių nuteisė 3 metų kalėjimo 
bausme. Rašytojas, 72 m. amž., 
kaip JAV pilietis, 1958 m. buvo 
grįžęs į Lenkiją. Pasinaudojant 
amnestijos įstatymu, rašytojas 
ligi galimos apeliacijos paleis
tas į laisvę. Jis buvo apkaltin
tas apšmeižęs Lenkiją — į už
sienį pasiuntęs režimui nepalan
kią “medžiagą” (savo kalbos 
tekstą Varšuvoje buvusiame su
sirinkime).

Pažymėtina, kad M. Wanko- 
wicz buvo vienas pasirašiusiųjų 
š. m. kovo mėn., taip vadinamą, 
“34 lenkų intelektualų” raštą 
gomulkinei vyriausybei. Dabar, 
rašytoją nuteisus, pasaulio

spaudoje vėl iškilo intelektualų 
suvaržymo ir persekiojimo Len
kijoje klausimas. Šveicarų “Ne- 
ue Zuercher Zeitung’’ (lapkr. 
10, nr. 310) pažymėjo, kad ko
munistinė Lenkija jau išdrįsta 
griebtis prieš kitaip manančius 
policinių ir teroro priemonių. 
Rašytojas buvo kaltinamas pa
gal dar 1946 m., taigi, stalini
niu laikmečiu išleistą įsaką 
Teigiama, kad nubausti rašyto
ją reikalavęs Gomulka ir parti
nis ideologas Kliszko. Varšuvos 
pareigūnų nuomone, lapkričio 
9 d. paskelbtasis teismo nuo
sprendis dar labiau išryškinsiąs 
Lenkijoje įsivyravusią įtampą. 
Dabar laukiama naujos bylos 
— prieš pulk. J. Grzędzinski. 
Jis, bet kokios diktatūros prie
šas, prieš karą redagavo anti
fašistinį savaitraštį “Czarno na 
bialym”, kurio bendradarbiais, 
šalia liberalų ir socialistų, bu
vo ir komunistai.

• Esto archyvas Sydnėjuje, 
Australijoje. Australijoje, Syd- 
ney mieste jau 13 metų veikia 
Estų archyvas. Jo uždavinys — 
rinkti pasauly pasirodžiusius lei
dinius estų kalba ir Estiją lie
čiančias knygas ir kt. svetimo
mis kalbomis. 1964 m. rugsėjo 
mėn. archyvo rinkiniuose buvo 
3,295 didesnės apimties leidiniai, 
jų tarpe 1,173 mokslo veikalai. 
Mažesnių spaudinių (brošiūrų, 
lapelių, spaudos iškarpų ir kt.) 
archyve buvo 7,200. Archyvas 
turi rinkinius 262 išeivijoje pa
sirodžiusių periodinių leidinių 
estų kalboje ir daugiau kaip 
250 leidinių svetimomis kalbo
mis,, kuriuose rašoma apie Esti
ją ar paskelbti estų straips
niai. Archyvas dar renka gai
das, plokšteles, magnetofono 
juostas, foto nuotraukas (jų 
turima daugiau kaip 4,200) ir 
diapozityvus.

• Vincas Krėvė ir Petras 
Vaičiūnas Šiaulių teatre. Šiau
lių teatras naująjį sezoną pra
dėjo Vinco Krėvės “Žentu”. 
Dramą pastatė neseniai Mask
vos teatrinį institutą baigęs M 
Karklelis, dekoracijas paruošė 
J. Taujanskienė. Dar lapkričio 
mėn. teatras pastatys kito, 
nepr. Lietuvos laikmečio dra
maturgo Petro Vaičiūno kome
diją “Tuščios pastangos”. Vė
liau Šiaulių teatras numato K. 
Sajos komediją “Trys Vabalo 
vasaros”, V. Miliūno dramą 
“Geras gyvenimas” ir M. Sluc- 
kio romano “Laiptai į dangų” 
inscenizaciją.

• EUROPAEISCHE BEGEG- 
NUNG. Beitraege žirni west - 
oestlichen Gespraech. 4 Jahr- 
gang. September 1964. Heft. 9: 
Die baltischen Laender und der 
Ostseeraum. Leidėjas: Gesell- 
schaft zur Foerderung der west- 
oestlichen Begegnung in Euro
pa e. V. Hannover, Koengs- 
wortherstr. 2. Sąsiuvinio kaina 
3 DM.

Pabaltijui skirtame numery
je paskelbtos studijos: 1) Hans 
von RIMSCHA “Pabaltijo kraš
to likimas nuo vokiečių atplau
kimo iki Pirmo pasaulinio ka
ro” — čia bendrais bruožais at-

De Pau.1 katalikiškojo univer- 
i siteto (Chicagoje) filosofijos 
departamento (fakulteto) vedė
jas Gerald Kreyche prileidžia, 
kad “giedrumas gali būti išmin
ties vaisiumi, bet kartu gali bū
ti ir miego simptomu ”, kai fi
losofija De Paul universitete 
dėstoma lunatišku giedrumu 
nuo pat mokyklos įsteigimo 

i prieš 57 metus. Jos mokymo 
planas lig šiol patogiai pasirė
mė Šv. Tomo Akviniečio, XIII 
amžiaus italo teologo, mokslu.

Šiame universitete, kaip ir 
daugelyje kitų Amerikos katali
kų universitetų, modernieji min- 
tytojai studijuojami daugiau jų 
minčių atrėmimui, negu jų su
pratimui, lyg filosofija būtų ko
kia pasauliečių teologija. Da
bar šis Chicagos katalikiškasis 
universitetas griebiasi radika
liai skirtingo kelio. Stipriai re
miamas savo prezidento kun. 
John Cortelyou, žinomo endok- 
rinologisto, universitetas įvedė 
keturis naujus filosofijos kur
sus, pristatančius Akvinietį, 
kaip vyrą, drąsiam iššaukimui,

pasakojama Lietuvos istorija 
(494—503 psl.); 2) Viktor LE- 
PIK “Estija savos valstybės lai
kais 1918—1940”; 3) Pramalds 
VALTERS “Latvija 1918— 
1940”; 4) Albert GERUTIS “Sa
varankiškoji Lietuvos respubli
ka 1918—1940”. Šiame straipsny 
iškeliama nepriklausomosios Lie 
tuvos ūkinė ir kultūrinė pažan
ga, pažymint, kad viskas buvo 
pasiekta savomis jėgomis, ne
gaunant jokios pagalbos iš už
sienio (516—520 psl.); 5) Adam 
GRUENBAUM “Pabaltiečių emi 
gracija” — studijoje objekty
viai ir tiksliai pateiktas išsamus 
kultūrinio ir politinio lietuvių - 
latvių - estų gyvenimo užsieny
je vaizdas (531—535 psl.). Nu- 
meryj dar raridame A. FRANZ- 
KEIT’o į vokiečių kalbą išvers
tą MAIRONIO eilėraštį “Vasa
ros naktis” (543 psl.). Įdomių 
iliustracijų tarpe tenka pasiges
ti vaizdų iš Lietuvos. (rs)

ne, kaip šventąjį, aklam seki
mui.

De Paul įvesta naujenybė 
gal yra reikšmingiausias bandy
mas pasukti į naujas vagas ka
ta ikiškesios minties filosofijos 
dėstymą Amerikoje nuo pat 
1789 m., kada šio krašto pirma
sis katalikiškasis universitetas. 
(Georgetovvn) pradėjo veikti 
Washingtone.

Kreyche pernai pasakė tris 
kietas kalbas katalikų auklė
tojams. Jis kritikavo “uždaros 
sistemos tomistus, besigrumian
čius su XIII amžiaus dvasio
mis”. Jis primygtinai pastebėjo, 
kad nauji laikai reikalauja nau
joviško priėjimo ir prie filoso
finių klausimų.

Anot Kreyche, “Šv. Tomas, 
kurio daugelis pažiūrų buvo pa
smerkta po jo mirties, pats nu
sigąstų to aklumo, kuriuo mes 
graibaliojamės, sekdami jo gi
gantiškas pėdas. Tokie reikš
mingi nekatalikai mąstytojai, 
kaip Spinoza, Kantas, Kierke- 
gaardas, Sartre, dažnai mūsose 
knygose vaizduojami šiaudi
niais, buriuos užgauliojančiu 
išsireiškimu ir kreiva šypsena 
pažeminame dėl jų neva kvai
lysčių, nes jie su mumis nesu
tinka”. Kreyche siekia tokios 
mokyklos, “kur profesorius ir 
studentas gali pereiti nuo Sok
rato į Sartre, nuo Platono į 
Planckę, ir nuo Aristotelio į 
Ayerį”.

De Paul universiteto studen
tai dabar gali užsiregistruoti 
tiems keturiems kursams, ku
rie tiria "žmogaus susitikimą” 
su žmogumi, Dievu, pasauliu ir 
morale.

Didelis skaičius katalikų švie
tėjų pasveikino Kreychę ir pa
gyrė De Paul universiteto nau
ją filosofijos programą. Krey
che tuo faktu patenkintas, pri
durdamas dar, jog “be akade
minės laisvės, nei studentas, nei 
profesorius, nei pats universi
tetas negalėtų Bažnyčios rė
muose atlikti savo paskirties”.

a. n.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

PINIGAI ĮNEŠTI 1 D.

v. 
v.

na 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

.... atinmo ANTRAD. Ir PENKT........................ 9 v. r. iki 5VALANUUdi PIRM. Ir KETV .......................... 9 v. r. Iki 8
ŠEŠTAD. 9 v r lai IX v. 4 Trečlad. uždaryta

V. 
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SUSTOKIT, APŽIORĖKIT -
RASITE KAI KA NAUJO ŠVENČIŲ SEZONUI PAS

STEIN TEXTILE CO.
Didelis užuolaidų skyrius, kuriame galit savo langams pasu S 

rinkti urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de- W 
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių v 
ritimų: damasko, brokados, “boucle’s”, “fiberglass”. Jei jūs ■ 
nemokat siūti, mes jums jas pagaminsim.

PIRKSIT NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ. J
Stein Testile bendrovė yra piraioji, kuri parūpino vilno- f 

nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams C 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Si- 4 
birą už žemas kalnas! Gavom spec. medžiagų paltams kaip vy- j 
rų, taip ir moterų: veliūro, činčilos, “needlepoint” ir kitų, I 

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737 j 
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Sekm. uždaryta. ]

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę.
Jefferson St., UherninA nikštėji >

CANDIDS
YAr* 7-5854

PORTRAITS *•
1213 S. MORGAM ST.

KALĖDINĖS DOVANOS
Į L I E T U V

Norite pasiųsti ypa
tingas dovanas — 
automobilius, šal
dytuvus, motocik
lus, radijus, akor
deonus, dviračius ? 
Reikalaukite naują
jį katalogą.

Norite pasiųst nuo
savų daiktų siunti
nį? Ar pirkti pre
kes iš mūsų sandė
lio?
Reikalaukite iš mū
sų muitų sąrašą.

Ą
Norite pasiųsti 
maisto siuntinį — 
standartinį ar iš 
Jūsų pasirinktų 
maisto produktų?
Reikalaukite naują
jį katalogą.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC. 
220 South Statė Street, Chicago 4, Illinois

Telefonas — WA 2 - 9354

Skyrius: 2618 West 63rd Street, WA 5-2466 t

VANDER WAGEN
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA

Smcloir 
t HEATING 
k OIL /

3605 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020
♦

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek

trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 

kitų namams reikmenų.
LIETUVIŲ (STAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO-
F. A. RAUDONIS Ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. Ir ketvir. 9—9 vai., antr., trefi., Ir AeAtadienlala nuo

9 Iki S vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:80 po pietų

J ................. /....... ... ' -T --:-=a

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

kad 
išti

ar šiaip ką apdrausti, reikilaukite agento, arba brokerio, 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei 
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBII.E INSURANCE COMPANT 

AMERICAN BONDING COMPANY
AMER1CCAN INDEMNITY COMPANY 

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY 

FIREMAN'S INDEMNITY COMPANY 
INDUSTR1AL INSURANCE COMPANY 

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE CO. 

PEARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
WESTERN FIRE INSURANCE CO. 

WESTERN C ASU A UTY & SURETY CO.
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwrite-s

iviifiiiriv i ii i iO’MALLEY and McKAY. Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5208
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AKADEMINES PROSVAISTES
(Atkelta iš 8 psl.)

LSS Bostono skyriaus laiškas
BOSTONO LSS SKYRIAUS 
VALDYBA, 75 Intervale Street, 
Brockton, Mass.
1964 m. lapkričio 6 d.
Mielas Kolegiv-e,

_j Lietuvių studentų sąjungos Bos
tono skyriaus valdyba kreipiasi j 
jus šiuo opiu klausimu. Pagal LSS 
statutą dabartinė centro valdyba 
nelegaliu būdu laiko valdžią. Nau
ja valdyba turėjo būti išrinkta 
praeitą birželio mėnesį. Visi gerai 
žinome, kad nebuvo rinkimų birže
lio mėnesį, nes nebuvo siūlyti kan
didatai. Statute nėra įstato įgalio
jančio seną valdybą perimti parei
gas antriem mokslo metams, jei 
nauja valdyba nėra išrinkta. Tad 
legalumas dabartinės centro val
dybos yra abejotinas. Mes laikome 

“ šią valdybą laikina, kuri turėtų bū
ti pavaduota arba įgaliota prie pa
togiausios progos, būtent — per 
suvažiavimą Detroite:

Mes siūlome:
1. Suvažiavime iškelti šį netikslu

mą, kad statutas būtų išaiškintas 
šiuo klausimu;

2. Įgalioti seną valdybą arba iš-

rinkti naują pagal revizuotą statu
tą:

3. Pravedus tuos rinkimus, ku
rie turėjo būti pravesti birželio mė
nesį, revizuoti statutą, kad rinki
mai visuomet būtų pravesti meti
niuose suvažiavimuose.

4. Jei dabartinė centro valdyba 
nelegali, nario mokesčiai jai nega
li būti perduoti. Mūsų nuomone, 
šiuo atveju reikia surinkti nario 
mokesčius ir juos nusivežti kartu 
su įgaliotais balsais į BUvažiavimą. 
Suvažiavimui nustačius legalią val
dybą, jai perduoti mokesčius.

Mes tikimės, kad apsvarstę šiuos 
klausimus, Jūs sutiksite su reika
lingom pataisom juos išaiškinti. 
Tad mes kreipiamės į jus paremti 
šiuos pasiūlymus.

Iki pasimatymo Detroite...
Bostono LSS skyriaus valdyba 

Algis Makaitis, pirmininkas, 
Jaruna Venckauskaitė, sek
retorė,
Giedrė Galinytė, vicepirmi
ninkė,
Romas Gudinskas, iždinin

kas.

FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASE SEMĖNIENE

Adgar Allan Poe novelė 
ekrane

Amerikiečių poetas, novelis- 
tas bei kritikas Edgar Allan

Atsakymas į Bostono Lietuvių 
studentų sąjungos skyriaus 

laišką
1964. XI. 15.

1964 m. lapkričio mėn. 12 d. gau
tas Lietuvių studentų sąjungos 
Centro valdybos pirmininkui adre
suotas laiškas iš Brocktono. Laiš
ko apačioje yra šios pavardės: Al
gis Makaitis, pirmininkas, Giedre 
Galinytė, vicepirmininkė, Jarunė 
Venckauskaitė, sekretorė, Romas 
Gudinskas, iždininkas. Pabrėžiam, 
kad šie asmenys laiške nėra pasi
rašę. jų vardai ir pavardės tik iš
spausdintos. Laiško pagrindiniai 
teigimai: 1) 1963^-64 metų Lietu
vių studentų sąjungos Centro val
dyba nelegali, nes neįvyko rinki
mų; 2) Sąjungos Centro valdyba 
turi įrodyti bsvo legalumą š. m. vi
suotiniame suvažiavime ir nariai 
turi “įgalioti seną valdybą arba iš
rinkti naują valdybą pagal revizuo
tą statutą.’’

Kartu gaila ir liūdna, kad asme
nys, kurie šį laišką pasirašė (neaiš
ku, ar šie asmenys, ar ne, nes jų 
pavardės išspausdintos, neparašy
tos ranka) ne tik nesusipažino su 

a LSS įstatais (1963), bet tuo pačiu 
metu, atrodo, jog net neskaito vie
nintelio LSS mėnesinio pranešimo 
“DRAUGE“ "Akademinių Proš
vaisčių”. Be to, atrodo, laiškas bu
vo išsiuntinėtas ne tik Centro val
dybos pirmininkui, bet taip pat vi
siem LSS skyriams.

Kadangi Centro valdyba jaučia, 
jog šiuo būdu skyrių valdybos bei 
sąjungos nariai galėjo būti suklai
dinti, šį atsakymą išsiuntėm visom 
skyrių valdybom ir atspausdinam 
čia, kad visi nariai galėtų šį klausi
mą išsiaiškinti.

Šių metų (1964—65) Lietuvių 
studentų sąjungos Centro valdyba

Veikla ir 
informacija
(Tęsinys iš 8 psl.)

DETROITAS: Detroito stu
dentija kantriai laukia daugiau 
kaip trijų šimtų svečių visuoti
niame suvažiavime. Lapkričio 
mėn. 8 d. Detroito Liet. stud. 
s-gos skyrius išsirinko naują • 
valdybą, kuri pasiskirstė parei
gomis šitaip:

e
Pirmininkas — Rimantas 

Rūkštelė, 3943 Tulane, Dear- 
bom Hts, Michigan.

Vicepirmininkas — Algis Jo
kūbaitis.

Sekretorės — Danguolė Ma- 
jauskaitė, Audronė Tamuliony- 
tė.

Iždininkas —- Šarūnas Li
sauskas.

Po suvažiavimo valdyba pla-
* nuoja Kalėdų šokius, slidinėjimo 

išvyką į Dainavą ir literatūros 
vakarą.

veikia teisėtai ir jos teisėtumą įro' 
dysim, pasiremdami LSS įstatais,

1) LSS Centro valdybos teisėtu-. 
mas;

Šį pavasarį buvo sudaryta Rin
kiminė komisija, kuri pateikė skel
bimus įvairiems Amerikos ir Ka
nados laikraščiams. Skelbimai pra
nešė apie įvykstančius rinkimus ir 
prašė studentų siūlyti kandidatus 
į įvairius LSS centrinius organus. 
Rinkimų skelbimai buvo išsiųsti 
trijomis serijomis pagal Sąjungos 
įstatų rinkiminių taisyklių VI pa
ragrafą “Ypatingi atvejai”. Iš viso 
Rinkimų komisija gavo tiktai du 
teisėtus kandidatų sąrašus: vieną 
— siūlantį kandidatus į Sąjungos 
Centro valdybą, o antrą — į Są
jungos Kontroles komisiją. Kadan
gi Rinkimų komisija, gavus šiuos 
sąrašus, pakartotinai spaudoje pra
šė Sąjungos narių siūlyti daugiau 
sąrašų, o daugiau kandidatų sąra
šų nesulaukė, sekdama LSS rin
kiminių taisyklių VI para, paskel
bė šių sąrašų kandidatus centrinių 
organų nariais. Pranešimas yra 
“DRAUGO” laikraštyje “Akademi
nėse Prošvaistėse”, š. m. liepos 
mėn. 18 d.

Dėl bendros informacijos cituo
jame Lietuvių studentų sąjungos 
įstatų rinkiminių taisyklių VI pa
ragrafą (jis yra paskutiniame pus
lapyje LSS įstatų, spausdintų 1963 
metais):

“VI. Ypatingi atvejai
Esant tik vienam kurio renkamo

jo organo pasiūlytam kandidatų 
sąrašui, Rinkiminė komisija prane
ša apie tai Sąjungos nariams ir 
pratęsia kandidatų siūlymo laiką 
dviem savaitėm. Jei ir po pratęsi
mo nepristatoma daugiau teisėtų 
kandidatų siūlymų, kandidatų Bą- 
rašas, neturįs opozicijos, skelbia
mas išrinktas be balsavimo”.

2) Skundai liečiantys rinkimus: 
Nariams, turintiems skundų, lie

čiančių šių metų rinkimus, siūlom 
kreiptis į 1963—64 metų Garbes 
teismą. LSS rinkiminių taisyklių 
paragrafo I devintas punktas ir 
paragrafo V pirmas ir antras punk
tas išdėsto skundų procedūrą.

Rinkiminės komisijos pir
mininkas (1963—64)

Arūnas Cdrys

LSS Centro valdybos 
pirmininkas

Algis Zaparackas.

Poe (1809—1849) kultivavo 
mistišką literatūrą ir pats buvo 
didžiai paslaptingas. Jo kai ku
rie veikalai persisunkę roman
tizmu, su pakrypimu į okultiz
mą bei šėtoniškumą. Modernieji 
kritikai skaito E. A. Poe pačiu 
originaliausiu Amerikos litera
tūros genijum pirmoje 19 šimt. 
pusėje. Jo parašytą 1842 m. 
trumpą, fantastišką, siaubingą 
novelę “The Masųue of the Red 
Death” filmų sostinėje pastatė 
ekrane tuo pačiu vardu tikrai 
tipiškai hollywoodiškai, peržen
giant visas perdėjimo ribas.

Spalvotasis filmas išdailintas 
spindinčiomis dekoracijomis bei 
brangiais žibančiais rūbais, ta
čiau kenčia nuo aiškiai numa
tomų įvykių teksto.

Kai raudonojii mirtis (baisi 
liga — iš visų porų besiver
žiančių kraujo — su staigia 
mirtimi) smogia žiauriojo prin
co Prospero valdomos žemės 
gyventojus, jis užsidaro pilyje 
su saujele pataikaujančiųjų. 
Manydamas, jog yra saugus, ir 
tikėdamas, kad šioji rykštė yra 
tik jojo “viešpaties” — šėtono 
ženklas, jis leidžia laiką, be- 
linksmindamas savo svečius sa
distiškomis pramogomis. Tačiau, 
kai džiugiai prasidėjęs maska
rado balius virsta mirties šokiu, 
savo sielą pardavęs šėtonui 
princas Prospero įsitikina, kad 
ir šėtonas yra bejėgis prieš rau
donąją mirtį.

Didžiojo Poe trumputė novelė 
liko Hollywoodo subanalinta, 
įvedant mergaitę ir kai kuriuos 
nereikalingus triukus.

Princo Porspero rolėje lais
vai pasireiškia Vincent Price, 
gabus aktorius, žymus meno 
kolektorius ir baisingųjų rolių 
mėgėjas.

Filmas perdaug žiaurus bei 
bauginantis vaikams, nuobodo
kai siaubingas suaugusiems. Mo
raliniu atžvilgiu turi peiktinų 
momentų visiems.

Lengva, turtingai pastatyta 
komedija

Turtingai pastatytas filmas 
“I’d Rather Be Rich” turi teks
tą, į kurį, kaip į mišrainę, pri
maišyta visko, kas tik ekrane 
lengvoje komedijoje buvo kada 
nors padaryta. Tikra laimė tik

tai, kad senasis žavingasis Mau- 
rice Chevalier, kurio buvimas 
bet kur priduoda gero skonio, 
yra didelis priedas.

Kai Cynthia Dulaine (Sand
ra Dee) atvyksta prie susirgu
sio senelio (Maurice Chevalier) 
lovos, senojo milijonieriaus prieš 
mirtinis noras yra pamatyti jos 
sužadėtinį (Andy Williams). Jo 
lėktuvui negalint pakilti dėl rū
ko, Cynthia pasigriebia pirmą 
pasitaikiusį vyrą (Robert Gou- 
let) ir supažindina su seneliu, 
kaip savo būsimą vyrą. Tada 
senelis pasveiksta, tikrasis su
žadėtinis pasirodo rūmuose, ir 
prasideda komiškosios kompli
kacijos.

Lengvoji komedija protar
piais nepaprastai juokinga, jau
nosios turtuolės be skaičiaus 
brangūs rūbai skoningi bei ele
gantiški, spalvotoji fotografija 
masinančiai puiki.

Chevalier vykusiai juokingas, 
kaip senas žmogus, nuduodąs 
mirštantį, tai vėl slapukiškai 
akylus cigarų rūkytojas.

Hermione Gingold gailestin
gosios sesers rolėje yra santū
riai šalta, lengvai pasipiktinanti.

Pora gerokai senų aktorių 
Gene Raymond ir Charlie Rug- 
gles pasirodo labai vykusiai ma
žesnėse rolėse.

Gerokai pažengęs vaidyboje 
dainininkas Robert Goulet — 
laisvas kalboje, mimikoje bei vi
same apsiėjime. Debiutantas fil
me antrasis televizijos daininin
kas Andy Williams yra stebi
nančiai ekspertiškas, besijaučiąs 
visai laisvai ir jo dainos skam
ba maloniai.

Visas filmas, lyg putojantis, 
šiek tiek apsvaiginąs, nuotykis. 
Publika .atrodo, nelieka abejin
ga, o lengvai pralinksminta. Su
augusiems ir jaunuoliams.

Komunistų įtaka 
amerikiečių filmuose

“Ekrane vystosi mūsų am
žiaus jautriausia išgyvenimo 
drama”, skelbia reklama apie 
filmą “Fail — Safe”, rodomą 
Chicagos vidurmiestyje. Jau 
prieš dešimtį dienų buvo triūbi- 
jama apie šio “nepaprasto” fil
mo pasirodymą. Atrodo, kad 
jis aplenkė ir Padorumo legiono 
kriterijaus svarstykles, nes liko 
atžymėtas “Suaugusiems ir jau
nuoliams”. Pažiūrėkime tačiau, 
ką mato komunistinių iliuzijų 
migla neaptemdytos akys.

The Gardinai Mindszenty 
Foundation biuletenis atidengia 
visą paslaptingumą.

Amerikiečiai yra įbauginti 
rungtis dėl taikos bet kuria kai
na. Net nesubrendėliai vaikai, 
vadinamieji “teenagers”, nesą
moningai kartoja komunistų pa
leistą šūkį “rather Red than 
dead” (geriau raudonas, kaip 
lavonas). Keli pagrindiniai fil
mai, dabar rodomi teatruose, 
perša šią komunistų idėją, kad 
atominis karas yra taip baisus, 
jog JAV turi nusileisti, pasi
traukti ar net geriau pasiduoti, 
negu rizikuoti karu. Tie filmai, 
pagrįsti romanais, realiai nufil
muoti su žvaigždžių sąstatais 
yra “Fail — Safe”, “Dr. Stran- 
gelove”, “The Victors” ir kit.

Šiuose filmuose piktadarys 
niekada nėra komunistas. “Fail 
— Safe” filme Chruščiovas yra 
idealizuojamas kaip filosofas, 
pasišventęs taikai ir įvairiems 
kompromisams. Piktadariai gi 
yra JAV kariuomenės vadai, at
vaizduoti filmuose suokalbinin
kais bei kvailiais.

Fail — Safe filme pasakoja
ma, kaip atominis karas pradė
tas. vienam kompiuteriui nety
čia sugedus. Kad įtikintų Chruš
čiovą, jog tai tikra klaida ir 
“tai gerai valiai” įrodyti JAV 
prezidentas (Henry Fondą) įsa
ko amerikiečių lėktuvui numes
ti hidrogeninę bombą ant New 
Yorko miesto. Rašytojai, leidė
jai ir recenzentai visa tai tyčia 
klaidingai giria, jog pasakoji
mas yra “tikras’’ bei “įtikinan
tis” ir kad atominis karas “pa
galiau įvyks”.

Savigarba yra akstinas, kad 
žmogus kovotų su savo likimu. Ji 
yra dangiškasis paskatinimas, 
kuris pradžią padaro didingą, o 
įvykdymą dar didingesnį.

— O. S. Marden
Save geriausiai pažįstame ne 

mąstymu, o veikdami: stenkis at
likti savo pareigą ir greit patir
si, iš kokios medžiagos esi nulip
dytas.

— J. W. Goethe
Žmogus, kuris tegalvoja tik apie 

save ir tik savo pelno ieško — ne
gali būti laimingas. Nori gyventi 
sau, tai gyvenk kitiems.

— Seneca
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DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. lapkričio mėn. 21 7
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Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

BRIGHTON SAVINGS AND IX) A N ASSOCIATION
4071 ARCHER AVENUE. CHICAGO 32, ILLINOIS

Valandos: Pirmad.. Antrad., Penkt. Ir ŠeStad. 9 v. r. — 4:80 P p
Trečiad uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.
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MARQUETTE FUNERAL KOME y U. Ll—*
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehlll 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

FVNEHAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2 

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

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE PK„ 6211 S. Western, PRosp. 8-5875

Vedėjas J. IAEPONIS

Pirmad. ir ketvirt, nuo 9 iki 9:30. kitom dienom nuo 9 iki 6 v.v 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atda 
ra nuo 12 vai. iki S vai. poppiet.
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SKIP'S Self Service
LIQUOR STORE

NOVEMBER - LAPKRIČIO 19, 20 21 D. D.

LEMON ICE LIQUEUR

SOUTHERN OOMFORT 100 Proof 
LIQUEUR

GRAIN AJLCOHOL 190 Proof U. S. P. Fifth $4..89

ST. REMY Imported FRENCH BRANDY Fifth $3.79

MIRAFIORE IMPORTED
Dry or Svveet VERMOUTH 30 oz. Bottle $ -| 49

POPULAR BRAND OF 15 YEAR OLD
IMPORTED BRANDY 80 Proof , Fifth $3.98

STOCK IMPORTED Blaekberry, Cherry,
Peach or Apricot Liųueur Fifth $3-98

MEISTER BRAND V.S.O.P. IMPORTED
GERMAN BRANDY FifthJ^ 39

PARK and TILFORD Imported 86 Proof
SCOTCH WHISKY Fifth $4.59

WISNIOWKA IMPORTED POLISU
CHERRY CORDIAL Fifth $4.79

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINY6IA

2443 WE8T 63rd STREET
Telef, PR 8-0838 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LAKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tek REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tek VIrginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tek YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, ELL. Tek OLymplc 2-1008

Skaitykite ir platinkite dienr. hraiijįį.
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Mieli Kolegos!
Kaip gal jau žinote, ateinan

čio Lietuvių studentų sąjungos 
visuotinio suvažiavimo tema 
yra: “Dabartinis lietuvis stu
dentas; kas jis yra?” Temos 
tikslas yra išspręsti ir išnagri
nėti: su kokiu studentų galvo
jimu mes šiandien turime rei
kalą? Ką jis pats (studentas) 
galvoja; ko jis nori; ko siekia; 
kuo tiki; ką jis laiko savo tiks
lu gyvenime? Specifiniai mes 
kalbam apie tuos, kurie tik šiais 
ar net praeitais metais pradėjo 
studijas. Kitaip sakant, jie yra 
apie 19—20 metų amžiaus.

Išsprendimas šio klausimo 
yra labai svarbus. Ne tik LSS 
ateitis, bet ir visų jaunimo or
ganizacijų išlikimas pareina nuo 
atsakymo į šiuos klausimus. Ar 
šiam studentui rūpi Lietuvos 
išlaisvinimas? Ar jam turi ko
kios nors reikšmės žodis LITU
ANUS? Ar jis priklauso jauni
mo organizacijoms idealistiniu 
tikslu? Ar jam svarbu savo in
telektą gilinti? Ar jis domisi 
menu, literatūra, muzika? Ar 
jam nėra vis tiek — lietuvis 
draugas, ar svetimtautis?

“Senasis” studentas šiais 
klausimais rūpinosi. Ką į tai at
sako šiandieninis? Anie rūpina
si Lietuvos išlaisvinimu — jie 
veikė šia kryptimi. Bet anie bu
vo gimę Lietuvoj. Lietuva jų 
kraštas. Kiti atėmė iš jų tą 
brangią nuosavybę. Nebe reika
lo jie norėjo Lietuvos labui 
dirbti. Nebe reikalo jie buvo to
kie patriotai. Mintis graži ir na
tūrali — neišvengiama. Visi no
ri atsiimti tai, kas yra jų.

O kaip su mūsų šių dienų 
studentu? Jis jau gimęs Vokie
tijoj, Italijoj, Austrijoj, Lenki
joj ar dar kur kitur. Jis šių 
kraštų ne tik neprisimena, bet 
net jų ir nepažįsta. Kokia jam 
prasmė laisvint Lietuvą? Jis 
Amerikoj išaugo, čia mokosi ir, 
gal būt, čia gyvens visą savo 
gyvenimą. Kodėl jis turi rūpin
tis Lietuvos klausimais? Ar iš 
pareigos? Kokia ta pareiga, ku
ri iš žmogaus reikalautų pasi
šventimo tokiam darbui? Iš to
kio žmogaus, kuris pats nejau
čia pareigos tuo atžvilgiu; iš 
žmogaus, kuris tik girdi iš tėvų 
kalbų, kad yra toks kraštas, 
vadinamas Lietuva — kurio jis 
niekad nematė. Jis, gal būt, dau
giau domisi kitų kraštų klau
simais. Tokia yra realybė, ne 
sapnas. Tėvai nori, kad jų vai
kai rūpintųsi Lietuvos klausi
mu, bet tai yra tėvų noras, ne 
vaiko. Čia irgi realybė, ne sap
nas.

Manome, kad dauguma iš jū
sų pritarsit, jog iki šiol išdės

A šenhergas, I. Stasaitė, K. Stankaitytė ir V. Vasiulis susirūpinę Liet, 
stud. s-gos ateitimi... Nuotr. G. Peniko.

tytos mintys yra teisingos. Tad 
ko mes norime iš jūsų? Gal 
aiškiausiai išsireikštumėte, sa
kydami, kad norime jus prašyti, 
jog jūs bandytumėte rasti at
sakymus į šiuos klausimus pa
tys savyje. Suvažiavime mes 
pražysim jūsų rastus atsaky
mus pateikti svarstymui.

Tada, žinodami jūsų nuomo
nes, mes bandysim prie jų pri
taikyti ir LSS tikslus bei veiklą. 
Gal tai bus įmanoma įvykdyti 
jau net pačiame suvažiavime. 
Esant reikalui, šiam tikslui ski
riamas visas šeštadienio rytas.

Supraskit, kad mums nėra 
nei prasmės, nei pasitenkinimo 
vadovauti, jeigu mes žinom ir 
matom, kad studentijai mūsų 
veikla yra svetima, kad studen

Dabartinis lietuvis studentas?..
Nuotr. G. Peniko.

tai ja nesidomi. Tada ir galime 
klausti: “Koks yra mūsų tiks
las?’’ Matot, mes norim žinot, 
kas JUMS yra įdomu, ko JŪS 
tikitės iš LSS? Vienintelis bū
das, atrodo, šiai problemai iš
spręsti yra būtinybė mums su
sipažinti ir “Dabartiniu lietuviu 
studentu” ir mėginti suprasti 
“Kas jis yra”.

LSS CV

VISUOTINIS STUDENTU 
SUVAŽIAVIMAS

Pasiremdami “General Not 
for Profit Corporation Act” 14 
paragrafu ir Sąjungos statuto 
VIII — 8 skyriumi, CV prane
ša visiems LSS JAV ir Kana
dos nariams, kad visuotinis są
jungos suvažiavimas įvyksta š. 
m. lapkričio mėn. 26—29 d. 
Detroite, Michigan. Suvažiavimo

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄ

JUNGOS VISUOTINIO SUVA

ŽIAVIMO DIENOTVARKĖ

1964 metų lapkričio 26—29 
dienomis Statler - Hilton Ho- 

tel, Detroit, Mich.
“Dabartinis lietuvis studentas: 

kas jis yra?

KETVIRTADIENIS, lapkričio 26 d.

12 v. r. — 6 v. v. Registracija. 
Mezzanine Foyer.

3 v. v. Skyrių 1963—64 mokslo 
metų veiklos pranešimai.

Šalpos Fondo pranešimas.
LITUANUS Fundacijos praneši

mas. English Room.
4 v. v. Lietuvių studentų sąjun

gos seminaras: G. Gedvilą. Eng
lish Room.

Vakare. Atskirų ideologinių or
ganizacijų susipažinimo vakarai.

PENKTADIENIS, lapkričio 27 d.

10 v. r. — 6 v. v. Registracija. 
Mezzanine Foyer.

9 v. r. —11 v. r. Atskirų komi
sijų posėdžiai. Parlor F.

12:30 v. v. Suvažiavimo atidary
mas. Statler Rooim.

Mandatų komisijos rinkimai.
Prezidiumo rinkimai.
Rezoliucijų komisijos rinkimai. 
1:30 v. v. Paskaita: "Dabarti

nis lietuvis studentas” — Paulius 
Žygas ir Antanas Saulaitis, S.J.

Po paskaitos diskusijos.
7:30 v. v. Jaunųjų menininkų 

parodos atidarymas. Paskaita apie 
meną — Vytautas Raulinaitis. Ivo- 
ry Room.

8:30 v. v. šokiai. Programoje — 
Clevelando komedininkai. Grand 
Ballroom.

ŠEŠTADIENIS, lapkričio 28 d.

9 v. r. —12 v. r. Registracija. 
Mezzanine Foyer.

9i v. r. —12 v. r. Diskusijų tęsi
mas ir užbaigimas — "Dabartinis 
lietuvis studentas”. Statler Room.

LITUANUS remti komiteto po
sėdis. CV kambaryje.

LSS Centro valdybos posėdžiai 
su skyrių atstovais ir ideologinių 
organizacijų pirmininkais. Parlor C.

1 v. v. “The Place of the Ethnic 
Group in Today’s Society” Mr. R. 
Cullen. Statler Room.

3 v. v. Prof. Juozas Eretas — 
“Lietuvis studentas ir tremtis”.

4 v. v. Suvažiavimo uždarymas. 
Statler Room.

— 1963- 64 LSS Centro valdy
bos pranešimas.

— 1963—64 Kontrolės komisi
jos pranešimas.

— LSS 1964—65 Centro valdy
bos pirmininko Algio Zaparacko 
pranešimas.

— Nutarimų ir rezoliucijų pri
ėmimas.

7:30 v. v. Dramos rečitalis — 
Nijolė Martinaitytė ir Jonas Kele- 
čius.

9 v. v. Šokiai. Hilton Room.

SEKMADIENIS, lapkričio 29 d.

10:30 v. r. Šv. Mišios šv. Anta
no parapijos bažnyčioje — 25th 
Street and Vernor.

Po Mišių išsiskirstymas.
Jaunųjų menininkų paroda vyks 

suvažiavimo metu ketvirtadienį, 
penktadienį ir šeštadienį Parlor C.

posėdžiai įvyks programoje nu
rodytose vietose.

Suvažiavime dalyvauti turi 
teisę visi tikrieji Sąjungos na
riai, pagal sąjungos statuto 
III — 1 skyrių, “Tikraisiais Są
jungos nariais gali būti visi lie
tuviai ir lietuvių kilmės studen
tai, registruoti bei studijuoją 
JAV akademinėse institucijose 
ir pritariu lietuvių Sąjungos 
tikslams ir lietuvių tautos lais
vės aspiracijoms. Tikrieji Są
jungos nariai yra tie, kurie yra 
įregistruoti Centro valdyboje 
per skyrius, kur jie yra” Pa
gal Statuto III — 3 skyrių, 
“Studijas pertraukęs studentas 
pasilieka Sąjungos nariu pusę 
metų nuo jų pertrauk'mo”. Va 
dinasi, visi, kurie po šių metų 
pavasario ar vasaros semestro 
yra nutraukę savo studijas be' 
yra užsiregistrav" Centro va1- 
dybos nustatyta tvr-'’’a d"r tu
ri teisę da'yvauti suvažiavime.

Suvažiavime narys gali daly
vauti asmeniškai ar per įgalio
jimą. “Turys teisę suvažiavime

Urbanietės “Carson Pire & Scott” surengtoje įvairių tautybių parodoje. Iš kairės į dešinę: Dalia 
Kuprionytė, Ramunė Gavelytė ir Otilija Užgirytė. Nuotrauka C. P. S.

SPALVINGOS DIENOS URBANOJE
Urbanos studentai susilaukė 

daug svečių tradiciniame “Ho- 
mecoming” savaitgalyje. Nors 
ir nuotaika buvo laikinai su
drumsta Illinois pralaimėjimu 
futbole, bet greitai ūpas pasi
taisė per šokius tą patį vakarą. 
Išvakarėse “Griaustinio Paukš
čio” restorane buvo suruošta 
dainų šventė, kurioje lietuviška 
daina linksmai nuskambėjo per 
visą universitetą.

Ligšiolinė “Akademinių Prošvaisčių” redaktore Audronė Valaitytė ir 
LSS C V pirm. Algis Zaparaskas. Audronė “Akademines Prošvaistes” 
redagavo nuo 1963 m. spalio mėn. iki š. m. spalio mėn.. Dabar, jai ap
sikrovus kitais darbais ir iš redaktorės pareigų pasitraukiant, LSS 
Centro valdyba kolegiškai dėkoja už įdėtąjį triūsą, šį “Akademinių 
Prošvaisčių” numerį redagavo pati LSS Centro valdyba. Kitus tris se
kančius numerius yra pažadėjusi suredaguoti Ramunė Kviklytė.

dalyvauti Sąjungos narys gali 
įgalioti bet kurį Sąjungos narį 
jam atstovauti Visuotiniame su
važiavime. Atstovų įgaliojimai 
turi būti pasirašyti kiekvieno 
juos įgaliojusio Sąjungos nario, 
kurių parašai turi būti patvir
tinti Sąjungos skyriaus valdy
bos arba įgaliotinio”. (Statu
tas VIII — 2.)

NUMATYTOS SUVAŽIAVIMO 
IŠLAIDOS STUDENTAMS
Tie, kurie neužsimokėjo na

rio mokesčio prieš nustatytą 
laiką, lapkričio mėn. 22 d. turės 
mokėti 4.00 dolerius registraci
jos mokesčio.

Užsimokėjusiems nario mo
kestį: registr. mokestis 2.00, 
penkt. šokiai 2.50, šešt. šokiai 
3.50, privalomas nario mokestis 
—.. Viso 8.00. Neužsimokėju
siems nario mokestį: registr. 
mokestis 4.00, penkt. šokiai 
2 50, šešt. šokiai 3.50, privalo
mas nario mokestis 2.00. Viso 
12 00.

Suvažiavimas įvyks Statler 
Hilton viešbutyje, Detroite: 
Grand Čir us Park tarp Wa- 
shington Blvd. ir Bagley Ave
nue. Viešbučio karnos sekančios: 
“Single” miegamasis 7.50 para 
viekam “Double” or “Twin” 
12 50 nara vienam. “Dorm Acc- 
modations ’ 3.50 para vienam.

Tie kurie užsiregistruos vieš
butyje, gaus naudoti viešbučio 
“parking” patalpas dykai.

KETVIRTADIENIO ideologi-

Tarp įvairiausių tautybių lie
tuviai studentai dalyvavo “Car
son Pirie & Scott krautuvės” 
tarptautinėje parodėlėje. Buvo 
eksponuota įdomūs gintaro ir 
audinių pavyzdžiai. Tuo pačiu 
laiku įvyko ir tautinių kostiu
mų modeliavimas. Ramunė Ga
velytė, Dalia Kuprionytė ir Oti
lija Užgirytė atstovavo tris Lie
tuvos sritis — Dzūkiją, Aukš
taitiją ir Suvalkiją. Lietuvių

nių organizacijų rengiami vaka
rai:

Detroito studentai ateitinin
kai ruošia šokius Detroite Lie
tuvių Namuose. Šokių tema: 
“Integracija”.

Detroito akademikai skautai 
ruošia šokius Disabled Ameri- 
can Veteran’s Hali, šokių tema: 
“Kiškiukų klubelis”.

Detroito Neo - Lithuania ruo
šia šokius Park Shelton viešbu
tyje.

Nugalėti save yra geriausia bū
das atsiekti,' kad kiti mūsų nenu
galėtų. Suvaldyti save yra geriau- 
sis kelias neturėti jokių viešpačių 
ant savęs.

— Rytų išmintis

Suvažiavimą ruošiant, yra begalės 
rūpesčių. Detroitiškiai dirba, rašo 
ir laukia kolegų ir kolegių...

Nuotr. G. Peniko.

Veikla ir 
informacija

ANN ARBOR, Michigan uni
versitete, kur studijuoja per 20 
lietuvių studentų, veikia Liet. 
Stud. S-gos skyrius. Skyriui va
dovauja pirm. Albertas Karve- * 
lis ir sekretorė Irena Buitkutė. - 
Skyrius turi nuolatinius susirin
kimus. Lapkričio mėn. 14—15 
d. skyrius dalyvavo Tarptauti
nėj studentų mugėj su lietuvių 
liaudies menu, spauda, dainom 
ir šokiais.

CHICAGO: Chicagos skyriaus 
Liet, studentų sąjungos valdy
ba, išrinkta spalio mėn. 16 d., 
pasiskirstė sekančiomis pareigo
mis:

Pirmininkas — Laisvūnas 
Skevalas, 6233 So. Neenah, Chi
cago, Illinois 60638.

Vicepirmininkas — Petras 
Nalis.

Sekretorė — Irena Sabaliū- 
naitė, 4033 So. Maplewood Avė., 
Chicago, Illinois 60632.

Iždininkė — Teresė Janušai- 
tytė.

Socialinių reikalų vedėjas — 
Jonas Juška.

ROCHESTER; Š. m. rugsėjo 
mėn. 20 d. Rochesterio studen
tai išrinko naują 1964—66 
mokslo metų valdybą, kuri pa
reigomis pasiskirstė:

Pirmininkas — Eugenijus Vid 
mantas.

Sekretorius — Algimantas 
Musteikis, 40 Simpson Rd., Ro- 
chester, N. Y. 14617.

Iždininkas — Juozas Vosy
lius.

Skyrius turi daugiau kaip 20 
studentų ir planuoja organizuo
ti LITUANUS vajų bei dramos 
vakarą.

TORONTO: Vienas iš didžiau
sių Liet. stud. s-gos skyrių yra 
šiame Kanados mieste. Šių 
mokslo metų Toronto skyriaus 
valdybą sudaro:

Pirmininkas — Andrius Ši
leika, 22 Langside Avė., Weston, 
Ontario.

Vicepirmininkas — Henrikas 
Steponaitis.

Sekretorės — Aldona Busins- 
kaitė, Živilė Šlekytė. *

Iždininkas — Saulius Masio
nis.

Programų vedėjas — Romas 
Staskevičius.

Šių metų Toronto skyriaus 
valdyba yra viena iš energin
giausia Sąjungoje. Skyrius turi 
priėmęs metinį veiklos planą, 
veda “Lietuvių Studentų Žinių” 
skyrių “Tėviškės Žiburiuose” ir 
talkina “Studentų Gairėms”. 
Šių metų Toronto veiklos pla
nas toks;

Spalio mėn. 18 d. įvyko bend
ras susirinkimas, kuriame buvo 
nutartas metinis veiklos planas.

Lapkričio 6 d. įvyko studen
tiškas linksmavakaris, o lap
kričio 8 d. studentų tėvų arba
tėlė studentų būstinėje.

Gruodžio mėn. 4 d. įvyks pa
skaita.

Kalėdų atostogų metu orga
nizuojama iškyla.

Bendri veiklos punktai, ku
riuos Torontas bandys įvykdyti, 
bus: 1) kavutė studentų būsti
nėje kiekvieną sekmadienį po 
šv. Mišių; 2) pravedimas LITU
ANUS vajaus. Toronte vajų or
ganizuos Henrikas Steponaitis; 
3) uolus dalyvavimas Toronte 
ruošiamuose lituanistiniuose kur 
suose ir bendrai visuomeninėje * 
lietuvių veikloje.

URBANA: Buvusi studenti- * 
jos sostinė šiais metais išsirin
ko tokią LSS Urbanos skyriaus 
valdybą:

Pirmininkas — Jonas šalčius, 
806 So. Fifth, Champaign, Illi- 
nois.

Vicepirmininkas — Vytas Pal 
čiauskas.

Sekretorė — Dalia Ažubalytė, 
Wardall 409, Urbana, Illinois.

Iždininkas — Algis Karsas.
Urbanos LSS skyriaus sąra- < 

še šiais metais užsiregistravo 
per 70 lietuvių studentų.

(Nukelta į 7 psl.)

čia dalyvavimas buvo gražiai 
aprašytas apylinkės spaudoje. 
Šį pasirodymą suruošė LSS Ur
banos skyrius.

Spalio 29 d. buvo sušauktas 
pirmas LSS Urbanos skyriaus 
susirinkimas, sušauktas naujos 
valdybos, kurią sudaro Jonas 
Šalčius — pirm., Vytas Pal- 
čiauskas — vicepirm., Algis 
Karsas — iždininkas, ir Dalia 
Ažubalytė — sekr. Programą 
įdomiai išpildė Audronė Garbe- 

’nytė, papasakodama apie Pary
žių, kurį tik neseniai buvo ap
leidusi. Audronė vaizdžiai api
būdino Prancūzijos studentus 
bei įvairias jų pažiūras, palygin
dama visa tai su Amerikos stu
dentija. Po paskaitos sekė re
vizijos komisijos rinkimai. Ko- 
misijon buvo išrinkti — Mary
tė Gavelytė, Birutė Jasaitė ir 
Zenonas Stasiulis.

Ateinantį mėnesį Urbanos 
studentai aktyviai dalyvaus uni
versiteto tarptautinėje parodo
je. Ta proga yra planuojamas 
lietuvių kampelis kartu su tau
tinių šokių grupės pasirodymu. 
Alfredas Kiemaitis vadovauja 
šokių grupei.

Dalia Ažubalytė

Iždininkas Algis Alantas ruošiasi 
visuotiniam studentų suvažiavimui 
Detroite ir tikisi, kad LSS iždas 
augs... Nuotr. G. Peniko.

¥

“STUDENTŲ GAIRIŲ” 43-sis 
I numeris jau išėjo ir turėtų pa
siekti Sąjungos narius šį savait
galį. “Gairėse” yra smulkesnės 
informacijos apie visuotinį stu
dentų suvažiavimą, CV praneši
mai ir ideologinių organizacijų 
vasaros stovyklų aprašymai. 
“Studentų Gaires” redaguoja 
Rimantas Griškelis, 8485 Di- 
xie Lane, Dearborn Heights, 
Michigan 48127. Redakciją su
daro: Daiva Bajorūnaitė, Dalia 
Briedytė, Žibutė Zaparackaitė, 
Algis Alantas ir Algis Jokūbai
tis.
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