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f0RREGGI0 PAVEIKSLĄ 
A. Jakštas — Chicagos Meno instituto konservatorius 

JUOZAS PRUNSKIS 

Vienas iš .didžiausių meno 
centrų JAV-se, o gal ir visame 
pasaulyje, yra Chicagos Meno 
institutas, garsus ne tik kaip 
meno mokykla, bet ir telkiąs 
didelį ištisais šimtmečiais su
kurtų meno kūrinių lobyną. 
Vien rinktinių paveikslų muzie
juje yra apie 1,500 iš įvairių 
šimtmečių, įvairių pirmaujančių 
dailininkų. 

Vyriausias konservatorius 
Chicagoje 

Svarbaus šio instituto pada
linio — paveikslų konservavimo 
skyriaus — vadovu yra lietuvis 
Alfredas Jakštas, paskutinėmis 
dienomis pagarsėjęs ypač tuo, 
kai buvo sužinota, jog jam pa
vesta restauruoti vagies apga
dintą Correggio paveikslą "Ma
dona su Kūdikėliu ir šv. Jonu". 
Paveikslas — meno šedevras, 
apie 450 m. senumo, vertina
mas puse milijono dolerių. 

Erdviose dail. J. Jakšto pa
talpose, paveikslų konservavimo 
laboratorijoje Chi cssros Meno in
stitute, Michigan ir Adams gat
vių sankryžoje teko praleisti 
maloni valandėlė laiko, kalban
tis su iškilusiu i aukštą pozici
ją lietuviu. Klausinėjamas jis 
pasakojo, kad jo abudu tėvai — 
Julija Barkevičiūtė ir Valteris 
Jakš tas — yra atvykę iš Lietu
vos. Abudu dar prieš I Pasauli
nį karą apsigyveno Bostone, kur 
ir susituokė. Dabar abu gyvena 
Miami mieste ir ten priklauso 
lietuvių klubui. 

Šiemet švenčia 50 m. sukakti 
Dail. Alfredas Jakštas gimė 

1916 m. spalio 30 d. Taigi šie
met švenčia 50 m. amžiaus su
kaktį, bet atrodo žymia: jau
nesnis. Jaunatvėje svajojo būti 
gydytoju ir buvo pradėjęs pa
rengiamąsias medicinos studijas 
Harvardo universitete, bet greit 
daugiau palinko į meną ir ėmė 
studijuoti meno istoriją, tapy
bos techniką, mene vartojamų 
medžiagų sudėtį. Jam ypač pa
tiko paveikslų konservavimo 
darbai ir šioje srityje jis gavo 
tarnybą Isabella Stewart Gard-
ner muziejuje Bostone. 1941 m. 
tapęs konservatoriaus padėjėju, 
o nuo 1945 m. — vyriausiu kon
servatoriumi. Bostone, lietuvių 
Šv. Petro parapijos bažnyčioje. 

jis 1943 m. ir vedė Valeriją Je-
varauskaitę, lietuvaitę iš Wind-
soro, Conn. 

Jo laboratorija 

Kaip patyręs konservatorius, 
: jis 1961 m. buvo pakviestas į 
Chicagos Meno institutą, kur jo 
laukė svarbi, pastovi tarnyba. 
Papildomai jis dar dirba Notre 
Dame, Ind.. universiteto meno 

'muziejuje, kur yra, kad ir ne 
taip didelė, bet labai vertinga 
meno kolekcija. 

Garsusis Correggio paveikslas 
I — jau jo laboratorijoje. Ji su-
! sideda iš kelių kambarių, aprū-
\ pinta mikroskopais, rentgeno 
: spindulių aparatūra, kameromis, 
| mašinom, kurių šilima suminkš-
I tina dažus; turimos specialios 
: purškimo mašinos padengti pa-
' veikslą sintetiniu junginiu. 

Prie sužaloto Correggio 
paveikslo 

Dail. Jakštas nusivedė prie 
to garsioJG Correggio paveikslo. 
Jo rėmai gerokai sudaužyti, kai 

; vagis jį iš muziejaus mete pro 
; langą iš 14 pėdų aukštumos. Ir 

i> žymiausių dailės muziejų Amerikoje 

dail. Jakš tas pradės paveikslo, 
atnaujinimo darbus. Pirma rei-j 
kės klijais sulipinti perskilimą, 
suveržti, kol paveikslo lenta su-I 
džius į vieną plotą. Tarpelius 
reikės užlipdyti specialia mase 

; ir tada išlyginti spalvas, sutvar- • 
- kyti lako dangą. 

Ruošia studentus 
Dail. Jakštas konservavimo 

yra mokęsis pas šios srities gar

senybę George Stout ir jau yra 
pats tiek išsispecializavęs, kad 
Mene institutas priskiria jam 
studentus šioje srityje paruošti. 
Su juo dabar diiba 5 žmonės: 
vienas jau pažengęs studentas, 
besipraktikuojąs čia jau penkti | 
metai; besistengdamas geriau 
įsisavinti senobines tapybos teeh 
niką, tas studentas daro senų : 

paveikslų kopijas, naudodamas 

prieš šimtus metų vartotą ta
pybos būdą. pvz. su kiaušiniu 
maišytais dažais — tempera. 

Toliau, dail. Jakštui talkina 
dar du studentai, viena mote
ris konservatorė padėjėja ir vie
na sekretorė. 

Kur geriausios konservavimo 
studijos? 

Paklaustas. kur 
(Nukelta j 2 ps 
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MENO TURTAI IŠ LENKIJOS 
Parodos Chicagos Meno institute proga 

Chicagos Meno instituto pa
talpose ik) š. m. gruodžio 24 d. 
vyksta meno paroda, užvardin
ta '"Turtai iš Lenkijos", kurio
je išstatyti Įvairios meninės ir 
istorinės vertė? 126 eksponatai, 
Lenkjos va'džios paskolinti iš 
Krokuvos Vavelio pilies bei ka
tedros, o taip pat iš Krokuvos 
ir Varšuvos valstybinių muziejų 
rinkinių. 

Ji surengta Lenkijos tūkstan-
: t ;es metų krikšto Sukakčiai pa-
; minėti, norint bendrais bruožais 
, pavaizduoti to laikotarpio Len
kijos kultūros raidą. Parodos 

! surengimui Amerikoje rūpinosi 

J. VAINAUSKAS 

Į veik prieš metus JAV lenkų 
I emigracinių organizacijų suda-
| rytas "Lenkijos Mileniumo" ko-
Į mitetas. vadovaujamas čikagiš-
I kio dr. A. Rytelio. Formaliai šią 

parodą surengė Chicagos Meno 
institutas. Filadelfijos Meno mu
ziejus ir Kanados Valstybinė 

pats pa veikslas.ano meto tech- meno galerija Montrealyje fuž-
; nikoj pr.imtu būdu tapytas ant tat vėliau ši paroda bus perkel-
< lentos, įskilęs, viename krašte ta į Filadelfiją ir į Montrealį). 

Alfredas Jakštas 

rybos. lenkų meno, nė Lenkijos 
krikštą vaizduojančių ar jį pri
menančių eksponatų paroda, o 
vien tik kai karių Lenkijos mu
ziejuose turimų kultūros ekspo
natų paroda, ^'eniausį ekspona-

' tai parodoje yra iš XI-jo, o vė
lyviausi iš XIX amžiaus pirmo
sios pusės. Jie suskirstyti chro
nologine tvai ka j penkias gru
pes: 1, romaniško bei gotiško 
staliaus ia:ko*arpio objektus, 2. 
renesanso. 3. baroko, 4. apšvie-
tos ir 5. romantiško laikotarpio. 
Tas paskirs*ymas turįs parody
ti, jog per visą tūkstančio me-

\ tų laikotarpi Lenkijos kultūra 
rišosi v en su Vakarų Europos 

'•- kultūra. V:s dėlto originalios 
lenkų karybos, ypač ankstyves-

'"Mjy periodų, mažai parodoje 
tematyti . Tai vis "importai" iš 
svetur. Pvz. pirmutinis tos pa
rodos objektas, aukso kel ikas 
su patena, yra XI amž. antro
sios pusės Pareinio auksakalių 
kūrinys, rastas 1961 m. Tynie-
c'e, netoli Krokuvos, tenykščio 
benediktinų vienuolyno viršinin
ko kars te . Anas kiciikas bei pa
tena su Lenkija t k tiek surišti, 
kad jie buvo rast i Lenkijoje ir. 
gal būt. kadaise naudojami ta
me Lenkijos vienuolyne. Paro
doje rodomi altorių paveikslai 
irgi daugumoje nėra lenkų kū-

; ryba. Pvz. "Nuėmimas nuo Kry
žiaus" «17 numeris) 1495 m. 
tempera darbas ant medžio, 
spėjama, jog yra tapytas neži
nomo Parnares dailininko, dide
lėje ano laiko olandų kūrybos 

f Nukelta į 6 psl.) 

A f̂e vn& 
PALIKIME RAŠYTOJŲ PĖDSAKUS ATEIČIAI 

Yra visai natūralu, jog kiek
vienoje tautoje jos ; dvasios 
reiškėjų: rašytojų, muzikų, me
nininkų ar mokslininkų atmini
mas yra gerbiamas ir perduo
damas karta iš kartos ateičiai. 
Vietovės, institucijos ar atskiri 
namai, susieti su to ar kito 
kūrėjo gyvenimu, pavadinami 
jų vardais, paverčiami jų at
minimą saugančiais muziejais, 
tampa studijiniais ir turisti
niais objektais. Net ir praktiš
koji Amerika tokio, visai "ne-
biznieriško" reikalo nėra už
miršusi. Atvirkščiai, šitas kraš
tas su didele meile globoja ir 
saugo visa tai, kas toj ar kitoj 
vietoj primena kurį nors didį
jį šalies kultūros reprezentan
tą. Sakysim, čia rašančiam 
Baltimorėje teko lankytis na
me, kuriame kadaise gyveno 
rašytojas ir poetas Edgar Al-
ian Poe. Namelis labai kuklus, 
tačiau paverstas gražiai tvar
komu daugiau kaip prieš šim
tą metų čia gyvenusio rašytojo 
muziejumi su išdėstytais jo 
rankraščių pavyzdžiais, jo ra
šomuoju stalu, knygomis, ra
šymo priemonėmis ir kt. 

Negalėtume sakyti, kad ir 
lietuviai panašiam savam rei
kalui būtume visai abejingi. 
Net ir šių dienų okupuotoje 
Lietuvoje nelengvomis pačių 
lietuvių pastangomis pagarbiai 
saugoma A. Baranausko klė
telė Anykščiuose. Čiurlioniu 
namas Druskininkuose pavers
tas taipgi atitinkamu muzieju
mi. Įvairiuose institutuose bei 
archyvuose laikomi mūsų ra-
šytojų rankraščių pavyzdžiai. 
Ir aplamai, visose pasaulio tau
tose toks reikalas yra globo
jamas ir remiamas valstybiniu 
mastu bei turtingų kultūrinių 
institucijų ir įvairių fondų tal
ka. 

Lietuvių išeivijai, išblašky
tai begalinėse pasaulio tolybė
se, tokiu pločiu užsimoti yra 
beveik neįmanoma. Vargu ai 
mes ryšimės muziejumi pavers
ti tą ar kitą namą, kuriame 
gyveno, gal būt. ir mirė tas 
ar kitas mūsų kultūrininkas 
bei rašytojas ? Tačiau, kai jau 
lietuvių bendro pobūdžio kul
tūros muziejų, kad ir čionykš-
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gaoaias a ts lupęs. auKseiau į vi
durį yra įspausta duobutė, pa
viršiumi ruožais nubrūžintas la
kas. Jei paveikslą reikėtų ati-

ši. /ame numery: 
• Palikime rašytoju pėdsakus 

ateičiai. 
• Lietuvis restauruoja ."JOO.OOO do

lerių vertes Correggio paveikslą. 
• Meno turtai iš Lenkijos. 
• Argi mandatas ir čia reikalin

gas? 
• Ar Čiurlionis turėjo įtakos 

Kandinskiui f 
• Nijolės Jankutės novelė. 
• Latvijos nepriklausomoj h*" 

švpntės proga. 
• Vinco 2emawHo dviguba sukaktis. 
• Kultūrinė kronika. 
• Aiademisėe prošvaistė*. 

Faktiška' vis dėlto ją parengė 
varšuviškė lenkų vyriausybe, 
padedant lenkų emigracinėms 
organizacijoms. Tai liudija ir 

duoti kur privačion iaboratori- I parodos liuksusinis katalogas, 
jon sutvarkyti, reikėtų tūkstan- j kurio tekstą — eksponatų ap-
čių dolerių. Dabar jį tvarkys į rašymus bei pratarme — paren-
pats da:!. Jakštas. '[ eė Varšuvos Valstvbmio muzie-

* «rVf̂ '" j?** 
- * - l i 

Darbas po mikroskopu jaus d :rektorius. Pažymėtina. 
Darbas turės būti labai lėtas, kad katalogo viršelyje esantį 

j a t sa rga i vykdomas, viską ste- lenkų arą. be karūnos, parodos 
1 bint per mikroskopą. Mikrosko- atidarymo d:oną aiškintojos 
I pas specialiai įtaisytas ant , bandė pristatyti kaip pirmųių 
I aukštos kojos, kad jį būtų ga- i Lenkijos valdovų Piastų arą. 
Į Įima pristumti prie stalo ir abie- nors Piastų vartoto aro sparnų 
Į jorms akimis žiūrėti pro du spe- ; išskėtimas yra visai k ;toks. Ka-
! cialiu objektyvu. Parodė, kaip ; talogo viršelyje pava ;zduotas 
i ryškiai per ji matyti paveikslo aras vra dabartinės komunisti-
i detalė. nės Lenkijos vartojamas her-

Dabar dar apdraudos draugi- bas. 
ia baigia įkainojimą padarytų Jau pats parodos pavadinimas 

• nuostolių ir kai tai bus atlikta, j nusako, jog tai nėra lenkų kū-

rtš lite*1'. t^W'X* 
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tėję Amerikoje, netrūksta, kai 
galerijose saugomas mūsų dai
lininkų palikimas savajai tau
tai, kai toje pačioje Chicagoje 
jau turime net atskirų mūsų 
kultūros sričių specialius ar
chyvus, manytume, jog yra 
atėjęs pats laikas rimtai pa
galvoti ir apie lietuvių litera
tūros muziejų - archyvą šia
me krašte. 

Pokario dvidešimtmetyje jau 
ne vienas mūsų pirmaeilis ra
šytojas yra iškeliavęs amžiny
bėn. Mūsų. gyvųjų, pareiga 
būtų tautai išsaugoti visa tai, 
kas amžių tėkmėje ainiams 
tampa kone relikvija. Netu
rint literatūros muziejaus - ar
chyvo, likę rankraščių pavyz
džiai, nuotraukos ir kita yra 
išblaškoma įvairaus pobūdžio 
kolekcijose arba ir dingsta ne
žinia kur privačiose rankose. 
Kur. sakysim, galima būtų 
šiandien pamatyti Savickio, 
Šeiniaus. Kiršos ir kitų mūsų 
mirusių rašytojų akivaizdų at
minimą, jų įvairias nuotrau
kas, jų autografus, išgirsti jų 
balsą įskaitytose juostose ir 
pan.? Žinau, kad yra ir šiame 
krašte žmonių, kurie turi Ba
sanavičiaus, Maironio ar Vaiž
ganto rankraščio pavyzdžių ir 
laiškų. Argi ne miela būtų mū
sų jaunimui ir senimui tokiame 
Lietuvių literatūros muziejuje 
stebėti pagarbioje vietoje iš
statytą mūsų klasikų rankos 
braižą, lankytis patalpose, kur 
būtų saugojama visa. kas lie
čia čionykščią lietuvių litera
tūros raidą. 

klai 
kaip visa tai padaryti? Neabe
jotinai akys krypsta į Chicagą. 
kurioje šiuo metu kaip tik yra 
Lietuvių rašytojų draugijos 
valdyba. Dar detaliau į reika
lą žvelgiant, neįmanoma pra
eiti pro šalį, nestabtelėjus prie 
Jaunimo centro ir aplamai prie 
tėvų jėzuitų pastogių, kuriose 
šiuo metu jau randa vietos ir 
Čiurlionio galerija, ir Pasaulio 
lietuvių archyvas, ir Lietuvių 
muz:kologijos archyvas, ir Lie
tuvių foto archyvas. 

Kaip žinome, lietuviai tėvai 
jėzuitai š.uo tarpu yra užsimo
ję lietuviškam reikalui skirtas 
patalpas praplėsti naujomis 
statybomis. Kaip būtų miela, 
kad naujose pastogėse būtu 
pramatyta vieta ir Lietuvių li-
literatūros muziejui. Tokiam 
muziejui suorganizuoti, pačiai 
Rašytojų draugijos valdyba: 
esant Chicagoje. atrodo, nei 
iniciatyvos, nei kvalifikuotų 
žmonių netrūktų. O Literatū
ros muziejaus - archyvo idėją 
įkūnijus, būtų lietuvių kultū
rai, o ypač jos raštijai, išsau
gota daug medžiagos, kurią 
šiandien dar nebūtų sunku su
rinkti ir kuri už vieno kito de
šimtmečio virstų retenybių re
tenybėmis ii' neįkainojamomis 
tautos brangenybėmis. 

k. hr. 
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meno konservavimo studijos, 
dail. Jakš tas paaiškino, kad 
New Yorko universitete. Čia 
yra vienintelis pasaulyje kon
servavimo universitetinis pilnas 
4 metų kursas. Kiti universite
tai neįstengia tokio sukurti, nes 
jis pareikalauja apie $100,000 

studijuoja filosofiją Mt. Caro!. 
111., o antroji duktė — Julianne, 
18 m., Wisconsin universitete 
eina humanitarinius mokslus. 

Ką j is mėgsta? 

Namuose dail. Jakštas mėgs
ta tapyti , pasiskaityti žurnalus 
ir konservavimo ttchnikos kny-

, , . gas. kar ta is šaškėmis supliekti 
metams. Mažesnių konservavi- j * ««_«__, .. . 

, . _, i ar po golfo laukus pazingsmuo-
mo studijų yra daugiau. Euro
poje yra dvi ypatingai gar- j 
šios konservavimo laboratori- i 
jos: Londone ir Briuselyje. Jos 

pytoje. Austrų dailininko Klim-
to kūryboje taip pat aiškiai pa
stebimas muzikinis elementas. 
Taigi, galima drąsiai teigti, kad 

bei Vienos secesijos mokykla. 

Čiurlionio kūryba buvo gerai 
žinoma ano meto rusų avangar-

pri-

«tešš*sfe*a 

taip pat priima studentus, juos 
praktiškai paruošia, bet neduo
da tiek pagrindinių žinių iš me
no istorijos, konservavimo tech
nikos. Courtauld institutas prie 
Londono universiteto priartėja 
prie New Yorko universiteto 
esančių konservavimo studijų, 
bet nepasiekia tokio lygio nei 
savo profesūra, nei išeinamu 
kursu. 

Konservavimo mokslas jau tu
ri gana gausią savo literatūrą, 
kuria A. Jakšto kabinete už
krautos trys lentynos, čia yra 
ir komplektai pasaulinio garso 
tos srit 'es žurnalo "Conserva-
tion", kurį yra jkūręs minėtasis 

ti. Mėgsta operą, bet kai kojos 
lūžis žmoną ilgesniam laikui 
prie lovos prirakino, nebeįma
noma ku r išeiti. Tapyti mėgsta 
portretus, figūrines studijas. 
Yra nutapęs keletą žmonos 
portretų. J i yra geriausia jo po
zuotoja ir, kai susveiks, ruošia
si vėl ją tapyti . Šiaip jo gyve
nimas gana uždaras — iš dar
bo į namus, iš namų į darbą. 

Spaudinių gauna daugiausia \ i . K. Chir'ionis Iš "Zodiako ženklų ciklo": 
iš Londono, bet y ra ir vietinių, i viršuje, kairėj — šaulys, dešinėje — Avinas žemai, kairėj — Vandenis. 

• Donelaičio "Metu" nauja ramskas atrodė t inkamu tam 
vokiečių laida. Vokiečiai jau tu- darbui bendradarbiu, t a d jį ir 
rėjo Donelaičio "Metus" išsiver- pakvietė į talką. As t ramskas 
tę į savo kalbą. Bet tas verti- sutiko. Jiedu darbą taip pasida-

Čiurlionio idėjos gali būti sie-į mas nebuvo visai tobulas, nei lijo: Astramskas paruošė visą 
jamos su Odilon Redom kūrvba \ tikslus. Žurnalo "Mickiewicz - "Metų" interlinearinį tekstą su 
hf>; Vi^rmo «^pei-ir,a mnk-vk-ia BIaetter" leidėjas dr. Herma- kruopščiais filologiniais komen-

nas Buddensiegas ėmėsi inicia- taaris. o Buddensiegas, ;urėda-
tyvos parūpinti naują "Metų" mas tą medžiagą, ją sueiliavo 
laidą, tinkamą XX amžiui. Bet hegzametru. Kritikų nuomone. 
j is lietuvių kalbos nemoka. Rei- vertimas išėjęs g rakš tus ir 
kalinga buvo surasti lietuvį sklandus. Jis galėsiąs sudominti 
bendradarbį. Vertėjo akys tada šių laikų vakarietį skaitytoją 
nukrypo į Lietuvoje gyvenantį ir- naujai iškelti Donelaitį Va-
Eduardą Astramską, kuris yra karų literatūros sluoksniuose ir 
išvertęs nemaža lietuvių poetų pasaulinėje literatūroje. 
kūrinių vokiečių kalbon. Jų bu- . * ,. . .Z Tie du vyrai rengia spaudai vo atspausdinta ir minėtame 
"Mickievvicz - BIaetter" žurnale. J r A - Baranausko "Anykščių 
Dr. H. Buddensiegui E. Ast- šilelį". 

Ofiso HE 4-1414, Bes. BE 7-88«? 

DR. B. GAIŽIŪNAS 

I do menininkams, kuriems 
klausė ir Kandinskis. 1912 me-

I tais vienas iš jų, Boris Anrep 
("a Lithuanian painter living 

! in London"?) pristatė kelis 
! Čiurlionio darbus reikšmingai tų 
į laikų Antrajai impresionistų 
Į parodai. Gi jau 1911 metais ru
sų avangardistų žurnalas "Apol-

| lon" Čiurlionio kūrybai skyrė 
j ištisą numerį. Jis, be abejo, bu-
| vo žinomas ir Kandinskiui, ku
ris su Čiurlionio darbais susi
pažino per "Apollono" žurnalą, 
jei ne dar anksčiau. Čiurlionio 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe akušerija Ir moterų ligos 

2454 West 71st Street 

— Ar nesunku jums dirbti, 
stebint per mikroskopą? 

— Nesunku. Kai įpranti, ta ' 
kaip vairuot mašiną — neblo
gai. 

— Kaip savo darbu paten
kintas? 

— Labai jį mėgstu. Pralei
džiu d'eną su didžiausių pasau-

dešjnėj — Žuvys. 

§ešt. 12—3 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta. 

abstraktūs darbai Kandinskį be 
abejo domino, nors, gal būt, J*\J£~ _» q « - » » « L * ~ . » * » Į Ž 
romantiškas polinkis ne visada 
jam buvo art imas. Savo gilia 
intuicija ir aštr ia vaizdine inte
ligencija Kandinskis sugebėjo 
išgauti sąmoningai aiškias idė
jas, kurias Čiurlionis savo mu
zikinėse ir mistinėse vizijose tik 
nujautė. 

G. Stout ir kuriame jis duoda , 
, i . . ». ,_ J, ... .»; uo menininkų gražiausiais k u n -
labai aukštos vertes studijų iš 
konservavimo srities. P a t s A. 
Jakštas atsilankiusiam įteikė 
kopiją savo vienos studijos, pa
rašytos apie konservavimą. 

Moka lietuviškai 
Paklaustas, a r jis kalba lie

tuviškai, dail. A. Jakš tas pa
sisakė, kad supranta kalbant, 
gali skaityti, gali ir kalbėti, bet 
jo kalba esanti su amerikietiš
kais "šūšiais", "s t ry ta is" ir t 

Ar Čiurlionis turėjo jtakos 
Kandinskiui? 

Baigiant cituoti šias Haftma-
nno mintis, reikia pažymėti, kad 
jis teigia, jog Kandinskiui M. 
K. Čiurlionis buvo žinomas ir 
galėjo į jį turė t i įtakos, č ia no
risi pabrėžti, kad šią Čiurlionio 

niais. Argi ne miela kasdieną įtakos idėją Aleksis Rannitas 
būti su meniškiausiais tapybos Werner Haftmann. vokietis, ziką. Čiurlionis savo spalvines Pasaulinėje spaudoje yra jau 
originala-'s? vienas iš geriausių Vakurų pa- kompozicijas vaizdavo muziki- anksčiau labai įdėmiai iškėlęs 

Atsisveikinome. Toli korido- šaulio dailės istorikų ir kritikų, nių sąvokų rėmuose: pvz. Jūros i r nekartą apie tai rašęs, 
riais nulydėjo jo studentė, pa- yra parašęs kapitalinį dviejų sonata. Saulės sonata. Žalčio: K- Varnelis 
šakodama, kaip dail. Jakš tas tomų veikalą apie moderniąją sonata. Jo kūriniuose randami —-
yra aukštos klasės specialistas tapybą ir jos kryptis. Originale muzikiniai terminai, kaip An-
ir kaip malonu jo vadovybėje veikalas parašytas ir išleistas dante, Scherzo, etc. 
dirbti, vokiečių kalba, o 1960 metais 

Ofiso tel. PK 8-2220 
Namu — rez. PRospect S-9081 

DR. JANINA JAKšEVIcIUS 
J O K š 1 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 iki 1 vai. ir nuo 4 iki 7 v. v. 

I ŠeStad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960 

OR. E. JATULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 W. 71st Street 

Ofiso va!.: kasdien nuo 6 iki 9 v. v.; 
5ešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susi
tarus. 

• jau išverstas į anglų kalbą ir 
• Garsėjantis Miltinio teat- išleistas bent keliomis laidomis 

ras Lietuvoje. Ties "Miltinio te- Londone ir čia. Amerikoje. Šis 
t. Su lietuviais jam neteko b e n d - ; a t r u " Panevėžy spektaklio me- veikalas vadinasi "Painring in 
rauti ir neteko arčiau Chicagos t u t*™ autobusai, atvežę žiū- the Twentieth Century" ir jame 
meniško lietuvių gyvenimo na- : r o v u s i š Kelmės, Tauragės, Ry- rašoma apie M. K. Čiurlionį. 

Iš pradžių Čiurlionio kūryba 
pasižymėjo analogija tarp mu
zikos ir dailės, tačiau pamažu 
jo tapyba perėjo prie abstrak
to su kosminėmis vizijomis bei 
ritminėmis gradacijomis, prime
nančiomis "Jugendstil". 

* 

P. ŠILEIKIS, O.P. 
Ortopedas, Protezistas 

<?os. Vilniaus ir net Minsko. Te- Haftmannas sako, kad tarpe 
siu klausėsi apie mūsų Čiurlio-' a t r a s g a r s ė 3 a - kad panevėžiečiai Kitų dailininkų paminėtinas ir Visa tai nėra taip nuostabu, 
nio galeriją mūsiškių meno pa- o u b l i k o s t a r p e pasijunta esą lietuvis M. K. Čiurlionis, turėjęs kaip gal iš karto gali atrodyti, 
rodąs ir pasiėmė pasklaidyti ke- m a ž u m a : atvažiuojantieji iš to- nepaprastų gabumų bei mokė- jei prisimenam, kad Rytų Ku

li bilietus užsisako iš anksto ir jęs susumuoti spalvos bei gar- ropoję vakari(t:skojo abstrak-
vietiniams dažnai jų nebelieka, so santyki. Pagal Haftmanną. tizmo aidas atsiliepė nepapras-
Ypatingo susidomėjimo sukėlė Čiurlionis buvęs muzikalinis tai greitai. Šia proga tereikia 

lėtą lietuviškų leidinių. 

Jo šeima 
Gyvena jis su šeima Winnet- Borcherto drama: "Lauke, u i "^Vunderkindas". Jis gyveno paminėti, kad Odilon Redon sa

koje. Žmona neseniai susilaužė ! durų", parašy ta Vakarų Vokie- 1875—1911 metais. Baigęs Var- ve vadino simfoniniu dailininku 
koją, tai dabar jam daugiau rū-1 tijoj. iš kitos pusės atskleidžian- šuvos konservatoriją. 1905 me- Cpentre symphomque) ir Rie-
pesčių ir darbų namuose. Jo ; ti nugalėtos Vokietijos tragedi- tais staiga pasirinko dailę, siek- menschmidtas Muenchene • ban-
duktė Janet, 20 m. amžiaus., ją. (E.) damas naujo tikslo: piešti mu- dė išreikšti muzikinius tonus ta-

KULTŪROS T E M O M I S KITUR 
Argi mandatai ir čia reikalingi? 

Pastamo.'.u metu lietuviškoje tas M. K. Čiurlionio monografijai 
spaudoje pasirodė žinia, kad užsi- i leisti komitetas yra atsiradęs. Tad 
mota angių kalba išleisti didžiojo Į ir lieka neaišku, kokiai tautos da-
mūsų tapytojo, šiuo metu laba: su- j liai jis pajėgus atstovauti, kokios 
dominusio meno pasauli, M. K. čiur- i tautos dalies mandatą jis turi. O 
lionio monografiją; užmojui reali-! juk turime bendrinių organizacijų. 
zuoti Chicagoje sudarytas komite- Į kurios savo sudėtin suburia visas 
tas. paskelbtos komitetą sudarančių i laisvos tautos dalies sroves ir sro-
pavardes. Į velės. Tokios benndrines organizaci-

J šią žinią "Naujienose" (lapkri- Į jos autoriteto atsirėmęs. M. K. Čiur-
čio 12 d.) atsiliepė Antanas Rūkas | lionio monografijai leisti komitetas 
straipsniu "Nepilna informacija".; stovėtų ant daug pajėgesnių kojų, 
antrinėje antraštėje dar įrašyda- ; negu betkoks pasišokeiis. kaip šį 
mas: "M. K. Čiurlionis yra visos kartą atrodo. O taip pat. kurios 

klausęs. I kvalifikacijas turinčių asmenų, ga-
O gal tik mes, lietuviai, čia esa-. lėtume vėl grįžt: prie to paties Juo-

me tokie tamsuoliai ir nežinome vi- j zo Kapočiaus, kuris gi nebuvo nei 
šame pasaulyje priimto etiketo? Gal, žinomas enciklopedistas. nei kurios 
sakysim, kuri nors amerikiečių Iei-, nors mokslo šakos daktaras, nei 
dykla, norėdama išleisti taipgi jau ! profesorius, o ėmėsi organizuoti 
visos tautos ir pasaulio nuosavybės j Enciklopedijos leidimą ir jį ištempė 
poeto Vvalt Whitmano monografiją.! iki galo. Sakytume, kad v:sai pana-
turi gauti mandatą iš visą tautą j šios funkcijos yra ir Čiurlionio mo-
atstovaujančio Jungtinių Amerikos nografiiai leisti komiteto: sudaryti 
Valstybių Kongreso? Deja, niekur sąlygas ir angažuoti žmones tokiai 
taip nėra. kaip Antanas Rūkas no- Į monografijai parengti ir ją išleisti, 
retų. kad būtų, nebent tik nacinės' 

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t. 

ORTHOPEDUOS TECHNIKOS EAB. 
2850 W. 63rd St,, Chicago 29, M. 

TeL PRospect 6-5084 
Vai. 9-4 ir 6-8. SeStad. 9-1 

TeL ofiso PO 7-6000. re* G.\ 3-727S 

DR. A. JENK1NS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 63rd Street 

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
ild 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta. 

OR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. ofiso PR6-7SOO; Namų 925-7691 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Valandos: 1—9 vai. p. p. 
Išskyrus trečiadieni 

T«l. 423-2660 

OR. E. RINGUS 
RENTGENOLOGAS 

9760 S. Kedzie Ave. 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ij 

Sėst. 8 v. r. iki 3 v. popiet 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC OKTHOPEDMOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Prieš šv. Kryžiaus ligoninę 

VAL.: pirmad., antr., ketv. penkt. 
nuo 9 iki u v. ryto ir'nuo 6-8 v v 
Šęštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Vr 
kitu laiku susitarus telefonu: 

Tek-f. KEpnbUc 7-2290 

ar komunistines diktatūros kraš
tuos. 

Be kita ko. Antanas Rūkas ana
me straipsnyje toliau rašo: 

''Kaip ten bebūtų, neatrodo, kad 
M. K. Čiurlionio monografijai leis
ti komiteto pagimdvtojai į jį būtu. . . _ 
sukvietę pačius būtiniausius žmones. n s n e t l k >Ta b a i ^ s ė s t u o s i u s tautos ir pasaulio. Komitetas ir jo bendrines organizacijos globojami. 

mandatas. Būtiniausieji žmonės. 2i- komiteto nariai dėl savo darbo jaus- i wtZ^^Z^~*m£l^m^^^ ^X'^h m e n o mokslus Europoje, bet ir sa-v i t- •* . « -. ... i • , * xvuiiiiietds. KuiiO pdvarucs uctsKeiu-, , . . . . . . 
nojimas iš pasaknų. Nereikia pyk- ; tų daug didesnę atsakomybę prieš | t o s informacijoje pajėgus leist' bet' bibliotekoje suKaupęs bene vie-
ti". [visą tautą, nes vienoks atsakingu-; k ą trai Dūt ir M K Č-url-on^'t'k , n o J e vl^o.ie pačią didžiausią "čiur-

Straipsnio pradžioje, prisiminęs mo jausmas yra tautai ir visai ki- : p a s t a r o j 0 darbams išleteti'sp^ifinių' ' 
M. K. Čiurlionio monografijos reika-, toks asmeniui, kuris paskambino te-1 kvalifikacijų jis ne*ur Tata-' *ur 
ra "Drauge"' skelbtąja informaciją, lefonu, pakviesdamas organizacinį j ̂  a t s i t i k o dei t o , kad. išdvgstant k . . 0 
Antanas Rūkas rašo: j burei] ar net ir j paų komitetą". k a i p b u i ! i e t a u g b u v o - t į AieKsis Rannitas. lig šiol svetimo-

"M. K. Čiurlionis pirmiausia yra j Sicmis savo mintimis, kaip ma- nuošalėje reikalingesni žmonės ;nus kalbomis pa^jĮiniuos leidiniuos 
visos lietuvių tautos, o paskui jau|tome, Antanas Rūkas iškelia lig; " ^ " - - *-'•-•-—-.- -. • ; plačiai išpopuliarinęs mūsų Čiurlio-
viK) pasaulio nuosavybe -'o paliki-į šiol mūsuose neįprastą dalyką, kad! Manau, kad be pceto. be istoriko., nį. Argi šitie nutylėjimai, atverčiant 
jau turėtų rūpintis, jį globoti, juo j net ir kultūrinės veiklos užmojuos i be ispanų ir Pietų Amerikos litera-1 paties Antano Rūko straipsnio ant-

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLfiS LIGOS 
PRITAIKO AKETTOS 
2858 West 63rd Street 

Vai. kasdien 10—12 vai. Ir 7 9 v 
vak. Šeštadienlajs 10—i vai. Trečiai 
lienj uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-322i 
Res. te l^ . WA 5-5076 

E « L teL~2»rr468Š 
DR. K. G. BALUKAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LlGOft 
GnrEK01X>G3DT« CHTRrRGMA 

6449 So. Pnlaski Boad (Crawford 
(Medical BniWing) TeL LU 5-6446 

Priima ligoniu* o&ffal s««itartm» 
JMJieatsiliepia, skambinti HL" 8-3222 

Ofisas S148 West 63rd Slsreet 
TeL. PRospeot 8-1717 

ReaSd.. 8241 West 66th Place 
Trt.: REpubUc 7-7S68 

DR. S. BIEŽIS 
C H I R U R G A S 

Valandos. Kasdien nuo 1 iki S; tre-
fladiemials u±dar7ta. Antradieniais Ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki S m . 

DRTn.~BUžYŠ 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West SSrd Street 
Kampas 63-čios ir California 

VaL: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Šeštad. 2—4 vai. 

Trečiad. ir kitu laiku pasai sutart! 
Ofiso telef. 479-4042 

Rerid. teL WAlbrook 5-3048 

DR7črKTB0BELTs~ 
Inkstu h- šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street 

Rontę 25, Elgin, niiaois 

omaną jvairiomis pasaulio kalbo-iTel ofiso HE 4-5849. re*. S88-22SS 
mis. Antano Rūko nutylimas ir mo
nografijos žodinio teksto autorius 

TeL GRovehiH 6-1595 

DR. ALDONA JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINTOS 
8058 So. Western Ave. 

Chicago, HL 60620 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius u?-
daryta. 

DR. ANT. RUDOKAS, Op!. 
Tikrina akis ir pritaiko 

kei<'ia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Ave., YA 7-7381 
y ^ " . . 1 V-.P- P- iki 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniais 

1 vai. popiet. nuo 10 v. iki 

Ofiso ir b'«o teL OTjympk: 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero 

Vai., kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad 
ir šeštad. tik susitarus. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 West 71st S t 

Vai. antrad. nuo 2—5 popietų 
ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef. 776-2880 
Rez. telef. PR 9-6730 

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 S. Cicero, Oak Forest, TU 

Kabineto tel. B87-2020 
>"amu tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą. 

Pagaliau ir pačiame komitete nė
ra vien tik A. Rūko suminėti istori
kas, poetas ir ispar.ų bei Pietų Ame
rikos literatūros žinovas. Kodėl, są
moningai klaidindamas skaitytoją. 
Antanas Rūkas nepamini komitetan 
įeinančio dail. Kazio Varnelio, ku-

<£aponuoti ne kokis nors. kaip po 
gero lietaus išdygęs grybas, komite
tas, o pati tauta savo valstybinnių 
ar visuomeninių organizacijų pa-

bei jų planavime būtinai yra reika- tūros žinovo, M. K. Čiurlionio mo-1 rašte, yra jau pilna informacija ? 
linga turėti visos tautos arba bent > nografi.iai leisti komitetas gali iš-
politinių partijų, bent bendrinių o r- . siversti. bet jame butini tie žmo- . Savo straipsnį Antanas Rūkas 

ganizacijų ar kokių kitokių susivie-: nes. kurie giliau pažįsta M. K čiur 
galba. šiuo metu. neturėdami savųinijimų suteiktą mandatą. O mes visHionio asmenį ir kūrybą, kurie yra 
valstybinių institucijų, ačiū dievams i galvojom, kad tokie mandatai rei- į išstudijavę meno istoriją, kurie pa-
ir sau patiems, esame susiorganiza- i kalingi tik politinėje veikloje. Jei; žįsta pasaulines meno kūrinių lei-
ve į politines ir visuomenines bei j reikia gauti kokių mandatų iš po-' dyklas. kurie išmano tokių leidinių 
kultūrines organizacijas, kurių au-

baigia Kone mandagiu atsiprašymu 
ir pats nepagaili savo raštui svorio. 
aptardamas jį. ka-p kietą kalbą: 

toriteto reikėtų paisyti tokiais atve
jais, kada imama operuoti dalykais, 
liečiančiais visos tautos interesus. 
kaip šiuo atveju — M. K. Čiurlionio 
įnašas viso pasaulio meninin loby
nas . Net ir tokiu atveju, jeigu komi
tetas kalbamąją monografiją leistų 
savo lėšomis, autoritetas reikalin
gas redakcinėms ir informacinėms 
pastangoms. Tačiau šis atvejis at
puola, nes, kaip jau minėta, komi
tetas "tikisi paramos" 

Čia rašančiam nėra žinoma, o 

litinių bei visuomeninių institucijų techniką ir t. t. Žinoma, ant greitų- g i a n e n o r i m a ] 0 S pažemint 
ir kultūriniam leidiniui išleisti, tai ; jų kiekvienas man gali pasakyti: 

zo Kapočiaus, kuris nei Alto, nei 
Vliko. nei kokio kitokio partijų sei
mo neįgaliotas ėmė ir išleido dau-

"Tegu komiteto nariai nepyksta, 
jie visi didžiai garbingi žmonės, ir 

bet 
, reikalas vra toks rimtas ir didelis. 

Kaip mes lig šiol dar nesušaudem ; Kam reikia komitetui visa tai žino-i kaštuosiąs ne tik dvasinių bet ir 
Letuv-ių Enciklopedijos leidėjo Juo- ti pačiam, jeigu jis gali pasikviesti; s t a m b i ų medžiaginių išteklių kad 
~ v . , ; ~ . . . , . . . . :_ _ . : . , . . „ . j pagalbą specialistus? A t s a k y m a s L ^ j b u V o b ū t ; n a p a k a l b g t i k i e . 

į tai irgi labai greitas ir paprastas: Į taj « 
1) Specialistai yra apmokami, o 2) i 

giau kaip trisdeš ;mt Enciklopedijos i bus daug geriau, kada pačiame ko-1 Iš savo pusės manytume, kad 
tomų. taipgi liečiančių, anot Rūko, mitete bus žmonės, kurie iš pasak-i Čiurlionio monografijai leisti komi-
visos tautos interesus Bent jau k a - n ų žinos ką darą: specifiniam dar-!tetui nėra nė ant ko, nei už ką pyk-
lėjimo vertas tada ir St?pa; Zobars-' bui reikia suburti kaip galima dau- tL Tik aplamai gaila, kad mūsuose 
kas. kuris taipgi kuris laikas, visuo- i giau tą specifiką išmanančių žmo- j kiekvienas reikšmingesnis kultūrinis 
menės talkinamas ir savo rizika,: nių". užmojis vis dar pirmiausia turi at
leidžia knygą po knygos mūsų gro- Antanui Rūkui reikalaujant, kad i sitrenkti į mūsų pačių jam stato-

informacijos autorius nerado rei- žinės literatūros veikalus, išverstus Čiurlionic monografijai leisti komi) mas ir iš piršto laužiamas barika-
kalo pasakyti, kokiais keliais minė- anglų kalbon. jokių valdžių neatsi- tetas būt« sudarytas S specifines da* k. W. 

PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 West 71st Street 

VaL: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9 
antr.. penktad. 1-5, tret Ir SeSt tf> 
AuritaroM. 

TeL oftao HE 4-5758; res. HI i Š 

DR. S. ir M. BUDRYS 
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

Bendra praktika b- Alergija 
2751 West 51st Street 

Valandos: pirmad., antr., keti-irt. ir 
penktad. 2—9 vai. v. 

SeStad. ! • v. r. lkl 1 v. popiet. 
Ligoniu* prtima pagal svsltarima 
Ofa 7S5-4477; KEZ. FR 8-«»SO 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 
SPKCIAIiTBC — XERvT IK 

FBCOrrKftS LIGOS 
CRAWFOKX> MEDICAI> BUK3. 

«44t So. Pnlftakl Road 
Vaiando* pagal susitarimą. 

Rez. GI 8-OS7S 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
Akirferija Ir mot*rp llpos 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2870 

Valandos pagal susitarimą Jei ne-
*tatii«>^ »ka«nbiati W 3-000? 

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
VIDAUS IR KRAUJO LIGOi, 

5540 So. Polaski Road 
Pirm., antr., ketv. ir penkt nuo 
2 — * Ir 6—9 Ir pagal susitarimą. 

TeJ. REliance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(IJetuvfe gydvtoįa^) 
3925 West 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12—4 v p. p., 6—g 
vai. vak. šeštad 12—4 va!., trečiad 
uždaryta. 

TeL ofiso ir buto OLyniplc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero 

Kasdien 1—s vai. ir S—8 vai. vak 
Bskvms trečiadienius. 

Šeštadieniais' 12 iki 4 popiet 

wimmu&T~ 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
Krore rę TR VAJKV LIGC 

SFECIAI/ISTC 
MEDICAL BUIUDING 

715« Soatb Westera Avena* 
Pirmad., antrad., ketvirt Ir penkt 
mio 11 vai. iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p p., šeštad 
'1 vai. ryto iki 3 vai p. p. 

Orti*> teA. RE 7-1168 
Rez. tel. 239-2919 

~DR. MARIJA LIMAS" 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

>flso PR 8-777S Re*. PR ^ 7 S 2 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 West 63rd Street 
Valandos: pirmad., ketv E — S vai 

antrad. Ir penktad. 1 — 4 
Priiminėja tik susitarus. 

*teo HE 4-1818 Rea. PR #-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vtdaofl feoa 
2454 West 71st Street 

(7l-os ir Campbell Ave -lampas) 
Vai.- kasdien 9.1 1 ryto ir 4-8 v va.\> 

fiešt 9 v .r. — 2 v. p. p. 

DR. JULIA MOMSTAYIčIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Vldans ligos 
10748 S Michigan, Chicago 28, HI. 

Telef. ofiso: PTTlmaii 5-«7B* 
Namn BEverly 8-394A 

PrMmimo va] . Kasdien I—S p p 
•ettad 1—1 po p Tred !>'larvta 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617 

Vaiandos pirm. ir Ketv. nuo 12 iki 
r »• P; p. ir nuo 7 iki 8 v . v.: antr 
ir penkt. nuo 12 iki 2 • * * - - • 
vakar pagal susi tarimą 

v. p. p. ir 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas. 2750 \Vest 71 Street 

Telefonas 925 - 8296 
Valandos: 2—8 v. v., penkt. 10—12 
lj~- - ~ . s v a i - vak. M t 1—i v. v. 
Sekmad. ir trečiad. — uždaryta. 

Į * tel. WA 5 - 3099 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BE.VDRA PRAKTIKA m MOTERTJ 
LIGOS 

Ofisas ir rez. 2652 W. 59tti St. 
TeL PRospect 8-1223 

P°y . v a L - „ Km., antr., treč. ir 
~ f-zl? } i k i 4 ^ 1 - i r nuo 6 Iki 8 •--*• heš^-a. 2—4 v. popiet ir kitu .aiku — p a g a l susitarime 

Ot. teL He 4-212$. Kame OI *-«ltf 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G Ą S 
2454 West 71st Street 

Prtunlnėja U«onras tik sosttanM. 
VBL. !~* »• P- * <—8 v. \ 

Treč. ir šeštad. uždaryta. 

Telefonas — GRoveiilf 6-282S 

DR. A. YAUS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialrbė AKEfiERHA EB 
MOTERŲ EIGOS 

2524 West 69th Street 
Valandos: i iki 4 ir 8 iki 8 v. vak 

šeštadieniais* 1 iki 4 vaL 
Ptnnad., antrad. Ir trediad. uždaryta 

Tel. PRospect A-94O0 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHTRURG8 
6648 S. Albany Ave. 

pirm., antrad. ketv. *—g v 
penkt ir Seštad. 2—4 popiet 

pasrai gusita-rima. 

vai 
-••a K 

laiku 

Tel. ofiso PR 8-6446, re*. HE 4-S1S0 

DR. F. C. WINSKl«AS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 

*ĮL_I įki 4 v. p. p . ir 7 Iki 8 v. v. 
_Tref_ :r Seštad. Pacai STMitaritri*. 

Drkr, tel. TflT-2141. Namu 636-4*50 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Polaski Boad 
XaI;: P i r r n" antrad. penktad. 1—4 

-8 v. v.; r 6—S 
Seįtad 

v.; ketvirtad 
-a v_ 
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BENDRA LAISVĖS KOVOS PAŽADA ATNAUJINANT 
Latvijos nepriklausomybės šventės proga 

Sveikiname kraujo ir bendro 
likimo brolius latvius Daugu-1 
vos krantuose ir visame laisva
jame pasaulyje. 

ANDRIUS BALTINIS Bet š:andie kada su broliais 
latviais esame sulaukę to paties 
likimo, esame netekę nepriklau
somų savo valstybių, mūsų šir-

Latvijos nepriklausomybės rėme ir savo valstybes. Tai bu- dys yra pasidariusios tarsi šil 
šventė — Lapkričio Aštuonio- vo natūralu ir savaime aišku. | tesnės. draugystė stipresnė ir 
rktoj i — yra kartu ir mūsų Tačiau mūsų draugiškumas ta-', santykiai nuoširdesni. Yra din-
šventė. didžiųjų vilčių, bendro da turėjo iš dalies oficialų po- gęs of • ciahis šaltumas ir atsar-
laisvės troškimo ir kovos dėl būdj, trūko glaudesnio abiejų gumas, kuris buvo jaučiamas 
abe jų valstybių nepriklausomy-; tautų susiartinimo. Susiartino tada, kai mūsų tautos dar buvo 
bės atstatymo diena. ; tik kai kurios abiejų tautų drau- ' nepriklausomos savo žemėje. 

j gijos, mokslo Įstaigos, ir kai išeivijoje esančioji mūsų tau-
Latviai. kaip ir lietuviai, iki kurie mūsų valstybininkai ieš-

13 šimt. buvo į atskiras gent 's ; kojo gairių bendrai abiejų kraš-
susiskaldžiusi tauta. Lemiantis l tų politikai. Ši draugystė sustip-
įvykis abiejų tautų gyvenime | r^ : i o l 9 3 4 m k a d a b u v o ^ ^ a 

abiejų tautų bendra sąjunga. buvo Saulės mūšis 1236 m., ka-
kad latviai kartu su lietuviais 
sumušė vokiečius. Ši pergalė 
abiejoms brolių tautoms paliu
dijo istorinę tiesą: vienybe stip
rina ir išgelbsti. Tenka apgai
lestauti, kad abi tautos šią tiesą 
vėlesniais šimtmečiais užmiršo. 

Mindaugas sujungė atskiras 
lietuvių gentis i vieną valstybę. 
Dviejuose dideliuose mūšiuose, 
1259 m. prie Skuodo ir 1260 m. 
prie Durbės vokiečiai buvo skau
džiai sumušti. Tada sukilo prieš 
vokiečius ir kitos baltų gentys: 
prūsai, žemgaliai ir kuršiai. Po 
šios pergalės pradėjo ryškėti 
abiejų brolių tautų vienybės ir 
bendros kovos dėl laisvės kelias. 
Tačiau. Mindaugui žuvus, abie
jų broliškų tautų vienybė suiro 
nesantaikos tamsoje, latvių ir 
lietuvių tautos pradėjo eiti skir
tingais keliais, nutoldamas vie
na nuo antros, kurdamos skir
tingą istoriją ir kalbą. 

Tačiau ir išs'skyrę. latviai ir 
lietuviai turėjo tuos pačius 
bendrus priešus, vokiečius ir ru
sus, ir per visą istorijos kelią 
ir dabar abiejuose pasauliniuose 
karuose, turėjo bendrai prieš 
juos kovoti ir ginti savo lais
vę. Likimas yra mums skyręs 
t as pačias kovas ir tuos pačius 
tikslus. 

Šį bendrą likimą ir bendrą 
tikslą jautėme ir tada, kai kū-

tos daiis daba. yra su latviais 
užmezgusi kur kas šiltesnius 
santykius, negu bet kada anks
čiau. Mes šiandie jau turime 
bendrų organizacijų, kurios ko-

Janis Kalmite (latvis) Žydintį otelis (aliejus) 

voja dėl mūsų tautų laisvės pa
saulinėje plotmėje. Vyksta bend 

os mūsų jaunimo demonstraci- ' 
jos New Yorke ir Washingtone. I 
Bet ypač bendravimas vyksta 
Kultūrinėje srityje. Mūsų moks-
Tnės ir grož.nės literatūros 
Knygos latvių verčiamos į sa
vo kalbą, kai kur ruošiami bend
ri koncertai ir literatūros vaka
rai, jų spaudoje plačiai minimos 
mūsų tautinės šventės, aprašo
mi mūsų kongresai, koncertai 
be' kiti kuitūrin ai Įvykiai. Ne
seniai išversta i latvių kalbą 
rinktinė mūsų rašytojų kūryba, 
o nuo ateinančiu metų pradės 
e'ti naujas latvių literatūros 
žurnalas "Varti" (Vartai), kur 
bus spausd'nama visų trijų Bal
tijos tautų kūryba ir apžvelgia
ma jų kultūra, šie ir panašūs 

i dalykai jau rodo tikrą brolišku-
I mą. pasitikėjimą vienų antrais, 

mezgas : nuoširdi kalba ir ryškė
ja bendro lik'mo supratimas. 

Kovojant dėl Latvijos laisvės, 
išeivijoje ypač veikli yra latvių 
jaunuomenė, kuri nėra tik se
nesniosios kartos darbų stebė
toja, bet yra aktyviai įsijungu-
s ; į Latvijos laisvinimo darbą, 
turi įsisteigusi studijų grupes, 
kurios savo suvažiavimuose nag
rinėja susidariusią padėtį, ieško 
naujų kelių Latvijai laisvinti ir I 
kontaktams su kraštu palaiky
ti. Tam tikslui leidžiamas jau- . 

! nimui žurnalas "Mes", spausdi- j 
į narni biuleteniai ir paskaitų rin
kiniai, kur apstu originalių min-

| čių ir naujai padėčiai pritaikin
tų sumanymų bei planų. 

Tegul šis ryžtas ir kovos dva
sia vis labiau stiprėja ir žadina 
brolius latvius ištvermingai ir 
kietai kovoti dėl savo krašto 
laisvės atstatymo, kuri yra 
brangi ir mums,, minint jų ne
priklausomybės šventę — Lap
kričio Aštuonioliktąją. Į jų 
šventę ir mes įsijungiame, at
naujindami savo pažadą: eiti 
kartu bendrojo likimo pramin
tuoju keliu, glaudžiau susirišti 

į kultūriniais ir draugiškumo ry-
' šiais ir tvirčiau įsijungti j bend-
j rą kovą dėl Latvijos ir Lietu
vos laisvės. 

Vito Simanis (latvis) 

Kai užsėsiu ristą žirgą 
Iš latvių tautosakos, jų laisves dieną — lapkričio 18 minint 

Aš padžioviau baltą skarą 
Obelų baltam sodely; 
Tai balti obels žiedeliai, 
Dar baltesnė man skarele. 

Del lietuvio aš dainavau, 
Dėl lietuvio aš krykštavau, 
Del lietuvio aš nešiojau 
Savo gilių vainikėlį. 

Kas pažintų vasarėlę, 
Jeigu gėlės nežydėtų? 
Kas pažintų mane jauną, 
Jei linksmai aš negyvenčiau 

Siūk, bitele, ką besiūdama. 
Tik pasiūk man vaško \ažį, 
Kad galėč kieman važiuoti, 
Dailią žmoną parsivežti. 

Kas tai sakė, kas tai matė. 
Jog Saulytė merga buvo? 
Mėnesėlis tatai matė, 
Tas paglemžė vainikėlį. 

.Saulė audė audimėlį 
Dauguvėlės pakrauty. 
Aukso skietas, vario nytys, 
Sidabrėlio šaudyklėlė. 

Šoko dievas su Perkūnu, 
Aš su savo berneliu. 
Tau, dievuli, visa žemė. 
Man tas vienas bernužėlis. 

Dievulis brido per rugių lauką 
Su pilku švarkeliu. 
Plaukia, dievuli, pasikelk, 
Nenubrauk rugių žiedų. 

Nueina saulė vakare 
Drebėdama, mirgėdama. 
Nueina auksą sijodama, 
Sidabrėlį vėtydama. 

Vaije, vaije šile pušele. 
Kaip sunku tau čia gyventi: 
Smiltys graužia tavo kojas. 
Vėjas lanksto viršūnėlę. 

Pažiūrėk jūrelei:. 
Tai balti jos audeklėliai: 
Nendrių skietai, putų siūlai, 
Vėjo močia audėjėlė. 

Visi medžiai tiesiai auga, 
Lazdynėlis auga kreivas: 
Lazdynėlio daug vaikų, 
Visi kaulo kailinėliais. 

Lakštingalėlė mažas paukštelis, 
Didelį mišką ji drebino; 
Ugnelės maža kibirkštėlė, 
Didelį mišką ji degino. 

Nieks neturi tokio žirgo, 
Kaip mano brolužis: 
Briedžio plaukas, lokio jėgos 
Vanago greitumas. 

Visos dainos padainuotos,, 
Tėvo tik dar nedainuota. 
Tad dainuosiu tėvo dainą, 
Kai užsėsiu ristą žirgą, 

• latvių kalbos verte K. K-

LAIPTĄ 
Nijole Jankute 

Pakeliui namo Alytė susirgo. Pradėjo 
karšeiuot, skundėsi tai pilvuku, tai galvyte. 
O iki namų dar buvo daugiau kaip šimtai 
mylių, ir jie visi t rys riedėjo šešiaeiliu vieš
keliu i nepažįstamą miestą. 

— Apvalgydinai kuo nors, — pasakė 
Jonas prie vairo, ir tie žodžiai suskambėjo 
apkaltinimu. 

Supdama sulėpusią dukrelę ant kelių ir 
viena ranka laikydama drėgną šluostuką 
prie mergytės kaktos. Elvyra tyliai pyko. 

Buvo tokios gražios atostogos: su saule, 
vandeniu, su kvepiančiais miškais. Jie taip 
džiaugėsi miestų nepaliesta gamta. Ypač 
Alytė. Ji bėgiojo, maudėsi ir meškeriojo. Ir 
net pagavo vieną didelę žuvį. 

— Kodėl šitaip turėjo ba ig t i s ' — galvo
jo Elvyra. Jai rodėsi, kad t a s dvi džiaugs
mo savaites neužteko apmokėti pinigais — 
būtinai reikėjo šitos ligos, rūpesčio... Ir dar 
Jonas.' Apvalgydinai, sako. 

— Dabar aš kalta, aišku! — staiga pra
bilo ji. nežiūrėdama į vyrą. — geriau būtum 
sustojęs anam miestely. Georgesville. ar kaip 
jis... Jau būtume ir daktarą suradę. 

— Surasim. Dideliam mieste lengviau. O 
jau eia pat. Galėsim — tiesiai į ligoninę... — 
kažkaip nuolaidžiai ir raminančiai atsakė 
Jonas. Šalikelės lempų apšviestas jo veidas 
buvo išsigandęs, kaip nubarto berniuko. Tik 
raukšlė kaktoj grąžino jam vyro metus. El
vyra susigėdo. 

— Taip. Jau čia pat, — skubiai pakar
tojo ji, — matai. Alytė ramesnė... 

Automobilis riedėjo ir riedėjo. Jonas len
kė visus, bet vis tiek atrodė važiuojama per 
lėtai. Elvyrai norėjosi skriste skristi. 

— Mama. skauda! — sudejavo Alytė. — 
burnoj neskanu! Neskanu, marna! 

Kai jie perlėkė priemiesčių gatves, jau 
buvo visai tamsu. Išplėtusi akis ir prisispau
dusi prie lango Elvyra dairėsi ligoninės, ar 
telefono būdelės, ar bent vaistinės. Nieko, 

Tik namai, namai. I r gatvės, numirėliškai 
mėlynos lemnos ir mašinų srūtutas, kuris 
neleido jiems nei išsukti, nei sastoti. Grei
tai prasidėjo fabrikų rajonai, prekinių t rau
kinių stotys. Dunksėjo stumdomi vagonai. 
švilpė garvežiai. Namai r.ogsojo seni. aukš
ti, sulipę vienas su kitu j grėsmingą sieną, 
kurioje vėpsojo blankiai apšviesti tarpdu
riai, tarytum piktai išsišiepusios burnos. 

Prie vairo nusikeikė Jonas. Elvyra žino
jo, kad j is pasiklydo. Ta gatvė tikrai neve
dė j centrą. Bei i ligoninę... 0 jie neturėjo 
net šito miesto piano... 

Elvyrai ant kelių blaškėsi dukrelė. 
— Telefonas! — šaukė Elvyros mintys. 

— čia kur nors turi būti telefonas! 
Tartum išgirdusios tą tylų šauksmą, to

lumoje sumirgėjo raidės — D-R-U-G-S — 
drugs. Raudoni neono vamzdeliai degė lyg 
Kalėdų žvaigždės, rodydami svarbiausią ke
lią — į telefoną... Elvyrai atrodė, kad ji nie
kada nebuvo mačiusi gražesnės reklamos. 

— Jonai, žiūrėk! Į kairę! Vast inė! Ne
pravažiuok! — nervingai riktelėjo ji. 

Bet tiesiai prieš vaistinę nebuvo galima 
sustoti. "No Parking". piktai grasino juo
dos raidės baltose lentose, "no parking any 
t ime"! O mažoji tampėsi, žiaugčiojo ir pa
springusi rėkė. Toks galius, gargaliuojantis 
buvo jos balselis. Elvyra išsigando. 

— Stok! Stok! Nesvarbu ženklai! — ra
gino ji vyrą, bet jis jau pasuko į skersgat
vį. Ten už kampo, prie pilkos mašinos iš
gūrintu langu, žiopsojo tuščia vieta. Elvy
rai atrodė, kad jų automobilis dar ūžė, kai 
Jonas atplėšė duris ir bėgte pasileido per 
gatvę. 

— Skambink ambulansui! — šaukė ji 
iš paskos, užspausdama durų kaištuką. Pro 
užpakalinį mašinos langą buvo matyti gat
vė, kuria jie atvažiavo. Ir vaistinė. 

— D-R-U-G-S — drugs. — automatiš
kai perskaitė Elvyra raudonas neono rai
des. "D" virpėjo ir merkėsi, kaip traiška
nota akis. Aiškiai švietė tik R-U-G-S. 

— Drugs - rūgs, drugs - rūgs... — nesą
moningai sau kartojo Elvyra, ir staiga pa
stebėjo, kad skersgatvis buvo tamsus. Lem
pų stulpai barkšojo juodi, tik didžiąja gat
ve pralekiančių automobilių šviesos trum
pam akimirksniui peršliauždavo nusilupinė
jusias namų sienas, iškrypusius laiptus ir 

besistumdančių vaikėzų būrį. Elvyros akys 
keliavo kar tu su tais prožektorių atšvaitais, 
ir ja i darėsi nejauku. Ji niekada nesijautė 
taip baisiai vieniša, kaip dabar tame neži
nomame mieste, negrų rajone. Tiesa, buvo 
Jonas : anapus gatvės. Bet anapus gatvės 
Elvyrai atrodė kaip už ežero. Kaip už kokių 
marių... Ji tvirčiau prisispaudė dukrelę ir, 
pasukusi galvą. įbedė akis į vaistinės rekla
mą. Nusikamavusi mergytė snaudė, o rau
donos raidės kartojo be garso: D-R-U-G-S 
— drugs. R-U-G-S — nigs... 

— Jonai, skubėk! — įtemptai galvojo 
Elvyra. — Kodėl taip ilgai negrįžti? Ar ten 
nėra telefono? Ar negali prisiskambinti? 

Ją ėmė semti baimė kaip drumzlinas 
vanduo. Nebe tik dėl Alytės. Ją gąsdino ap
linka. Eivyra visada bijojo skurdžiųjų did
miesčio kvartalų, kur gatvių asfaltas, na
mai ir žmonės buvo vienos spalvos... Švie
siai blizgėjo ten tik butelių šukės... Vaikys
tėje, karo metu. ji prisigyveno namuose be 
stogų, be langų ir durų. O kiek po bombar
davimo ten būdavo šukių! Gal dėl to dabar 
ją gąsdino apleis*i kvartalai... Ar apleisti 
žmonės? Greičiau žmonės, kurių tamsūs vei
dai tai kvatojo, tai grūmojo; kurie, taip il
gai nekenčiami, jau nebegalėjo mylėti... 

Kaip dažnai pasitaiko, kad nelaimėje su
stoja laikas! Lyg tyčia, kai nori, jog jis lėk
te lėktų... Ir kaip dažnai pagauni tada save 
tar tum šventvagį galvojantį apie viską, tik 
ne apie tai, kas tave taip nepermaldaujamai 
slegia ? 

Elvyra spaudė delną prie dukrelės kak
tos. Bet jai rodėsi, kad ne jos ranka liečia 
drėgną vaiko galvą, kad tai ne ji sėdi čia 
tamsiame automobily, tamsiame skersgat
vy... Ji buvo kažin kur, kame protas lyg se
nas ir išmintingas teisėjas sprendė skers
gatvio gyventojų problemas, ieškodamas 
teisybės. Bet išsigandusi netikėlė širdis dre
bėjo, nes teisybė buvo akla. Tik neapykan
ta turėjo akis: tokias, kurios vienu pažvel
gimu sudžiovina protą ir išdegina širdį, šal
ti buvo miesto ir jo skersgatvių faktai, tik 
neapykanta — karšta kaip gaisras. O kai 
toks gaisras nusiaučia žemę ir žmones, 
koks metraštis, kokia kronika užrašo skaus
mą juodos motinos, kurios berniuką, žai

džiantį prie hidranto, nukirto riaušių kul
ka? Ir katras teisybės ieškotojas suskaičiuo
ja ašaras baltos žmonos, kurios vyrą, grįž
tantį iš darbo, peiliais užbadė vaikėzų gauja 
lygių teisių vardan? Teisių, kurių kaina vi
sada kraujas ir ašaros... Kurių niekas nesi
stengia įgyt už meilę... 

Nuo didžiosios gatvės kažkas artinosi. 
Tamsų siluetą Elvyra daugiau suvokė, negu 
pamatė. Krūptelėjusi ji vėl pajuto savo ran
ką ant Alytės kaktos. Jonas grįžta! Net 
pašoko Elvyrai širdis. Bet ne... Ne jis... 
Kažkas ėjo. su lempute pašviesdamas tai į 
namus, tai į skersgatvio pakraščiais susta
tytas mašinas. Elvyra pasislinko giliau į 
automobilio sėdynę. Jai vaidenosi visų laik
raščių antraštės, skelbiančios naktines 
skersgatvių žmogžudystes. Aplink buvo tuš
čia ir tylu. Nebegirdėjo nei vaikezų juoko. 
Susigūžusi sėdynėje, Elvyra nebematė ne t 
vaistinės reklamos. 

— Tylėk, mažule, š-š-š! — kuždėjo ji 
niurzgiančiai Alytei, — tuoj sugrįš tėtė. Tue 
tuojau... 

Nepažįstamasis jau ėjo pro šalį. A š t r u s 
lemputės spindulys apakino išplėstas Elvy
ros akis, perbraukė mašinos vairą, langus 
ir nuslydo į šoną. 

— Praeis! — kartojo sau Elvyra, — 
praeis... 

Bet spindulys sugrįžo. Jis vėl užšoko jai 
ant veido, vėl braukė automobilio šonus ir 
šokinėdamas artinosi. O spindulį sekė žmo
gus. Kas buvo j is? Ko jis norėjo? Pro pa
šėlusį širdies plakimą, skambiais dūžiais mu
šantį į smilkinius, Elvyrai lindo absurdiška 
mintis apie alkaną vilką, kuris vijosi bal ta is 
laukais skriejančias roges. O tose rogėse — 
Alytė! Atbula ranka, nepajudėjusi nei per 
plauką, Elvyra atidarė žemėlapių dėžutę. Jo s 
drebantys pirštai apkabino ten gulėjusio 
suomiško peilio kriaunas. Ir ta ip ji paliko 
sėdėt, padalinta tarytum duona tarp gina
mojo ir ginklo. 

Netoli automobilio lemputė užgeso. Di
džiosios gatvės atšvaistų neryškiai apbrėž-
tas, prie lango prisikišo juodas veidas. Su
lenktas pirštas barbeno į stiklą, plačios lū
pos judėjo. Žmogus kažką sakė, mosikuoda
mas į mašinos ratus. Elvyrai atrodė, kad 

ji kyla iš gelmės kaip naras. Pamažu, pa
mažu skyrėsi švininiai vandenys, ir ji su
vokė žodžius: 

— Lady! Hei. lady! Nuleista padaiga! 
— pro stiklą aiškino negras. 

— Ačiū — norėjo pasakyt Elvyra, bet 
lūpos išsišiepė be garso. Ir tuo metu sugrį
žo Jonas. Jis išdygo iš tamsos baugiai didė
lis, juodas. Dar vis drebėdama, Elvyra pa
kišo peilį po žemėlapiais, giliai, giliai... ir 
a t idarė langą. 

— Žiūriu — nuleista padanga! — šviesda 
mas į ra tus , aiškino Jonui negras, — neva-
ž.uosi su tokia, žmogau. Aš ir sakau tavo 
poniai... 

— Iš tikrųjų! — nustebo Jonas, ačiū! 
— Kaip Alytė? Geriau? — klausinėjo jis 

Elvyrą pro langą. — Suradau ligoninę! Ne-
pertoliausia nuo čia. Tik pakeičiu ratą ir — 
lekiam! 

—Aš padėsiu. — pasisiūlė negras. Jonui 
iškeliant mašiną. — N ė r a kas veikt, žmo
g a u ! Tas prakeiktas Brown'as nedavė bar-
gan a laus! Įsivaizduoji! Nedavė ir baigta. 
A r ne šunsnukis, ką? Mano nesumokėsiu! 
— draugiškai skundėsi jis, o paskui, švies
damas lempute padėjo priveržt rato sraig
tus . Išvažiuojant į didžiąją gatvę, jis jiems 
lempute ir mojavo. Jonas gi spustelėjo au
t o signalą. 

— Atsisveikinom, t a r t u m kaimynai... Ar 
j i s tave išgąsdino? 

— Ne. Aš jo išsigandau. — pro mašinos 
dūzgimą atsiliepė Elvyra. — o kaimynas 
kaimyno neturėtų išsigąsti... 

— Kalbi, kaip iš "Dėdės Tomo trobelės". 
O ji seniai sugriuvo... — pasakė Jonas ir 
tvirčiau užmynė gazo pedalą. 

Po atostogų buvo praėjęs geras mėnuo. 
I r Alytė buvo seniai sveika. Vieną vakarą 
Jonas žiūrėjo žinių kroniką televizijoj. Karš
t i komentarai dėl karo Vietname, nukritu
sio lėktuvo degą griaučiai ir riaušės vaka
rinio didmiesčio negrų kvartale. 

—• Eikš čia! Greit! — pašaukė jis žmo
ną. — Žiūrėk. Atsimeni? Cia pravažiavom, 
grįždami namo. 

Melsvam ekrane Elvyra pamatė rėkian
čią minią, šalmuoti policininkai važinėjo ten 
motociklais, dejavo sirenos, dužo stiklai, 

(Nukelta į 5 psl.) 



NZ. VINCAS ŽEMAITIS DVIGUBAS 
SUKAKTUVININKAS 

70 metų amžiaus ir 40 metu proiesinic 
miškininko darbo proga 

ANTANAS KIKITŽA 

Vincas 
.. lapkr. 

Žaliosio; 

Žemaitis gimė 1896 dirvą savaim'niam miškų atžel-
21 d., Andriškių k., dymui. Susitaręs su miško tvar-
valsč.. Vilkaviškio! kos vedėju J. Vilčinsku. Kazlų 

anskr. Tok u būdu jam dabar Rūdos urėdijoje išskyrė atskirą 
sukanka 70 metų. Be to. jau i nrškų plotą, kuriame buvo su-
40 metų jis dirba miškininko Projektuotas tyrimo tikslams. 
pT>fes;ni darbą. Gyvendamas taip vadinamas. "Dauenvaldo" 
Lietuvoje, jis ėjo atsakingas ūkis. Didž ojo Kazlų Rūdcs miš-
miškų urėdo ir miškų rev'zo- kyno apsaugai nuo gaisrų, vo-
r;aus pareigas. Ir būdamas emi- k'ečių pavyzdžiu. V. Žemaitis 
gracijoje, nenustojo sielotis Lie- nastate stebėjimo bokštus, su-
tuvos miškų ateitimi. jungdamas juos telefonais su 

Čia aš noriu pateikti žiupsne- mėdiios būstine. 
Ii prisiminimų iš mūsų bendro v - Žemaitis buvo ir m;ško 
darbo Lietuvoje ir em:gracijoje. 'Jkio paruošos (ūk'škos gamy-

Apie V. žemaie-o vaikystę i r | b o s ) pionierius. Vokietijoje įpra-

4. 

«miškų ūkį, ir jo administraci-i 
' nius sugebėjimus, 1929 m. pa
skyrė jį Kazlų Rūdos rajono 
miškų revizoriumi ir Miškų Ta
rybos nariu. 

Tarnybos pareigose V. 2emai-
• buvo visuomet taktiškas, 

mandagus, visiems vierodai pri
einamas. Revizuodamas urėdi
jas, pastebėtus urėdų apsileidi
mus, klaidas ar prasiienk'mus 
su taisyklėmis liepdavo sutvar
kyti, ir tik sąmoningai nusi
žengusiems surašydavo atitin
kamus aktus. Lankydamas urė-

R E A L E S T A T E 
2 po 4 kamb. mūr„ skiepas ir !» -

stog-S. Garažas. Geri miegamieji. Ar
ti bažnyčios Brighton pke. 

8 butų mūr. Geros pajamos. Ge
rai prižiūrėtas. Neaukšta kaina. 

Mūr. bungalow, 6 kamb. Dideu 
miegamieji Centr. gazu šildymas. 

Gage p-ke. 
13 butu mur. $16,500 metiniu pa

jamų. Namas kaip 1616. Tik $25,000 

2 po 6 kamb. mūr. Central. Šildy
mas. Marquette P-ke. 

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE 
Sotary Public — Income Tas Service 

2737 West 43rd Street Tel. — CL 4-2390 

• kamb. apynaujis gražus mūras, ir $145 mėn Pajamų. 2 auto gan.-
1 * vonios, karšto vandens šiluma, žas. Tik^ *28,_900.._ 
iškelti vamzdžiai, alumin. langai, ki
limai, garažas. $22,000. 

po 5 kamb. mūr. M. pke. Nau
jos" vonios, plyteles, nauja šiluma 
gazu, pusiau įrengtas rūsys, 2 auto. 

6 kamb. mūr. Karšto vandens 
fel" mūr garažas. Pasiteiraukite 

luma gazu. alumin. langai, spinte- Labai švarus 5 kamb. medinukas. 
lSs, plyteles, kilimai. 2 auto garažas. N a u j a g sūdymas gazu. Alumin. lan-

dijas, daugiaus a demes:o kra- M. pke. $19,900. gaį, garaž. Netou mūsų. Tik $14,900. 
™5 i n o ^ ^ „ n « , „ . ki-«rr»«is **'<.' La*-' paošoi 7 kamb. rezidencija. Labai graži mūro rezidenicija, pri-
Oe t \ j UOSl«S K i ^ a n J S , ^ . b - ( ^ - n a . ^ - j ^ — o n i o S i m a r m u r a s . tner- jungas mūro garažas puikiai jreng-
k o ZeldymUS ir Ūkiškąją miško L » langai, centrai, vėsinimas, puikiai tas rūsys, teugprugų^ T**. *™*™-

p a , f , . S.uose d a n u o s e J « M W r W S B E - '* j ^ ^ S 2 B ^ B 
' i r e d a m s daug p a d ė d a v o , nes I 2 po 5 kamb. mur. Atskiri šildy-; a p s a u & a nuo potvynio, naujas stogas. 
•» ' . _ . . , i mai gazu. modernios vonios, alumin. ; . . . e e r o s pajamos. Tik $39,500. 
d a u g u m a jų n e t u r ė j o d a r p 3 - l l a n g a i . 2 auto. garažas. ««__- „ . ^ H I f a r f f l t r Parke 10 butą mūr. 

M. K. Čiurlionis Miškas 

ruoštų malkų, rąstų ir kitų sor- Kazių Rūdos urėdijoje išbuvo 
timentų, aiškindami, kad nu- vek visą savo 18 metų tarny-
pirktą stačą mišką jie patys bos laiką. Ji s pirmas susirūpino 

jaunystę yra paskelbti asmenis- t?s stebėti miškininką savo miš- j gaiį apdoroti, kaip jiems tinka, juodalksn'o želdymu. jo sodirJ-
ki atsiminimai (žr. "Draugas" kų pilnu šeimininku, jis negalė- Į Tikroji ūkininkų nepasitenkini- mu miškuose, atkreipdamas 
1965. IX. 28—X. 23 "Marijam- 3° ramiai ž urėti, kaip Lietuvos 
polės gimnazijoje 1907—1915. miškuose šeimininkavo miško 
m." ir "Naujienos'' '65. XI. 13,' pirkliai, jų brokeriai, jų samdo-
XI. 20 "Zanavykai, jų vestuvės m i miško kirtėjai ir vežėjai. 

mo priežastis buvo ta. kad nu- miškininkų dėmėsi (spaudeje) 
pirktame stačio miško sklype- i šios medžio skirties gerąsias 
lyje atsirasdavo vienas kitas savybes. Jo rūpesčiu buvo pa
tinkamas eksportui ąžuolas, uo- statyta Kazlų Rūdoje 1937 m 

kankamo patyrimo. 

V. Žema:čio veikla profesinia
me miškininku gyvenime 

V. 2emaitis buvo pirmas lie
tuvis miškininkas, baigęs aukš
tuosius miškų mokslus V. Eu
ropoje. Vėliau, kelerių metų ei-

paa. Netoli mūsų įstaigos. $27.900. saujas* stogas. Dideli gražūs kamba. 
2 po 5 kamb. mūr., 2 kamb. rū- Į riai. Savininkas pats finansuoja. 

sy. gražiai įrengtas butas navininkui $76.000. 

NERIS REAL 
6924 South VVestern Avenue Tel. 471 -0321 

būdele. Gage P-

Naujas gazo šildymas. , Mūr. 6 k. 59-Sacramento. Moder-
517500 ; nizuotas. Garažas. SIS.SOft. 

Mūr. 10 metų, 4 kamb. Karšto 
vand. šild. Gage p. $18.500. 

Mūr. 2x5 ir ekstra lotas. Gage p. 
Garažas. Rūsys- $23,500. 

Mūr. !& a., 2 but., 5 apafi. Ir t 

pasiekė 16 asmenų. Nuo 1927 piatus sklypas. $46.soo. m ' ^ - $ - » - 5 0 L , m m M*™ t>k ea-
Mūr. 2 po 6 -H. p. Naujas šildy-, Mur. 3 m**. 10 m Marą pk.. ga

mas Mūr. garažas. $28,900. raž., kihm. $21.500. 

Mūr. S k. 
Labai gera vieta. 

Mūrine "biznio"' 
goje, užsienyje baigusių aukš-ps^s^skiyp^Tjk uom 2 

tuOS'US miškų m o k s l u s ska ič ius ; gazo šild. Garažas. $41.900. 
Mūr. 4 butai po 5 % kamb. M. P-

i/- damos"). Jo biografija para- į k a P Jie- neatsargiai elgdamiesi į sįs beržas, juodalksnis, juos moderni miškų urėdijos būstinė, 
syta prof. J. Kuprionio. išspaus-'•• miškuose, pridarydavo daug į pardavęs pirkliams, ūkininkas kuri buvo statybos navyzdžiu 
dinta "Girių Aide" 1957 m. nr. 
15. V. Žemaitis baigė 1925 m. 
Tharandto (prie Dresdeno) 
Aukštąja miškų mokyklą, įgy
damas diplomuoto miškų inži
nieriaus (D:plcm - Forstingi-
neur) laipsni ir 1926. I. 1 d. bu
vo paskirtas Kazlų Rūdos miš
kų urėdu. 

Man teko dirbti su V. žemai
čiu jvairiose konrsijose. pvz. ; 
M;škų tarybos darbuose. Būda
mas jauniausias amžiumi Miškų 
tarybos narys. V. Žemaitis su 
didele energija ir uolumu kėlė 
ir gynė Vokietijos mokykloje', 
patirtus naujus miškų ūkio bū- j 
dus. Į tas naujoves senieji miš- i 
kininkai žiūrėjo su nepasitikėji
mu. Bet V. Žemaitis nenusimi
nė ir dar didesniu atkaklumu 

žalos pomiškiui ir jaunuoly-1 apmokėdavo pirkto sklypo kai- kitų urėd; jų būstinėms. Žemės 
ną urėdijai, ir visa kita medžią- ūkio ministeris. įvertindamas V. 

nams. Be to. jis aiškiai matė. 

ga jam likdavo nemokamai. 
Ypatingai stiprus ūkininkų pa
sipriešinimas buvo Suvalkijoje. 
Čia ūkininkai ir pirkliai dėjo 
v sas pastangas šį naują miškų 

i | naudojimo būdą sužlugdyti ir 
atstatyti seną padėtį. Pasipylė 
prieš miškų administraciją daug 

'•;? | nepagrįstų skundų. V. Žemaičiui 
pirmam teko pakelti daug ne
malonumų ir sugaišti nemažai 
laiko skundams atremti. Ir šį 
kartą jis kovą laimėjo savo 
energija, darbštumu ir admi
nistraciniais sugebėjimais. Kad 
jis buvo geras, sąžiningas id-
ministratorius. redo ir tas reikš 
mingas faktas, kad jis toj pat 

Žemaičio pažangumą, vedant ' 

metų pradėjo ir Žemės ūkio 
akademija (Dotnuvoje) paruoš
ti diplomuotus miškininkus, ku
rių skaičius (iki jos uždarymo) 
pasiekė 32 asmenų. Būrys jau
nų akademikų miškininkų pasi
juto pajėgūs suorganizuoti Lie-

(Nukelta i 5 psl.) 

KAIRYS z 9 4 3 West d9th street' Te1, HE 6"5l5f 

SALES ̂  MORTGAGESs MANAGEMENT 

gynė savo projektus, nors dėl | k a d pardavimas stačio miško 
to ne kartą teko ir nukentėti, 
bet galop nelygioje kovoje išė
jo laimėtoju. Laimėti jam padė
jo visa eilė Lietuvoje ir užsie
nyje baigusių aukštąjį miškų 
mokslą miškininkų, jį vieningai 
parėmusių. 

Lietuvos Žemės ūkio rūmų 
statutas nenumatė mišku ūkio. 
atstovo nors miškai ir v a n d e n s Į Paruošos_ darbas ^buvo pradėtas 

užima 24r< Lietuvos ploto ir vi 

kraštui yra nuostolingas. Jis | 
kiekviena proga kėlė ūkiškos i 
miško paruošos I gamybos) rei- \ 
kalą. Tuo susidomėjo gen. sek- i 
retorius (tuomet Miškų de-to į 
inspektorius) F. Grigaliūnas ir ; 

jį parėmė. 1926 m. rudenį že-; 
mės ūkio mirrsterija paskyrė i 
tam reikalui lėšas ir ūkiškos1 

sa Lietuvos ūkininkiia turėjo 
daug reikalų su miškais. Bet 
1924 m. įsikūrusi Žemės ūkio 
akademija išrinko atstovu miš
kininką docentą A. Rukuižą ! n u o P e l n u s - P a k ė 5 ė v - & • » » ! ! 
1929 metais. įsikūrus Miškmin-i P ^ ? S * * " U r ė d u s -
kų saiungai. i žemės ūkio rū-i T ° K S . ? e r v e r s m a s 

Kazlų Rūdos ir Kretingos urė- i 
dijose. Gavus gerus rezultatus. ; 
ūkiškoji miškų paruoša buvo 
išplėsta į visas urėdijas. Žemės 
akio minister's. įvertindamas jo 

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame \'vsą rušhj 

grindis. J. BUBNYS, RE 7-516? 

* * * * * * * *«****** :< 
\»'/,. 2tKv. JJOcį piKiau mokėsite 
už apdraudą nuo ugriiP* ir automo
bilio pa* 

F K A H R Z A F O L I S 
3208Jį \Vest 95tii Street 

Ohicasro. lUinois 60642 
Tel. <i.\ J-N«.->4 ir <*K «- 4:i:i9 

KALĖDINES DOVANOS 
pasieks greičiausiai Jūsų artimuosius 

L I E T U VO J E , 
jei siųsite jas per 

CENTRAL PARCEL SERVICE, Inc. 
220 South State St., Tel. WA 2-9354 

arba 
2618 West 63rd St., Tel. WA 5-2466 

Mūsų tukimas ypatingai gausus pasirinkimas įvairiausių prekių 
ir mūsų patarimai palengvins vertingų siuntinių sudarymą. Atsi
lankykite pas mus ir vietoje Įsitikinkite. 

Per mus galite užsakyti ypatin- Mes mielai priimame ir išsiun-
gas dovanas • - automobilius, giame siuntinius, sudarytus iš 
šaldytuvus, molocikl televizo
rius ir kitokius daiktus bei mais
to produktus. 

siuntėjų nuosavų daiktų ar mais
to produktų. 

Reikalaukite iš mūsų naujus katalogus bei muitų sąrašus 

Garantuotą siuntiniu pristatymą atliekame net 19 m, 
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A. ABALL R00FING C0. 

C i n P l I I T nr \š * BADIO (LIETUVIAI) I 
I K U U I I I .V- s^ D A N LHJTTKAS i 

X A ; J Į ; P A R D A V I M A S - V A R T O J A M U T A I S Y M A S f 

GREITAS patarnavimas — GARANTIJA — KREDITAS.* 
I 24i2 WEST 73st ST.. CHICAGO, ELL. 60629. TEL. — 471 - 2446 » 

Lietuvos įsteigta. prieS 49 metus. 
Dengiame visų rūšių stogus. Taiso 

mus atėjo sąjungos atstovas V. m 2 S ^ Ū k y j e sukf1€ a r š ^ m i š k o \^m£Z£2Z&r$Ztt?Z£ 
žemaite. Atsiradus žemės ūkio J ^ " ^ t e n k i n i m ą , jie ne- ™ J « o p ™ - š , " v ^ 

teko didelio pelno, o jų broke
riai ir gizeliai neteko darbo 
M ško pirklius palaikė dalis ūki 
ninku: jie nenorėjo pirkti pa 

rūmų taryboje dviem miškmin-1 
kams. ūkininkų keliami svarbūs 
nrškų klaus:mai buvo lengviau 
išsprendžiami, nes dviem miš
kininkams buvo lengviau išaiš-
kyti Žemes ūkio rūmų atsto
vams tikrą Lietuvos miškų pa
dėtį, jų pajėgumą ir galimybes, 
tenk'nant ūkininkų reikalavi
mus. Tie reikalavimai anais lai
kais buvo nepaprastai d'deli. ir 
miškai jų natenkinti jokiu būdu 
negalėjo. Kiekviename Žemės 
ūk;o rūmų suvažiavime miškų 
ūkio klausimais mudviem tek
davo paruošti rezoliucijų pro
jektus, kurie, nežiūrint opozici
jos balsų dauguma būdavo pri
imami. 

V. Žemaiti*, mišku adnvnist-
ratorius ir įu ugdytojas 

Susipažinęs su Kazlų Rūdos 
urėdijos miškais ių plotu (dau
giau kaip 30.000 ha). V. Žemai
tis suprato, kad d deliuose urė
dijos ir g rininkijų plotuose ves
ti intensyvų ūki neįmanoma. 
Todėl iis sudarė urėdijos ir gi
rininkijų padalinimo projektą, 
ku r Mišku departamentas pa
tvirtino. Tai buvo jo didelis lai
mėjimas, kuriuo remiantis bu
vo pradėta vesti. Vakarų Euro
pos pavyzdžiu, intensyvesnį miš
kų ūkį. V. Žemaitis pradėjo 
brandžiuose medynuose purenti 

zdžms. Dažo-
lūra - "tu 

pointing-". Pilna! apsidraudė.. Vi 
darbas garantuotas. 

LA 1-6047 arba R0 2-8778 
Skambinkite bet knrino laika 

Apskaičiavimai nemokamai 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
C0RP0RATI0H 

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje turint' dau 
gel metų patyrimo siunčiant 

DOVANAS — SIUNTINIUS i USSR. 
Gavėjas nieko nemoka Tūkstanč'ai klijentų patenkinti. Garan 

tuotas skubus ir tiksiu? pristatymas Visi siuntiniai apdrausti Vi
suose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies prekių pasirinki
mas prieinamom kainom 

Dėl informacijų ir nemokamų katalogų kreipkitės į 
skyrius 

COSMOS PARCELS EXPRESS OORP. 

visu? muši. 

Tel. 

W 

• NFAV VORK. 3. >". Y. — 39 - 2nrt A.fmie . . 
• XKAV YORR. X. Y. 10011. 108 West l4th St. . . . 
• R R ( M ) h l V> I I . N. Y. — .470 f n i o n A\ensj.-
• BBOOKI,Y\ 7. X. Y. — «M>0 Siitter A^en^l*' 
• ROSTOV fS. Maws. — 271 š h a w m u t \ v e n i u 
• «0 (TH BOSTON, MASS.. 327 XV. Rroartnay. 
• BI> Al.I.O «. N. X — 332 Fillmore *»?niw 
• r H i r \ < i O 22. Hl. — 2222 W CT>iragr. Avfnue 
t OHVCAGO « 111. — 3212 So. Hal-tert «trp«-i 
• n . f 'Vr ' . . VT> 1.1 <>|Ho — 90i l.iter*rj R»Mi 
• (IFTROrr Ml^h. —?<WW» Mir-ht^nri AIPTJ'TI.. 
• GRAVD R U' IPS. Mirh. — «:'.«-3S Rriflge «t. N 
• HAMTT?AMCK Miob — 11333 Jos. Ounpan 
• HARTKORR 14 Oonn. 200 Franklin Ave. Tel. ! 

• IRVINfiTOV M V ». — T«2 Sprinzfielrt *re 
• V O Į A f . ' T o f l N R Oh io — 21 F l f t h Aventn-
• LOS ANGFI K.< 22. Calir—9«A So. Atlaatio Blfd. 
• T A K F t t o o n X .1 — 121! Ith Street 
• V F \ V \ I ! I \ 3 X. J — 12X ^pr lnef ip l r ! V. i -mip 
• XFr«V HAVT.X, Conn. — r»rt9 Cnngnf.* A«-
• PATTKRSO>" t, X. J. — 99 Matn Str«^t . . , 
• PASSAIC. X. J. — 17R Mark<-t Str^^t . . . 

PHII. \I»F.I PHI A. Pa. 19122 — 1214 X. "jtli St. . . . 
• PTITSRI RGH *.. Pa — 1307 I. G.irvor. s t r r^t 
• Są\ F R A \ n S T O fallf 2071 Stitter ^trf>et 
« WATKRRI'RY. (onn. — »or, Bank Stref-t PT. «-«7B«5 
• ffOKI 1J»TIR Mat*. 174 Willb»i!"» ^trr** ^W S-2S«* 

AL i I I 
CH 3-3005 

EV 4- 19.-2 
DI 5-ftMOS 
f . I 2-17«7 

A V S-OOAS 
T l «-2«74 
P.R 'š-«9«fl 

W^\ 5-2737 
TO l 1 Of-H 
VT 1-535." 
GI. S-225A 

GA 7-1575 
33-8030 ir 24A-0215 

F.S 2-4A85 
RI 3-0440 

A N 1 -2994 
F< > »-S5«t 
RI 3-1797 
I.O 2-144* 

MF t-4«19 
OR 2-«:^S-
PO 3-ISIS 
RT' 1 -2750 
F l «-157l 

SKIP'S Self Service 
L I Q U 0 R STORE 

5515 S0. D AMEN AVL ALL PHOHtS WA 5-8202 
NOVKMBEE — LAPKR. 17, 18, 19 D. D. 

STOCK 10 YEAR OLD V.S.O.P. 
IMPORTED BRANDY 

HLNE IMPORTED FIYE STAR 
COGNAC 

MONNET V.VX. IMPORTED 
COGNAC 

r«KHN \L(OHOL 19<) Proof C.S.P 

CINZANO IMPORTED 
Dr\ or S\veet VERMOITH 

Fifth 

Fifth 

Fifth 

Ptfth 

Fifth 

$3-98 

$5-49 

$4.59 
$4.89 

$1.89 
COEUR DE FRANCE IMPORTED 

BlafkrVrTy. Cherry or Apricot Liqueur Fifth $ 0 . 7 9 

MARTINI RO&SI DIPORTT;D ASTI SPOMANTE 
SPARKUNG WINE Fifth $3-39 

CHERRI STOCK IMPORTED 
ITALIAN LIQIEUR Fifth $5-98 

(HOICE OF TVVO POPIXIAR BRANDS 
OF CANADLAN WHISKY f^h$4.98 

O'KEEFi; D1PORTED CANADIAN 
IWr or AIo 24-12 oz. Throw awav hottles $4.98 

e ^ 
Member of M.L.S. 

į&aia ottice 5727 W. Cermak, Cic«ro, 111. Tel. OL 6-2233 

Brandi ofe 2617 W. 71st St., Marąuette Parke, tel. 925-5256 

ALEX ŠATAS — Realtor 

Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside. La Grange Parke ir 
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti j mūsų įstaigą ir 
išsirinkti iš katalogo. 

ARBA JCS NEGALĖSITE INFLIACIJA 
ARBA INFLIACIJA NUGALCS JUS! 

Darykite tai, ką visi protingi žmones daro. Investuokite j nekilno
jamo turto nuosavybę. Kam gadinti nervus ir širdį su investacijom, 
kurios vieną dieną pakyla, o kitą nukrinta, šimtai žmonių pirko ir par
davė per mūsų įstaigą! Prašome atsilankyti. Tikrai nebusite apvilti: 

VIENOS ŠEIMOS NAMAI'. 2-JĮ PILNŲ BUTE 
CICERO Naujai atremontuotas: CICERO. Šv. Aitano parapijoj. 2 

net nauji langui sudėti, 6 kamb., 3 I po 4. 30 pėdų sklypas. 2 mašinų ga.-
mieg. Moderniška vonia ir virtuve. 1 ražas. Nuosav>tco u^kesčiai tik $187. 
Nuosavybes mokesčiai tik 114 doL Pilnas rūsys. $18,600 
Bargenas už $16.900.00. CICERO. Šv. Antano parapijoj. 

i Partneriai išsiskiria Mūrinis. 5 & S 
CICERO. T metų, 3 mieg. Liuksu- kambariai. 30 pėdu sklypas. Pilnas 

siniai įrengtas svečių kambarys skie
pe. Aptvertas kiemas. Garažas. Gazo 
šilima. $24,500.00. 

N. Riverade. Savininkas jau issi-
kgie Namas tuščias' Raktai rnūsų 
ištaigoj. 47 pėdų sklypas. 5 kamb. 
Vėliausios mados įrengimai. Gazo ši-

rūsys. Karšto vandens gazo šilima. 
Tik %^ ^ 900 00 
1 CICERO — PARKHOLME. Mūri
nis 2 po 5 kamb. Pilnas rūsys. 2 maš. 
garažas. Palikimas. Todėl tik $20,500. 

CICERO — BI.VD. MANOR, Neto-
Ii Austin & 35fh St. 8 kamb. 4 mieg. 
rezidencija ir dar 4 kamb. namukas 

Įima. Centralmis šaldymas. O kaina . a n . gretimo sklypo išnuomuotas 
tik $25.500.00. 

LA GRANGE PARR — S H E R -
«'OOD ^ T i l ^ G E . Gražiausioj apy
linkėj. 6 kamb. rezidencija. 3 miega
mieji. Paauksuotos virtuves spinteles. 
Natūralus židinys poilsio kambaryje. 
Prie namo prijungtas garažas. Tik 
$36.500.00 

WESTCHESTER, Puikiausias pir
kinys profesionalui. 60' x 140' pėdų 
lotaį Dideli miegamieji. 3 tualetai. 
Plaukymo baseinas. Trumpai tariant. 
viskas karališkai ireagta. $47.700.00. 

INCOME BUNGALOH'S! 
CICERO, šv. Antano parapijoj. 5 & 

4 kamb. švarus namas. Moderniškos 
vonios. Pilnas rūsys. Garažas. Karš
to vandens šilima. $14,500.00. 

CICERO. Tik 2 blokai nuo Morton 
High Schoo!. ligas mūrinis. Ant kam
po. 6 & 4 kamb. Apsauga nuo potvy
nio. Naujai išdažytas. Grindys nuob
liuotos ir nauji varnišaotos. 2 % maš. 
garažas. Naujas boileris. Palikimas. 
Tuoj pat galite užimti. $26.900.00 ar
ba protingas psiūlymas. 

BEK\VYN. Mūrinis. 5 & 3 kamb. 
Moderniškos virtuves ir vonios. 33 
pėdu sklypas. Tik 2 blokai iki Cer
mak Rd. $23.000.00. 

S0.00 men. Dvigubas 60 pėdų skly
pas. Tik $19.600.00. 

BERWYN'. 5% & 4% kamb. 8 me
tų mūrinis. 3 & 2 mieg. 30 pėdų skly
pas. 2 maš. mūrinis garažas. Karšto 
vandens gažo šilima. Vėliausios ma
dos virtuvės ir vonios. Žmona pabė
go. Vvras atiduoda už $34,900.00. 

BERYVYN. 6 metų mūrinis po 3 
mieg. 2 atskiri boileriai. Ultra moder
niškos virtuves. Ceramikos plyteles? 
išklotos1 vonios kambariai. 2 maš. ga 
ražas. 33 pėdų sklypas. $48,900.00. 

APARTMENTTNIAI 
20 BUTT; 

Labai gerame stovyje. Virš $20,000.0* 
metinių pajamų. Naujas gazo borleris. 
Savininkas nusipirko bizni. Teisingai 
įkainuotas, tik $149.000.00 

34 VIENETAI 
26 butai ir 7 krautuvės. $34.000.00 

metinių pajmų. Advokatas išeina i 
pensija ir išsikelia j šiltesnį klimatą.-
Pats duoda pa*ola . Tik $20.000.00 
įmokėti. Pilna kaina — $99,000.00. 

8 BVTU 
2 metų mūras. $12.000.9« metinių 

pajmų. $105,000.00. 
12 BTTU 

Beveik naujas. $18.000.<*> pajamų t 
metus. $133,500. 

21 VIENETAS 
17 batų, 2 krautuvės i r 2 daktarų 

kabinetai. $22.500.00 metimų pajamų. 
Visi butai išnuomuoti tik suaugu
siems. Labai gerame stovyje Kaina 
$159.000.00. Duokit pasitnyma! 

TAVERNOS, RESTORANAI. MAISTO KRAUTOTBH MOTELIAI, 
GAZOLINO STOTYS. AUTOMOBILIŲ REMONTO DIRBTUVES ir 
FARMOSi Štai tik keletas pavyzdžių! 

RESTORANAS 
"netinių pajamų. MAKQLETTE PARKE 

2617 West 71 St 
Tel.: 925-5256 

TAVERNA IR 
Virš S60.000.00 

Tarp fabriku. Pastovūs kostiūmeriai. j 
Savininkas išsikelia J California. Tik I 

$65.000.00. 
MAISTO K RA PTI "VE 

Didžinlis mūrinis namas su maisto PAJAMŲ BCNGALOW. 6 ir 4 kamb. 
krautuve, įskaitant vigus įrengimus I Bilnas skiepas. Moderniškos vonios 
ir prekes. $50.000.00 metiniu pajamų, j Ir virtuvės. 2 ma* garažas Šildymas 
Tuoj pat galite perimt. Savininkas gazu. Tik $21500 00. 
išeina į pensija m $59000.00. « £ mūrinis. 4 miegamieji 11 mt . 

. A i ^ l ^ S ! ^ 1 " S ^ t f i a ^ r ^ o ^ a ^ ^ f a 
Chiorgos. 22 kamb. ir 4 kamb butas , eatvė, P n i k i a . j ^ n =£^5 A M V ^ L ^ 
savininkui. Virš J75.Oft.Mm metinių ™ P W i m ° puikiau-
pajamu. $279.000.00. . • > . . . -

139 AKERIU FARMA -" J . " butu mūrinis. 6 & 5%. 2 maš. 
Tik purtė valandos nuo Chicagos. . f^Ų1-"?£• Pl>"tp'§m išklotas rūsys. 

Vienas mfisij tautietis, nusipirkęs įoj 
pačioj apylinkėj 80 akerių. už metų 1 " karnh. vieuaJ šeimai. 30 pėdu 
pardavė pelnvdamas S140.0OO.00. Vi. j sklypas Karšto vandens ifazo šilima. 
sai netoli nuo tos farmos bus pra- į 2 maš. garažas. $13,800.00. 
-•"stas greitkelis Tik už i myliu ku- < 1 butu mūrinis. 4 po 5 kamb. Pil-
nasi sunkioji pramong /Comės kaina | nas rūsys Karšto vandens šilima. Mo-
kasmet kyla' Puikus investavimas! i derniškos vonios ir virtuves 50 p€dų 
Tik $1,800.00 už akerj. sklypas. 4 mai. garažas $47 O'iO.OO 

FOR BEST SERVICE IN R E A L ESTATE 

file:///Vest
file:///veniu
http://J75.Oft.Mm


DVHilBAS S! KAKTĮ VININkAs 
(Atkelta iš 4 psl.) j Lietuvių miškininkų sąjunga iš-

tuvių miškininkų sąjungą. V. I spausdino 252 psl. knygą: "Pie-
Žemaitis buvo vienas iš sąjun
gos steigimo sumanytojų ir ak
tyviai dalyvavo jos steigimo 
darbe. Jis 1930 m. visuotinio 
mišk ;ninkų sąjungos suvažiavi
mo buvo išrinktas jos pirmuoju 
p ;rmininku. o po dvejų metų — 
suvažiavimo buvo pe r r ' nk tas 

pačiom pareigom. V. že-

tinė Lietuva Grigo Valavičiaus 
1559 metų Lietuvos girių apra
šyme", jo suredaguotas lietuvių 
mokslininkų kolektyvinis dar
bas kuriame jis pa t s yra pa
rašęs ir išvertęs iš senosios sla
vų kalbos XVI amžiaus svarbų 
Lietuva* dokumentą G. Valavi
čiaus "Revizija pušč Velikavo 

maitis aktyviai prisidėjo prie I Kniažestva Litovskavo". Šiam 
pirmojo miškininkų žurnalo I vertingam darbe sutelkta tiek 

tom 

"Mūsų Girios", redaguojamo J. 
Kupriomo. leidimo, rėme žurna
lą darbu ir straipsniais. Lietu
vių miškininkų sąjunga užmez
gė ryšius su tokiomis pat są
jungomis Klaipėdos kraš te . La t -

daug medžiagos iš XVI amž. 
ap :e pietinę Lietuvą, kad su jos 
turiniu ne pro šalį būtų sus pa
žinti istorikams, geografams, 
kalbininkams, etnografams, miš 
kininkams ir aplamai kiekvie-

vijoje ir Estijoje. Pras ;dėjęs I nam lietuviui inteligentui. 
tarp sąjungų bendraus rbiavi- Baigdamas šį trumpai su
mas, susiformavo j kongresus, glaustą miškininko inž. V. Že-
kurie paeiliui kasmet vyko kito- į maičio veiklos aprašymą, ry-
je valstybėje. j šium su tuo šiek tiek bendrais 

Atsidavęs visa savo siela miš- j bruožais palietęs ir nepriklau- i 
kin'nkų profesiniam darbui Lie- Į somos Lietuvos miškų ūkį, šių l 

tavoje, V. Žemaitis neliko abe- ; sukaktuvių proga linkiu mielam : 

jingas lietuvių miškininkų pro- i kolegai sulaukti ilgos, saulėtos ; Lorreggio (italas, 1494-1534) 

K R O N I K A 
•:i«î »:»::»:»::»::»::»:»::»:̂ ^ :̂«i:»::»::»::»::»::»::<(»::»::c , < l i l l t l l l l i l l I l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l t l H I I I I H I I I 1 

TELEVIZIJAS: DEKORAVIMAS 
Leonardas Andriekaus po- j paprastas ir spalvotas nebrangiai, IS VIDAUS IR IŠ LAUKO 

1 taisau. Už patarnavimą vietoj $3. j Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
už dirbtuvės darbą $10 8r dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas. 

J . M I G L I N A S 
2549 YV. 69 St., U auk., PF 6-1063 

ezijos vertimus angių kalbon 
leidžia Manyland Books leidyk
la. Rinkinys pavadintas "Amens 
m Aniber". 

• Yra pagrindo nusiskųsti. 
Antanas Venclova lapkričio 3 
d. Tiesoj prabilo ilgu straipsniu 
apie literatūros gvvenimo bė
das Jam vr,ač narūmisi bėda1 J & S CONSTRUCTION CO. 
das. Jam ypač parupusi beda Į 1 M B o v , s t o n s t Boston. Mass. 
yra literatūros kritika, kuri pas- A t l i e k a m e įvairius na.mų darbus u 

vidaus ir iš lauko. 
Mūsų kainos be konkurencijos 
Nemokamiems apskaič iavimams 

aKaiJubinki! 

taruoju metu labai teigiamat 
įvertinanti ir aukštai iškelianti 
kai kuriuos paskirus rašytojus, 
daugiausia jaunesnius, naujus. 
ir dažnai kalbanti tik apie juos, 
"tartum mūsų literatūroje ne
būtų nei Guda čio - Guzevičiaus, 
nei Paukštel'o, nei Sirijos Gi
ros, nei Alb. Žukausko, nei dau
gelio kitų — apie jų "kūrybi
nius braižus" net neužsimena
ma"... 

Toliau plačiai nagrinėja ke
letą pavyzdžių, nurodydamas. 
i kokius autorius bei jų darbus 
kr tikai neatkreipę prideramo 
dėmesio. Neįtraukė Venclova i 

Madona su Kūdikiu ir >v Jonu tu avvzjžių sąrašą savęs. Bet Į I 

i. KUDIS Tel. CLiffside 4-1050 
umiutHiiiimiiimtttuimmiimimuiiitii 

iimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiii 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980 
IMIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlIHIlUUItlI 

lll!ll!IHIIIHIIIIIIIIIIIIItllllll!lll1l!llllllllll 

LEG'S SINCLAIR SERVICE 
5759 Sc Wesiern Avenue 

LEONAS FRANCKUS, Sav. 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospeet 8-9533 
. i l l l l l l I l i imit.Ii i l l i i lHlIll i l imilIl inilll l l l 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairią atstumu 

A. V I L I M A S 
3415 So. Liraanica Avenue 

Tel. FRontier 6-1882 

IIIIIIUIIIIIIIIIMIIHIIIIItlIHHMIlilIlIlIlIilII 

M O V I N G 
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

VVA 5-9209 Chioago, IllinoB 
iir.iillllill!!IMIII(ll!!!!IIIliiiUiiilUUI!llltl 

fesiniam sąjūdžiui ir emigraci- j senatvės, sugrįžti į laisvą Tėvy- j 500,000 dolerių vertes paveikslas, neseniai buvęs pagrobtas iš Chicagos Į iš nusiskundimo už kitus gana ^ A O ^ HALSTFT* S T R F F T 
joje. Atvykęs 1949 m. j Chica- j nę ir ten. lankant net 18 metų I Meno instituto ir netrukus rastas šiukšlių dėžėje gerokai sužalotas. Da- , a į š ku. kodėl A. Venclova tą "bė- • EšEm ra * PARTOTTTCTMAS 
gą, jis įsijungė į čia esant} ma- | .1 o priežiūroje išaugusius Kazlų ! b a r » restauruoja lietuvis Alfredas Jakštas. 
žą miškininkų būrelį, kuris su- > Rūdos miškynus, j am bus malo- ] j niuje visiškai akivaizdu, kad 
sirūpino tremtyje gyvenančius, ' nu prisiminti tą dieną ir aplin- Grigaliaus universitetą Romoje,! re, kaip karo veteranas studi- Venclova jaučiasi vienas iš la-
miškininkus sujungti į Lietuvių ! kybes, kuriomis j is sutiko mo- 1965 m. buvo įšventintas kuni- j javo Vokietijoje, persikėlęs į j biausiai nuskriaustųjų literatu 

FRANK'S T.V. & RADIO, Inc. 
Telef. 

tą "be- j |DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ 
• dą" taip jautriai pergyvena. Vii- į |RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

i ORO Į* VĖSINTUVAI SPALVOTOS 

• 
CA 5-7252§ 

TELEVIZIJOS,* 
X 

TELEVIZIJOS APARATAI j * 

miškininkų išeivijoje sąjungą. I kytoią Bronę Ruseckaitę (vii- gu. Dabar sėkmingai dirba pas-j Angliją, baigė garsiajame Oks-
Statutas buvo paruoštas ir 1950 j n ; etę) , su kuria sukūrė laimingą toracinį darbą lietuviškoje Cle-; fordo universitete politiniai eko 
m. vasarą steigiamojo susirinki- šeimą, išaugino sūnus: Kęstutį, velando parapijoje ir reiškiasi 
mo priimtas, išrinkta vaidyba, 
kuries sudėtin įėjo ir V. Žemai
tis. 1952 m., są-gos pirmininkui 
A. Rukuižai išvykus toliau nuo 
Chicagos, sąjungos pirmininku 
buvo išrinktas V. Žemaitis, ku
ris šias pareigas eina ir šian
dien. 1950 m. Lietuvių miškinin
kų sąjunga išeivijoje pradėjo 
leisti žurnalą "Girios Aidą", 
kurio išėjo 22 numeriai. D a r 
šiemet pasirodys 23—24 nume
riai. Pradžioje V. Žemaitis čia 
buvo žurnalo redakcinės komi
sijos narys, o perėmus jį reda
guoti prof. J. Kuprioniui, y r a 
techniškuoju redaktorium, d r au 
ge su Petru šilu. V. Žemaičio 
veikla profesiniame miškininkų 
gyvenime buvo labai plati ir 
reikšminga. Be jo neįvyko joks i 
miškininkų žygis bei sprendi- Į 
mas. 

V. Žemaičio visuomeninė 
veikla 

Visuomenįnėn veiklon sukak-1 
tuvininkas įsijungė gana ankst i . į 
Dar būdamas Marijampolės gim 
naziios mokiniu, priklausė slap- ; 
tai. Vytauto Endziulaičio įkur- : 

tai ateitininkų kuopelei. Vėliau, . 
dėl karo veiksmų Lietuvoje pa- ; 
s ' t raukus i Voronežą, įstojo j 
Vilniaus Martyno Yčo vardo 
gimnaziją, kurią baigė 1917 me- Į 
tais sidabro medaliu. Čia j is bu- '• 
vo taip pat veiklus ateitininkų 
kuopos narys. 

1918 m., sugrįžęs Lietuvon, j 
V. Žemaitis atvyko į savo tėviš- ; 
kę ir iš karto įsijungė į Lietu
vos valstybės ats ta tymo darbą. 
Padėjo suorganizuoti Žaliosios 
valsčiaus savivaldybę, buvo de-
leguotas j Vilkaviškio apskrities 
tarybą, buvo jos valdybos na
riu. Lietuvoje p rk l ausė : miški-'' 
ninku, šaulių ir Viln :ui vaduoti \ 
sąjungoms. Tremtyje: miškinin- j 
kų ir žurnalistų sąjungoms, is
torikų draugijai, y ra Lituanisti
kos instituto narys 
dentas. 

Spaudos darbas V. Žemaičiui j 
taipgi nebuvo svetimas. 1920 : 

m. jo straipsniai buvo spausdi- < 
narni krikšč. demokratų leidžia- i 
mam dienrašty "Laisvė**. Visą 
pusmetį jis išbuvo to d 'enraš- ; 
čio ats. redaktoriumi (prie jo ' 
faktino red. prof. kun. Kūrai - ; 
čio). Rašė: "Lietuvos Ūkyje" Į 
"Mūsų Girose", "G:rio<; Aide", i 
"Drauge", "Naujienose". "Lie- , 
tuvių ErHklonedijoje". "Nauj ie- ' 
nos" išspausdino io s tud ' j a s : j 
"Šešupė ir ios upynas**. "Sienų j 
klausimu srityje ta rp Baltijos i 
ir Juodųjų jūrų" i io p3ties iš
leistos atskirais leidiniais). Chi- ; 

cagos L'etuvių l i teratūros drau- -. 
gija išleido jo parašytą 130 psl. . 
knygelę "Sūduvos Praei t is" , ir i 

nominius mokslus. Dabar dirba 
prekybinių firmų administraci-kuris studijavęs filosofijos ir ; visuomeniniame darbe; Algirdą 

teologijos mokslus Amerikoje, \ kuris, atlikęs karinę prievolę, I joje ir dalyvauja Chicagos lie 
Vokietijoje ir Italijoje, baigęs JAV kariuomenėje. Korėjos ka-' tuvių politinėje veikloje. 

* * * • * * * • • • - * 

ros kritikos drungnais, daugiau
sia tik pareiginiais atsiliepimais. 

'(E.) 

-»--.A.--A."A."A"A--.fc- •' 
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LAIPTAI 
(Atkelta iš 3 psl.) 

poškėjo pavieniai šūviai... Riaušių foną su
darė namai : aukšti, seni, sulipę vienas su 
kitu į grėsmingą sieną, kurioje vėpsojo tarp
duriai kaip piktai išsišiepusios burnos. Ant 
vieno namų švietė raidės D-R-U-G-S — 
drugs. " D " virpėjo ir merkėsi kaip traška
nota akis. 

— Jonai, j uk čia... čia toji vaistinė! — 
nustebo Elvyra. 

Ekrane tebesiautė minia. Įtūžę veidai. 
rėkiančios burnos, sugniaužti kumščiai ir 
balti policijos šalmai virto ir griuvo vienas 
per kitą lyg Picasso paveiksle. Toje maiša
tyje Elvyra ieškojo tik vieno veido ir bijojo 
rasti. Juodo, neatpažįstamo veido su storo
mis lūpomis, kurios sakė: "Lady. nuleista 
padanga!" 

Nuo anos nakties Elvyra laikėsi tų žo
džių, kaip liepto turėkiių. Liepto per neiš
matuojamą baimės ir neapykantos bedug

nę į tikėjimą žmogumi. O laikytis nebuvo 
lengva: toks siauras, toks trapus siūbavo 
t a s lieptas, kaip siūlas... Jį galėjo perpiaut 
anas suomiškas peilis, galėjo sudaužyt vie
nas akmuo iš juodos rankos... 

— Ar pasakytų jis, kad mūsų padanga 
nuleista, jei dabar sustotume toje gatvėje? 
— paklausė ji vyro, žiūrėdama tolyn pro 
žalias šakas už lango. 

— Abejoju, — atsiliepė tas. — man ro
dos, dabar jis greičiau pats tą padangą nu
leistų... 

O melsvam ekrane žinių komentatorius 
pranešinėjo monotonišku balsu: "Riaušėse 
jau žuvo devyni civiliai ir vienas policinin
kas. Policininkas buvo nudurtas peiliu, ka i 
norėjo iš riaušininko atimti padegamą bom
bą. Organizacijos ''Piliečiai už lygias teises" 
vadas R. J. Jonės pakaltino miesto policiją 
brutualumu". 

Elvyra atsistojo ir išjungė aparatą. Ne
įsivaizduojamai siauri buvo tie lieptai nuo 
žmogaus iki žmogaus!.. Su kiekvienu žings
niu jie lūžo ir trupėjo į mirtinai žeidžian
čius šipulius... 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
COSMOS EXPRESS 

M A R O U E T T E GrFT PARCKL SERV. 
3 skyriai Chicagoje: 

2608 W. 69th St. Tel. W A 5.2787 
2501 \V. 69th St. Tel. W A 5-2737 ^ a s * ^ - ; 
3212 So. Hals ted St.. Tel. CA 5-1864 \ 

Lietuvių bendrovė, kuri turi teisę j 
s iuntinius siųsti be tarpininke tiesiai | 
savo vardu iš Chicagos i Lietuva. 

D ide l i s pas ir inkimas geriausios rū
šies medžiagų ir k i tų prekių žemo
mis kainomis . 

E. ir V. Žukauskai 

eurrent dlvidend on tnves tment bonus * 
f * H % DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL V I S A S T A U P Y M O SĄSKAITAS, į 
* Vi 1 metu investavimo bonus m o k a m a 4 ^ £ % d i v i d e n d u kaa p u s m e t i Ir S 
įjį dar išmokame p o %% už kiekvienus m e t u s , 4 m e t a m e praė jus . $ 
| BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION * 
| 4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 | 
« Valandos: Pirmad., Antrad., Penktad. Ir Šeš tad . 9 v. r. iki 4:80 T. p. p. I 
Š Trečiad. uždaryta; Ketvtrtad 9 v. i. Iki 8 v. v. I 

HCH0IC1KHOK* 

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponj ! 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus 

k kitus daiktus. Ir iš toli. Mieste 
leidimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67 PI. WA 5-8063 

TV - Radio - Stereo 

B A N G A 
Pardavimas ir taisymas 

2649 W. 63rd Street 
Tel. 434 - 0421 

P. Rudenas K-Simulis 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC. 

MARQUETTE PK., 62 M So. Western, PR 8-5875 
Vedėjas i, LEEPONTS 

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6 ĮĮį 
vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. vakaro. 

korespon-

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE 
80 MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVĖ 

CHICA G0 S A VINGS 
A N D LOAN ASSOCIATION 

6245 S0. WESTERN AVE. CHICAGO, ILL 60636 TEL. GR 6 - 7575 

ON INVESTMENT 
ACCOLNTS 

NUO s. M. SPALIO 
1 DIENOS 

METAMS 

Federalinės %yriausybes 
apdraudos Įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdrausto*; iki 

S 15.000.00 
CHtCA<iO SAVTVOS AN'I) LOAN BEMIROV'K. vk-na tarp r.y-
mesnHijn kraš to finansinm istaigti. aptarnauja šios apyl inkes 
g y v e n t o j u s pavyzdingai , saugiai ir pelningai jau virš 42 m«"-
tus , visada, prisf latkydama saugrimo ir išmokėdama, palygi 
namai , aukšta, dividendą. Per paskat in ius 10 metei Chicasro 
Savings i š m o k ė j o savo tanpytojanx< virš 12 milijonu doleriu di
v idendais , š ia i s metais išmokami dividendai s i eks beveik dn 
mi l i jonus doler iu . Mes nesiveržiame tapti pa/ia didžiausia heu-
( irote . r>et s t eng iamės būti st iprūs finansiškai ir Mkfi i iaeius 
ger iaus ias patarnav imus mūsa t a u p y m o ir skolinimo nariams. 

>fe». bendra<larbiauiame su v iet inėmis lietuvių orjraiMzaci-
jomis . noriai pris idedami <larbais ir finansais, kad galėtu pa
siekti geresniu gyvenimo salytru. Kvieč iame visus tatipyroo ir 
pasko lų re ika la i s kreiptis i <*nieagos Taupymo ir Skol inimo 
Benrove . i šaugus ia i virš S8O.OO0.00ti tur to įstaiga. 

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSU PILNAS PATARNAVIMAS-

CHIOGO SAVINGS BENDROVE kviečia visus lietuvius, ypatingai 
tuos. kurie dar nesate aplankę mūsų 80 milijonų dolerių finans'nes 
įstaigos, vienos įdomiausios visoje Chicagoje. Pradedant liepos ("u 
ly) 5 diena visi atsilankiusieji bus vašinami šaltu lemonadu. skania 
kava su lietuvišku sūriu ir kitais skanumynais Nėra reikalo būti mū
sų taupymo ir skolinimo nariu, kad galėtumėte pasisvečiuoti pas mus. 
Atvykusiems bus parodyti visi bendrovės įrengimai, pagerinimai ir 

pagražinimai Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pirmą įstai
gos aukštą. Laimės Šait'nelį — Wishing VVell, per kurį surenkama ir 
išdalinama kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1.200.00. 
Pamatyste plačiai žinomą didelį Chicago Savings Prezidentinį kam
barį, kuriam- yra vietos 260 asmenų ir kuris veltui duodamas orga
nizacijų susiriakimams. Susirinkusiems veltui jame teikiame kavą. Šis 
kambarys yra išpuoštas dideliais Jungtiniu Amerikos Valstybių pre-

ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis. Pamatysite 
įvairių*rinkinių kabinetą ir daug k:tų įrengimų bei patagumų, kuriais 
per metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai. 

Vaidyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime. 

JOHN PAKEL, Sr.. Prezidentas 

1. Infured Family Savings 
2. Coliege Bonus Savings 
3. Christmas Club Savings 
4. Vacat'.on Club Savings 
5 Horne Mortgage Loans 
6 Home Improvement Loans 
7. Ali Types of Insurance 

8. Sell and redeem U. S. Bonds 
9 Safety Deposit Boxes 

10. Free Community R.ooms for 
your .rganization meetings. 
(Free Cof fee) 

11 Cash cheeks and pay ai! family 
billa with our special moncy 

order cheeks. No service charge 
to memhers. 

12. U. S. Postai Stamps Machine 
Service 

13. W*p sfi: Travelers Cheeks 
14 Save-by-mail Kits 
15. Notar\- Public Service 

16. 
17. 

18 

Two large Free Parking Lots 
Free Theatre tickets two 
Saturdays monthly for your 
children and mothers 
Christmas party wfth gifts to 
Coliege Bonus Members 

PATOOICH* VALANDOS: 
MONDAY 18:00 PJL—8:00 P J I 
TUESDAY . . . 
VVEDNESDA-i 
THURSDAY 
FRIDAY 
SATLRDAY 

9:00 A.M. — 4:00 P J t 
Clowid Ali Day 

9:00 A.M. —8:00 P.M. 
9:00 A.M. — 8:00 P J i . 

9:00 A.M. —12:30 PJf. 

http://S8O.OO0.00ti


V.F.NO TIRTA! IMBMJON 
(Atkelta iš 1 psl.) 

įtakoje. Gi "Nukryžiavimas" 
J apie III šimtmetį po Kristaus 

<7 ' išnaikintos. XVII a. Lenkijoje 
nr.) JŠ parapijines oažnyčios buvo Kilusi teorija, kad lenkai 
Koi-zennoje. nežinomo tapytojo yra tų sarmatų palikuonys. Sar-
darbas, turis itališkojo "trecen- matizmu buvo vadinama tai, 
to" meno bruožų. ; kas lenkuose atsirado ne iš Va-

Visi Bfe eksponatai turi tikslą ! karų Europos. Esmėje čia, pa-
parodyti vien Lenkijos kultūrą, rodoje, lenkų kultūrai "sarma-
Tuo tarpu tikrumoje daug tos tiškos krypties" priedanga pri-
parodos objektų lygiai galėtų skiriami kūriniai nelenkų, gyve-

•c ia. 

{ Naujajame pastatyme skam- skelbė kritikės V. Kulešovos (beje, ir turi būti sąlygojamas 
ba ir nauji vardai: dirigentas straipsnį, paskirtą vien L. Trui muzikos charakterio. Meniškos 
V. Viržonis, Violeta — S. Ra- kio pastarajam darbui ivertin- L. Truikio dekoracijos "Travia-
palienė arba J. Ragaišytė, Al- ti. Pagrindinės įvertinimo išva- tai", jų muzikalumas ir savotiš-
fredas — A. Domeika. Tik du dos tokios: 

• Pasaulio Lietuviu archyvas Į Krivickui, turėjo pasitarimą. ,"! Lk K ai "Sintetiška visuma, aiški kla-
Svenčia savo veiklos dvidešimt- ! Wash:ngtone Dambriūnų į̂jMMMMMyBOU JMP^Jfc«lt> ^ i B ' | a t taMi kompozicijos sandara. 

būti ir analogiškoje parodoje 
apie Didž. Liet. Kunigaikštystės 
kultūrą, nes daug kas liečia Lie-

nusių to laiko Lietuvos 
jos žemėse. 

Lietuvio dailininko 

Lenki-

Prano 
tuvą ar net eksponatai yra su- Smuglevičiaus sukurta Vilniaus 
kurti lietuvių dailininkų. meno kryptis irgi laikoma lenkų 

Žygimanto Senio ir 2ygiman- kultūros dalimi. Panašiai pada-
to Augusto kardai. ŽygimantoĮ ryta ir su Vai. Vankovičiaus 
Augusto, Onos Gedimįnaitės I mokėsi Vilniuje bei Petrapily-
(Jogailaitės) Eatorienės. Kos- j je ir Lenkijoje visai negyveno) 
ciuškos, Adomo Mickevičiaus,: nutapytu Adomo Mickevičiaus 
Lietuvos kariuomenės kapitono į portretu. 
S. Kubickio (mirusio 1809 m.), I Atskirą vietą parodoje užima 
Karolio Radvilos portretai, 14 j italų kilmės dailininko Bernar-
Slucko juostų, paveikslai nuta-' do Belotto (vadinamu ir Gana-
pyti dailininkų Prano Smugle- letto) 12 paveikslų, daugumoje 
vičiaus, Valentino Vankovičiaus ; vaizduojančių XVIII amž. ant-
labiau priklauso Lietuvos, negu rosios pusės Varšuvą. Tai ir ano 
Lenkijos praeičiai. 49, 50 ir 51 i laiko miesto, pastatų "fotogra-
nr. eksponatai — tai Briuselio j fija", nors ir nepasižyminti di 

mėtį. Darbas buvo pradėtas muese. Buvo svarstoma Kultū-
Vokietijoje 1946. XI. 19. Per šį j ros kongreso šaukimo data, pro-
laikotarpj surinkta daug ir la- gramą ir kiti einamieji reiKa-
bai vertingos medžiagos. Šiai j lai. Kongresas siūloma ruošti 
įstaigai vadovauja archyvo di-1 1967 metais Chicagoje gegužės 
rektorius Vincentas Liulevičius j mėnesio gale, su eile paskaitų, 
(dirbąs nuo 1948 m.) ir skyrių į liečiančių kultūrinį lietuvių gy-

tybiniu teatru: režisieriaus Ros-
tislavo Andriejevo (buvo tik 
pradedąs solistas tenoras, dau
giau pasireiškęs operetėje vo
kiečių okupacijos metais) ir 
Liudo Truikio, operos dekora-

meninis išbaigtumas ir plasti
nių formų bei spalvų vystymo 
logiškas nuoseklumas — tokie 
pagrindiniai šio spektaklio de
koracijų bruožai." 

kas artimumas Čiurlionio tra
dicijoms suteikia joms nacio
nalinio (t. y., tautinio E.) sa
vitumo." (E). 

toriaus - veterano, 
. . . . . . tapo ''nuimtas 

•eterius, nuo 1952 m.). Kaži-1 • Recenzavo du lietuvius ra- l e n t>'n o s * v e l •*» d i r b t l > 
mieras Jasėnas (istorinės me- į šytojus. Press Telegram laik-:^ P a t j t ea t r^> anksčiau patei-
džiagos inventorizacija. nuo! raščio. einančio Long Beach,; k ė dekoracijas "Don Carlos" 
1961 m.) ir Česlovas Grincevi- j Calif.. sekmadienio priede spa- °Pera i- d a b a r 

M O V 1 N G 
perkrausto baldus :š arti ir toli. 

A, BENIULIS "Dekoracijomis siekiama pa-

nuo r y Š k i n t l m U Z i k ° S P r k > r i t e t ą Chicago, 111. S0632. Tel. RE 7-7083 
prieš dramatinį veiksmą, kuris, 

Jr ' • ^ > 

čius (bibliotekos vedėjas, nuo 
1966. L). 

Medžiagą siųsti ar rašyti šiuo 
adresu: Pasauilo Lietuvių Ar
chyvas. 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago, 111. 60638. 

Platesniu straipsniu Pasaulio 

lio 16 d. laidoje buvo recenzuo
tos Vyt. Tamulaičio "Nnmble-
foot the Ant" ir Al. Barono j 
"Footbridges and Abyzes". Pa-į 
žymima, kad Tamulaičio skruz- I 
džių karas prašosi palyginimo į 
su žmonijos karais ir iškeiiamE j 

"Literatūra ir Menas" pa-

! 

lietuvių archyvo sukaktį "Drau- • Al. Barono knygoj slypinti iro-
go" kultūriniam priede paminė- i nija. 
sime kiek vėliau • Tradicinė 'Traviata' Kau-

Kultūros tarvbos posėdis ne. Kauno muzikinis teatras iš 
YVashingtone. Š. m. lapkričio naujo pastatė Traviatą", šią 
mėn. 5 dieną Pasaulio Lietuvių operą Lietuvoj mėgsta ne tik 

fabriko "arrasai", sieniniai kili-; deliu meniškumu, bet gana tiks- j Bendruomenės Kultūros taryba, i dėl jos pačios savybių, bet ir 
mai su Lenkijos Aru bei Lietu- i H detalėse. Atstatant, ypač se- į susidedanti iš dr. J. Puzino (pir- j todėl, kad ji yra Lietuvos ope-
vos Vyčiu Kataloge vien pa-1 namiestį, pastarojo karo metu j mininko), dr. A. Salio. dr. V. j ros teatro tradicinis simbolis: 
sakyta, jog tai kilimai "su Len-1 veik visiškai sugriautos Varšu- j Maciūno, dr. K. Ostrausko. L. \ vien tas vardas primena, kad 
kijos ir Lietuvos emblemomis", vos, architektai ir urbanistai la- j Dambriūno. V. Trumpos ir A. . 1920 metų gruodžio 31 d. juo 
Tai Žygimanto Senio ir Žygi- bai daug pasinaudojo Belotto j Vaškelio, dalyvaujant dar dr. J. i prasidėjo Lietuvos operos teat-
manto Augusto laikų kilimai.; paveikslais, kurių jis iš viso bu-1 Baliui, dr. K. Jurgėlai ir dr. D. į re istorija. Vilniuje operos teat 
Tie abu valdovai turėjo daug į vo sukūręs net 26 ir kurie visi | Į ras jau kadai atgaivino tradici-
titulų. buvo įvairių žemių vai-į yra Varšuvos Valstybiniame j jaunystėje persikėlęs iš Čekijos i j ą Naujų Metų išvakarėse val
dytojais. Kodėl gi tik tos dvi j muziejuje. Visa virtinė baž-i į Krokuvą, gi motina Kroku-idinti "Traviatą". Tad ir tas 
"emblemos'' atsirado kilimuose, j nyčių, senųjų pastatų, ypač t. : vos vokietė) buvo labai pedan- teatras, kuriame Lietuvos ope-

kataloge nieko neparašyta, v. Krokuvos Priemiesčio gatvė-j tiškas istorinės tikrovės atžvil- r a gimė įr a u g o (dabar vadi-
je atstatytų, dabar atrodo taip, j giu. Užtat jis galutiniame "Žal- namas Kauno rmizikinis teatras) Čia nutylėtas faktas, jog tai 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pssinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. PK 6-8998 

PARUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIU 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS 

STEIN TEXTILE CO 
urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritime: da-
masko, brokados, "boucle's", "fiberglass". 

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ. 
STEIN TENTILE bendrove yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, cylons, taffetą, aksomo. ANGLIŠKI; MERŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjj Sibirą 
už žemas kainas. 

615 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, I IL HA 7-3737 
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta 

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę 
Jefferson St. Chernin's aikštėje 

\ . 

dviejų valstybių vieno ir to pa-| kaip juos atvaizdavo Belotto. j girio mūšio'' paveiksle vėliavą -jautėsi negalįs būti be 'Travia- ' ^ 
ties valdovo dvaro kilimai, su į Jis buvo nuo 1767 iki 1780 m.! virš Vytauto galvos jau kitaip tos". 1 
to valdovo valdytų dviejų su-' karaliaus Stanislovo Augusto modifikavo. Labai patraukia Į 
vereninių valstybių herbais.i dvaro dailininkas. 76 nr. yra to žiūrovo dėmesį "Žygimanto var-
Tais kilimais pabrėžiama, kad ! paties karaliaus elekcijos "fo-1 pas" gyvomis spalvomis Žygi-' 
valdovas valdo dvi atskiras tografija". Būdinga, kad Belot- . manto Senio dvaro, stebinčio,: 
valstybes. Užtat ir tie "arrasai" i to. vaizduodamas ano laiko Var-; kaip keliamas didžiulis varpas 
nėra vien Lenkijos kultūros pra- į šuva, fotografišku tikslumu pa- į Vavelio pilies katedros bokš- j 
eities turtas. Tai yra lygiai Lie-; vaizduoja ne vien tik prabangą, tą. Prie daugybės detalių pa- \ 
tuvos ir Lenkijos praeities kul- bet ir skurdą, jei jis buvęs gre- veikslas didingas savo kompo-
tūros turtas. ta tos prabangos. Parodos ren- zicija ir gyvas savo realizmu. 

Paaiškinimuose prie Slucko! gėjams rūpėjo tais Belotto pa- Prancūzų tapytojo J. David'o 
juostų kunigaikščio K. Radvilos veikslais parodyti, jog XVIII a. i buvo ir Napoleono dvaro dai-
bekSmolensko pastalininko St.' Varšuva buvo ne "medine", o lininkas) S. Potockio oortretas 

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manofactorers 

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ 

Voišos portretų, etnomo lazdos 
(nr. 57) rašoma, kad tai ekspo
natai, atstovaujantieii Lenku 

i didingas, ne tik savo didumu. 
Parodos rinkini užbaigia du bet ir kompozicija, nors visu-

J. Mateikos paveikslai: "Žygi- moję dvelkia šalčiu bei pasipū-
v. sarmatisKą manto varpas' ir bandomasis timu. 

krypti". Tokios meno krypties 
lenkų meno istorijoje nėra. Sar
matų gentys, mūsų eros pra
džioje gyvenusios žemėse 
Baltijos ir Juodųjų jūrų. 

: an 

"Žalgirio mūšio'- variantas. Pas- Visa suglaudus, neabejotina, 
tara jame J. Mateiko virš Vy- j kad paroda pirmučiausia turi 
tauto galvos pavaizdavo plėvė-! politinės propagandos užmačius, 
suoiančią lenkų vėliavą, bet Ma-; Meniškumas joje yra tik prie-

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

2400 S. Oakley Ave., Chicago 
Tel. VTnriniai 7-7253-59 

oet teiKo (kurio tėvas buvo 

Visų rūšių 

taupmenoms 

4 kartus 

metuose 

N U O SPALIO MĖN. 1 DIENOS 

Taupmenos įdėtos iki 10 dienos mėnesio, 

pelno dividende nuo pradžios mėnesio. 

JrtJO DABAR TAUPOMOS S-TOS YRA APDRAUSTOS IKI $15,000. 

TURTAS $ 1 0 3 , 0 0 0 , 0 0 0 0 0 
REZERVAI $ 9 , 8 0 0 , 0 0 0 0 0 

Bendrove iš seno vedama tėvo ir sūnaus 

Paskolos namams įsigyti ar taisyti 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LITWINA3, Prez. 

3039 So. Halsted St., Yl 2-1272 
Apkainavuną ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai. 
Raštinė atdara kasd en nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro Ii šeštadie 

niais iki S vai p. p. 

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausi pasirinkimą 
visu modemiškų baldu, elek
trinių krosnių, radijo ir teie-

* • • . "* 1 ? J. a 

iZiius ausidsu, sa*u.Y >uTa 1» 

kitu namams reikmenų. 
LIETUVIŲ ĮSTAIGA 

ROOSEVELT FURNITURE CO 
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS 

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-47 f I 

RUDUO JAU ČIA 
NETOLI IR KALĖDOS... 
Dabar jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti, kokį dovanų 

siuntinį pasiųsti savo artimiesiems. 
Padaryti tai yra paprasta ir lengva, taip pat ir pigu, pasinau

dojant leidžiamų siųsti prekių kainoraščiu, kurį gali gau
ti kiekvienas veltui, pareikalavęs pas mus. 

Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko, arba nežino, ką reikė
tų siųsti, siūlome jau paruoštus praktiškus ir reikalingu? siunti
nius. 

RK f. (Moteriškas) 
Vilnone paltui medžiaga, itališkas nailoninis lietpaltis, neper

matomo japoniško nailono suknelei 4 jardai, 2 p. viinenių arba nai
loninių kojinių. 1 vilnone gelėta arba su įvairiais raštais skarele, 
1 šilkine skarelė, 2 biro, vilnonis megztukas ir graži dėžė šokoladi-

$75.00. 

RK 2, (Vyriškas) 
Grynos vilnos nertinis. 3H jardo vilnonė kostiumui medžiaga. 

2 nailono viršutiniai marškiniai. 2 p. vilnonių kojinių, 1 p. odinių 
pirštinių, 2 biro, 1 kaklaraištis, 1 itališkas nailono lietpaltis ir dėžė 
šokoladiniu saldainių. 

$75.00. 
Jungtinis siuntinys RK 1 ir RK 2 kainuoja $135.90. 

4 sv. taukų. \ 2 sv. arbatos, ^į sv. geriamo šokolado. ' 2 sv_ ka
kavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dež neseafe. 1 sv. saldainių, 1 sv. 
razinkų, 1 sv. cukraus, 34 sv. pipirų, : •> sv. šokolado. 

Tebesiunč'ami mūsų skelbtieji didelio pasisekimo turį siunti
niai: V.-3. K)1-;; jardo kostiumams medžiaga, už 055.00, P-3. trims 
paltams angliška vilnonė medžiaga už S60.00 N-4, 16 jardų ne
permatomo nailono suknelėms už $45.00. 

BALTIC STORES, LTD. 
( Z . J U R A S ) 

421 Hacknev Rd., London, E. 2. England 
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas su ga

vėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3-4 savaites. Visos siun
tos registruotos ir apdraustos. 

ATSTOVAI: Gaiva, 3570 W. Vemor, Detroit. Mirh., A. Kusinskis. 
167 Colledge Str., Apt. 2. Sudbury, Ontario, Canada, L. Radzevičius, 
R. R. 2. Port Arthur, Ontario, Canada. 

JUSTOJ MACKIEWICH 
Direktoriij Taryboa PinnmmkM 

JUSTIN MRCKIEWICH, Ji 
PreddentM 

V A L A N D O S : 
Pirmadieniais 9 iki 8 v. vak 
Antradieniais 9 iki 4 v. vak 

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 9 iki 8 v. vak. 
Penktadieniais 9 iki 4 v. vak. 
Šeštadieniais — 9 iki 12 vai. 

L 

STANDARD FEDERAL 
SAV I X G> d LOAN ASZOC1ATION 

O F CHICAGO 
4192 ARCHER AVE — CHICAGO, ILLINOIS 60632 

Tetef. — VIrginia 7-1141 

CRANE SAVINOS *! 
AND LOAN ASSOCiATiGN 

B. B. PIETKIEWICZ. Prez. 

2555 ^'est 47th St. Tel. LAfayette 3-1083 į | 
P1£MTT OF FREE PARKING 

dlllllllllllllllUliMIIIUIIIUIIIIUIIIIIIIHIIMIIIIIIIIIIIIIi!? iU«; <l!lllill!l!l!llll!illl|in!l 
•> = 

Artesian Restaurant 
2432 West 63rd Street (63rd & Artesian) 

Naujas aokšta*. dividendas 

mokamas už investavimo 

aąskaitas 

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d. 

• Skanūs valsrai 
• Geras patarnavimas 

• Puiki atmosfera 

P I E T Ū S 
S i.65 & S2.25 

BALANDOS: ANTRAD, Ir PENTfT 9 v, r. Iki S T. y. 
PIRMAD ir KETV S v. r. Iki 9 v. v, 
ŠEŠTA D. 9 v. r. iki 12 v. d. . . . .Trečiad. nMaryta 

JOKIC LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS 
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ. 

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622. 
= Atdara sekmad iki ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad. ir 
5 Šeštadieniais iki 5 valandc« ryto 

^iiinHnnH»HftwmHH»m»mwmHtiiHmin»wHimnnui'»tun.mHnmiiminni 



AKADEMINĖS PROs1- AiS^ĖS 

i ** 

Naujos Studentų ateitmuikų' A t v i ^ S l a i š k a s 
sąjungos Centro valdybos, 
išrinktos 1966 metų rugsėjo 

.-.arusio pradžioj, narių 
sąrašas 

filisteriams 

^ėti, hpt kur ji gyvena ' 
Tokių paprastų dalykų kaip I 

filisterio adreso negalima leng-

DRAUGAS, šeštadienis. 1966 m. lapkričio 19 d. 7 • 

vai gauti, arba nežinia, kas jj 

Kadžius Eimutis — pirminin
kas, 1339 James St., Baltimore, 
Md. 21222. Tel.: SA 7-1939. 

Gimė 1946 metais vasario 
j mėn. 23 d. Vokietijoje. 1964 me-
] tais baigė Baltimore Polytech-
j nic Institute. Dabar lanko J. H. 
t U. (John Hopkins University). 

Svotelytė Vėjūne, Julija, Jonė 
l T T r j c i o r n ^ r o i l r o l n o l / i r v i o u o im^ 

*— L l I J l V l i l U K . . i ^ U i l 4 į l l T i 1 U U U * C 

I deja, 622 Grantley St., Baltimo-
\ re. Md. 21229. Lanko U of Md., 

College Park, Md. 20740. Tel.: 
• WA 7-3800-7268 

rastų ir labai prasmingų. Be to,, filisterius atvykti į šiemetinį 
.svarbu, kad Pasaulio lietuvių i LSS suvažiavimą ir šį klausimą 

lokią adresų kartoteką turėtų i j a u m m o k o n š r e s e t e i g t a Pa-, išdiskutuoti ir sudaryti ateities 
Lietuviu studentu sąjungos fi- vest . Arba. kodėl nesusirinkti S a u H o I i e t u v i ^ studentų atsto-! planus filisterių sąjungai įkurti. 
listerių sąjungos steigimo rei

kalu 
•baigusiems' per LSS suvažia-1 j j * . P e r k u i * b ū t l * š a l i m a f l" I FILISTERIAI, JUNKIMsS! 

Laikas vėl pribrendo atkreip
ti dėmesį į vis augantį skaičių 
Lietuvių studentų sąjungos fi
listerių. Stebint jų darbus, lie
tuvių veikią ir kita, tenka daž
nai pagalvoti: "Įdomu, kaip Pet
r a s įsikūrė, ką jis daro, kiek! svarbu, kad bendrinė orsranizaci-

vimus, juos sekti, gal duoti sa
vo sugestijų. Ar tai neturėtų 
būti filisterių darbas? 

Kai kurios jaunimo organiza
cijos turi filisterių sąjungas, ir 
jų darbai yra pavyzdys, kaip 
galėtume prasmingai veikti. Yra 

i listerių sąjungą praplėsti į visą ! 
' pasaulį, t. y.. įsteigti viso pašau- j ; K I P ^ SIMATYMO LSS ŠUVA-
lio lietuvių filisterių sąjungą, j ŽIAVIME! 

Nuoširdžiai kviečiame visus! • J . GT 

vaikų turi..." ir panašiai. Dažnai 
pritrūksta informacijų kokiu 

ja, kaip LSS, tokią sąjungą taip 
gi turėtų. Daug metų tas klau-

nors klausimu ir prisimeni, kad simas diskutuojamas, bet kaž-
Birute baigė sociologiją ir kaip 

Gimė 1946 metais gegužės j t i k r ū P i m u b u s i m u galėtų pa 
mėn. 20 d. VViesbadene, Vokie 

kodėl ta sąjunga vis neįsikuria. \ % 
O jai įvairių darbų daug atsi- Į *į 

f T Ė V A S IR S Ū N U S 
MARCUETTE FUNERAL HOMi 

tijoje. 1964 metais baigė Wes-"Studentu Gairių" redaktore Skirmantė Makaitvtė" ir Gediminas Naujo- <-„v.v, u;„is c v. i T-> V ^ i , .*.. .. , . . - . v - , . , wį,c tern riign school. Daoar lanko 
kaitLs ruošia spaudai te studentu žurnalo numeri, kuris pasirodys LSS : ° 
uuvažiavimo metu Toronte. Nuotr. Ged. Naujokaičio u - o f M d - Studijuoja anglų kal-

! bą, aukiėjimą, sociologiją. 
Noreikaite Vita, Laima — 

protokolų sekretorė, 9 Kenwo-
od Ave., Baltimore, Md. 21228. 

Gimė 1945 metais gruodžio 
Šiais metais Lietuvių studen- į rrvkų, bet mano. kad svarbu | 1 2 &*** Ansbache. Vokietijoje, 

tų sąjunga atgaivina "Studentų į '-Studentų Gairėse" i š r e i k š t i ! 1 9 6 3 metais baigė gimnaziją. 
Gaires". Lapkričio 5 d. New i nuomonių skirtumą. Nuomonių j ^ , m e t u s studijavo Annhurst 
Yorke įvyko naujai sudaryto | skir tumas y ra sveikas dalykas, Į( 

' 'Gairių" redakcinio kolektyvo j priverčiąs galvoti. 

Atgaivinamos Studentų Gaires 

posėdis. Kolektyvą sudaro: 
Skirmantė Makaitytė, redakto-! 
rė; Rimas Gedeika, redakto
riaus pavaduotojas; Vytautas 
Radzivanas, administratorius; 
Violeta Gerdvil.ytė, vyr. maši
ninkė; Danutė Kezytė. Jonas ' 
Gurinskas ir Rimas Šileikis — ' 

Skirmantė Makaltyte, 
SG Redaktorė 

I tu lanko John Hopkins Evening 
i College. Studijuoja politinius 

mokslus, istoriją. 
šilgalis Rimas — iždininkas. 

1251 James St., Baltimore, Md. 
21223. 

Gimė 1945 metais rugpiūčio 
mėn. 21 d. Dabar lanko U. of 

Suvažiavimui ar tėjant . Lietu-; Md. Studijuoja farmaciją. 

LSS SUVAŽIAVIMO 
KAINOS 

kolektyvo nariai, ir Gediminas j ™ studentų sąjunga norėtų pa-, g n f i w l fe Saulius A. 
Naujokaitis - fotografas. Bend | s k e l b t i numa ty t a s kainas na-
radarbiauja Irena Blaževičiūtė, į r i a m s i r svečiams: 
Salvinija Gedvilaitė ir Antanas j N a r i a i - k a i užsimoka savo na-
Vasiliauskas. Posėdyje buvo ap-1 ™ m o k e s t J '* -''' s ~ 
tar tas bendras veikios planas 
šiems metams. Numatyta išleis
ti "Studentų Gaires" 3 sykius 
kas semestrą. Pirmas numeris 
jau bus platinamas LSS suva
žiavime Toronte. 

ei jos mokestį (S3.00), gauna 
nuolaidas į visus suvažiavimo 
parengimus (Susipažinimo va
karas — S1.50. "Eik-Eik" šo
kiai — S2.C0. Pabaigtuvių ba-

vice-
pirmininkas. Box 824, Catholie 
Univ. of America. VVashington. 
D. C. 20017. 

Gimė 1945 metais gegužės 
mėn. 13 dieną. Lanko Catholie 
University of America VV'ashing-
tone. Studijuoja Europos istori
ją, filosofiją. 

Salytė Rima — spaudos ir in-lius — $3.00). Metraštis kainuo
ja $1.50. Nariai , kurie a tvyks t a ' formacijos skyriaus vedėja, 206 

Nuo pat isisteigimo "Studen- j į suvažiavimą ketvirtadienį, ga-1 Wayne Ave., Springfield, Pa. 
T e l : KI 4-1285. 

Gimė 1948 metais vasario 
mėn. 15 dieną Amerikoje. 1965 
metais baigė Holy Child High 
School. Dabar antrus metus lan
ko University of Penna. Stu
dijuoja rusų kalbą ir literatūrą. 

Mūra skaitė Danutė 

TBYS MODERNIUS KOtLICiiK 
2533 tVest 7 i st Street Tel. GR 6-2345-6 
14(0 So. 50th Ave., Cicero Tel. TO 3-2108-09 

AIK&Tt AUTOMOBILIAMS STATYK 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I U S 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4330-34 South California Avenue į 
Telef. LA 3-0440 ir LR 3-9852 t 

i#&ft&?0%$*ffi!&&; 

Ii pirkti visus bilietus kar tu ir 
gauti da r didesnę nuolaidą 
i $10.00). 

Svečių karnos yra t ruputį 
aukštesnės: Registracija y ra 
S3.0C ir parengimų bilietai — 
S3.00. S4.00 ir S5.00. "Metraš-
t s " kainuos $2.00. Svečiai irgi 
gauna nuolaidą, jei pirks visus j dos ir inform. skyriaus vedėjos 
bilietus iš anksto ($15.00). .padėjėja, 605 Brighton St., Phi-

"adeiphia. Pa. 19111. Tel. : RA 
SurmKti pinigai ra naudoia-

tų Gairės'' buvo gana liguistas 
leidinėlis. Tai pasirodė, tai ne
pasirodė. Dabar vėl šiaip taip 
atsistojo ant koių. Bet a r ilgai 
pastovės — priklausys nuo pa
čių studentų susidomėjimo ir 
talkos. "Gairės" tik su stipria 
studentų parama galės pasiekti 
savo tikslus. Studijuojantis lie
tuviškas jaunimas šiaurės Ame
rikoje, išsisklaidęs po tą platų
jį žemyną, retai turi progų su
sitikti ir padiskutuoti. Susibū-' na Įvairiems reikalams. Perei-
rę ne tik neturi laiko savo prob-1 tais metais Sąjunga paaukojo 
lemų išspręsti, bet net kaip rev-\ $1.000 Jaunimo Kongresui. Li-
kiant jų suformuluoti. Dėl to ir \ tuanus gavo $200 paskolą ir 
yra tiek trūkumų didelių šuva-i Metraščio spausdinimas bei pa-
žiavimų rezultatuose. Į ruošimas kainavo $1.400. 

Taigi, leidinys, kuris pasiro-; Šiemet jūsų pinigai bus pa-
dytų reguliariai, galėtų atlikti. skirstyti pagal tokį planą. Na-
svarbią pareigą ir tuo skatintų rio mokest is yra paskirtas "Stu

dentų Gairėms" išleisti. Suva
žiavimo pelnas bus skirtas "Met
raščio*' spausdinimui. Likusieji 
pinigai padės CV-bai padengti 
savo 

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai 

Atdara n»*o 6:00 valandos ryto iki 8:00 
valandos vakaro. 

<V 

PALANGA" RESTAURANT 
6918 So. Western Ave. - GR 6-9758 

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai 

— spau-

5-636S. 
Gimė 1947 metais vasario 

mėn. 13 dieną Vokietijoje. 1965 
metais baigė St. Maria Goretti 
High School. Dabartiniu metu 
studijuoja anglų literatūrą ir 
sociologiją Holy Family College. 

D. M. 

Studentų sąjungos veikią bei 
solidarumą tarp jos narių. Reiš
kimasis tik vyresniosios kartos 
leidiniuose yra per patogus tū
pė jimas "po mamytės sparne
liu". Nenorima tuo pasakyti, 
kad bendradarbiavimas su mū
sų vyresniaisiais nepageidauja
mas. Jis yra net reikalingas. Ir Į 
tegyvuoja "Akademines Pro- j 
švaistės", kurios pristato pla-
tesnei visuomenei mūsų mintis Į 
ir žinias apie mūsų veiklą! Bet 
studentai turėtų parodyti, kad 
jie turi pakankamai energijos 
ir norų tęsti patys lietuvybės iš
laikymo darbą, kad būtų vilties, 
jog ateityje jie tai pajėgs pada
ryti. Be to. ne visi LSS nariai 
skaito "Draugą", o jie automa
tiškai gaus "Studentų Gaires". 

"Gairių" redakcija nori, kad 
šis leidinėlis taptų ne tik Cent
ro valdybos oficialių pranešimų 
priemone, bet taip pat ir stu
dentų diskusijų forumu. Kvie-
č'ame visus studentus panagri
nėti lietuviško jaunimo. Studen
tu sąjungos ir lietuvių studentų 
ideologinių organizacijų prob
lemas, taip pat ryšius su vyres
nės kartos organizacijomis ir jų 
galvosena, ir savo mintis (aiš
kiai, konkrečiai ir trumpai iš
dėstytas) siųsti administrato
riaus vardu šiuo adresu: 84—16 
UOth St.. Richmond Hili. N Y. 
11418. Redaktoriai nenori pole-' 

išlaidas. 
Kazys Snieška, 

CV-bos Iždininkas 

AFDRAUDŲ AGENTŪRA: 
Namų, automobilių. 
gyvybės, sveikatos 

Ir biznio. 
Patogios lšstmofcejl-

mo sąlygos. 

J, BACEVIČIUS 
8455 So. Kedzie Ave, PR 8-2233 

iim!ipnn!finin!!iHmiinmmniiimm<* 
LIETUVIŲ VEDAMA NAUJU 

IR VARTOTŲ 
AUTOMOBILIU PREKYBA 

Neptūne Motors Ine 
6516 Sonth Western Avenue 
CHICAGO. ILLINOIB 60636 

Telef. — 925-5121 

I GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA 
: « Geriausios cčies dėl vestuvių, banketu laidotuvių 
% ii kitę papuošime 

I ] 2443 West 63rd STREET 
| Telef. PRo-pect 8-0833 PRospect 8-0834 

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N E L S 0 N 

SAVLNTNKO 

SAiNT CASJMIR 
M O N U M E N T CO. 

3911 Wesl l l l t h Street 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste 
Telef, — OEdarsrest 3-6335 

Vienas blokas nuo kapiniu 

Išsimokėjimai mažu nuošimčiu 
per banką. 

Atdara kasdien: Pirm., Penktad — 
9 iki 9 v. vak. šeštad. nuo 9 Iki 
6 vai. v. Sekma4. 11 iki 5 v. vak. 

PaJ-ūpinami automobiliai pagal 
klientų reikalavimą. 

BS*-«^^;»»Sj*-Ej»;;».s»:j»::.»:į< 

Automobi l io nelaimes atveju skambinkite 
(In case of aceident, ca.ll) 

C O U N T R Y A U T O REBUILDERS 
GR 6 - 7777 24 hour towįng service 

Karos^rijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smuikas pataisymai 

FRONT \VIIEET. AIJGNMENT — \VHEKL BALANCING 
B O D "i A N D F E N D E R VVORR 

PAINTING. MECHAMCAL REPAIR 

2423 W . 59th St., Chicago, Iii., 60629 
Savininkas — MTKAS fESAS 

SPE^" v ^ ALIOS 
ŠVENČIŲ NUOLAIDOS AUTOMOBILIUI DOVANOMS 

Į USSR 

Džiaugiamės paskelbti specialias Švenčių kainas. 
Atpigintos kainos jau galioja. 

Mes priimsime užsakymus automobiliu dovanoms. 
Šios kainos yra: 

2101 — ¥0LGA GAZ — 21 R — $2,365.19 
2102 — VOLGA GAZ —21 U$— $2,553.70 
2103 — M0SKVIČ 408 E — Sl,954.8ij 
2 f03 — MGSKVSČ 408 — S 1,759.33 
2104 — ZAP0R0ZHETS — ZAZ 965A S957.60 

Tos specialios kainos galios T I K T A I I K I 
1966 gruodžio men. 15 dienas. 

Skubėk su savo užsakymais Į 

PODAROGIFTS, INC. 
220 PARK AVENUE SOUTH Ceorner 18th Sfre«) 
j,-KW YORK. V Y. 19008. PHON'E: 212 — 22S-9547 

arba IMT bet kuri autorizuotą atstovą ar skyrių. 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Lietuvio Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACKAW!CZ 
2424 W= 69tb STREET Tel. REpnblic 7-1218 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrąhiia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALIFORNIA A\*E. Tel. LAfayette 3-3572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITUAN1CA AVE. TeL YArds 7-3401 

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

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LITLANICA AVE. Tel. YArds -1138 — 1139 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 50th AVE. CICERO, ILL. Tel. OLymp.c 2-1063 

Skaitykite ir platinkite dieni*. Drangą. 

http://ca.ll
file:///VIIEET
file:///VHEKL
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L Vk acl em inės 
Visi keliai veda į Torontą! 

P rosvaistes 
laidžia Lietuvių Studentu Sąjunga 

Redaguoja L.S.S. Centro valdyba. Rankraščius siųsti šiuo adresu: 
"Akademinės Prošvaistes". 4545 W. 63rd St.. Chicago, UI. 60629. 
"Akademines Prošvaistes" išeina kiekvieno mėnesio trečiąjį šeštadieni. 

Lietuviu studentij suvažiavimo 
išvakarėse 

Lietuvių studentų sąjunga pirkti papiginta kaina "Studen-
savo XVI-ajam visuotiniam su- tų sąjungos Metraštį", gauti 
važiavimui pasirinko naują vie- "Studentų Gaires", balsuoti šu
tą: šimtai Kanados ir JAV-ių važiavime, kandidatuoti į parei-
studentų suplauks j Torontą š. gas skyriuose. 

Ko Chicagos skyrius tikisi iš 
šių. metų suvažiavimo 

"apturėti'' vieną Ch'cagos lietuvių studentijoj | žiavimą 
girdėti 
c _ _ _ _ 

apie metinį LSS suvažiavimą, ti visus suvažiavimo darbus ir 

ilgą 
daug įvairių nuomonių I balių! Jeigu jie nutaria ignoruo-

nori vien gerai praleisti laiką, 
tai turėtų nors elgtis taip, kad 

m. lapkričio 24—26 dienomis. Rengimo komitetas ir Centro Tie, kurie posėdžiauja ir suka galvas, kad tik LSS suvažiavimas Toronte gerai pavyl 
Visi suvažiavimai buvo kviečia- valdyba kviečia visus lietuvius ! K Misiūnas, K. žygas, G. Beresnevičius, L. švėgždaitė, A. šapokaitė ir I. Tamuiaitytė 
mi Amerikoje, net šeši Chica- dalyvauti suvažiavime, ypač bai-
goję, bet Jaunimo metų ir Jau- giamaiame vakare, šeštadienį, 
nimo metų š:aures Amerikoje bpkriSo 26 d.. 7 vai. vakaro, 
uždarymo proga šiemet išnuo- j vykstančiame pačioje didžiausio-
motos patalpos Toronto Royal j je visos Kanados salėje. 
York viešbutyje. Viešbučio rezervacijos. Atro

do, kad suvažiavime šiemet da-

-yktų. Iš kairės: J. šiieika, 

A GIRDĖSIME XVI-me LSS SUVAŽIAVIME TORONTE l\f 

?;:r.a. C,:- . . j i e suvažiavi- j ^ į ^ ^ . ^ s k a ; č7u s~~ s tu d e T l t ų j ketvirtadienį, lapkričio 24. 3:30! bartinės centro valdybos vice-
v a " n tnn ™»ftn m**n vipSrmtv* ! vai. p. p., nukreips klausytojų į pirmininkas, kalbės t e m a : "Mi-me ir užpernai Detroite daly1 

vo daugiau kaip 4C0 lietuvių 
studentų, atstovaujančių beve'k 
visas vietoves. Šių metų rengi
mo komisija, sudaryta Toronte, 
numato gal net įdomesnę ir įvai
resne programą. įskaitant t r i s 
pagrindines paskaitas, eilę dis
kusijų organizaciniais ir kitais 
klausimais, ir vakarus su šokiais 
ir programa. Rengimo komisijos 
nariai yra Audrius Šileika (in
formacija ir ryšiai su viešbu
čiu), Aldona Šapokaitė (regist-į 
raci ja) : vakarinės programos 
patikėtos Giedrei Rinkūnaitei, 
Laimai Švegždaįtei. Daliai 
Skrinskaitei ir Vidai Tamulaity-
tei: kiti nariai — Arūnas Daili
dė ir Algis Rukšėnas (iš Cleve-
lando). 

Suvažiavimo eiga suderinta 
taip, kad programa vyktų sklan
džiau, negu praeituose suvažia
vimuose. Suvažiavimo rengimo 
komitetas atliks ir suvažiavimo 
prezidiumo pareigas. Kontrolės 
komisija sudaryta iš anksto: 
jos nariai — Eglė Augustinavi-
čiūtė. Ramunė Kubiliūnaitė ir Ri 

o tuo pačiu metu viešbutyje 
vyksta kit 

! svarbu iš 
kambarius pagal norimą kainą. 
Dėl viešbučio rezervacijų korte
lių ir informacijos apie suvaž'.a-
v;mą kreipt :s i LSS skyrių val
dybų pirmininkus bei CV ryši
ninkus, kurių sąrašas čia skel
biamas. 

Pirmoji suvažiavimo paskaita, j dijuojąs Bloomington, Ind.. da- Prapuolenis iš Chicagos. Baltų 
studentų bendravimas niekada 
nebuvo st iprus, o šiuo metu 
kaip tik a ts i randa galimybės 
art imiau planuoti bendrą veiklą 
ir ypat ingus politinius ar kul
tūrinius įvykius. Filisterių būri
masis seniai apmąstomas: at
skiros akademinės - ideologinės 
organizacijos ir seniau egzistuo-

tod5l m i n t i s i a m sritis iš socialines i hailovo ir Djilas vaidmuo J u g o -
anksto užsisakyti! r religijos pusės. Paskaitos pa-> slavijoje ir implikacijos Ry tų 

vadnimas: "Socialinės Įtampos! Europoje". 
vaidmuo religijos krizėje". Trum j Kūrybinę mintį, bet šiapus, 
pai liečiamas (organizuotos) re-Į tęs kiti tuo pačiu metu (4 vai . 
ligijos žodis socialiniame gyve-jp. p.) vykstą diskusiniai būre-
n:me ir visuomemnių pergyve- liai. Jaunasis poetas iš Montre-

Kai "Akademinių Prošvaisčių" 
redakc'ja paprašė mūsų trum
pą straipsnį apie mūsų priešsu-! bent nepakenktų kitam, 
važ'aviminius lūkesčius, teko Teko kalbėtis su tokiais LSS 
sugaudyti studentus iš atskirų! nariais, kurie atvirai pasisakė, 
organizacijų ir subendrinti idė- i ko jie važiuoja į suvažiavimą — 
jas. nesunku atspėt, ką jie pareiškė. 

1953 m. vasario 9 d. Lietuvių i Bet tie pasisakymai ir iškelia 
studentų sąjunga įsiregistravo! esminę problemą. Ar nereikėtų 
i Illinois valstybės sekretoriatą. : Sąjungai atsisakyti tų narių, 
pristatydama tokius savo tiks- \ k u r i e neįneša jokio gėrio į Sa
lus : j jungos veiklą ? Ar geriau numo-

" 1 . To promote cultural and'; zi ranka, ir kaltę mesti kam ki-
social activities among co l i ege ! t a m * Dabar ne vieta ir ne lai-
and university students of L i - j k a s a Pie tai filosofuoti, bet su-
thuanian descent. '• važiavime pilniausiai galima šią 

2. To promote the material Į s e n a- problemą pasvarstyti, nors 
welfare of Lithuanian students. į k a r t a i s t v l a garsiau skamba! 

3. To promote friendly rela-! č i a galima iškelti kitą klau-
tions between Lithuanian and \sima. - problemą, kurią dauge-
other students in American eol- i l i s čikagiškių ir kitų vietovių 
leges and universities and to I studentų patvirtina, — vieną 
represent the Lithuanian stu- • pagrindinių priežasčių, blokuo-
dent body." j jančių LSS kultūrinę veiklą. Be-

Taigi. ir pats suvažiavimas i v e i k v i s i LSS nariai priklauso 
turėtų atsižvelgti į tą pirmuti-! d a r g i kuriai nors kitai lietuvių 
nį punktą, kaip į vieną iš šuva- į s t u d e n t ų organizacijai. Atviriau 

i žiavimo tikslų. Socialinė veikla \ s a k a n t . yra daug darbščių na-
; kažkaip yra savaime supranta- \ rių> kur"ie savo atskirose orga

nizacijose smarkiai darbuojasi, 
o iš LSS nori ir tikisi gauti vien 
socialinio pasitenkinimo. Gal ir 

nimų poveikis religijai šiais lai- alio, Kazys Berteška, ruošia po- i ja. bet bendrines organizacijos 

Jonas Šalčius. Chicago: 
Vyt. Marčiukaitis, Detrot; 
Viktoras Stankus, Cleveland; 
Alg :s Lapšys. Boston; 
Stasys Rastonis, Providence; 
Vyt. Radzivanas, New York; 
Gedas Breiehmanas, Hamil-

ton: 

Audrius Šileika, Toronto: 
Jonas Šipaila. Rochester: 
Rimas Jakubauskas. Worces-

ter: 
Saulius Sužiedėlis. "VVashing-

ton: 
Živilė G'mbutaitė, Los Ange

les: 
Dana Zubaitė, Montreal; 
Romas Puslys. New Haven: 
Remigijus Balčiūnas. Balti-

t kais. Žodį tars dabartinės stu-
| dentų sąjungos vicepirmininkas 

kaibį tema: '"Daugiakalbišku
mas: kūrėjo varžymas ir ska t i -

Antanas Saulaitis. SJ, studiiuo- i nimas", o pereitus metus Pa-
v -jąs teologiją Weston Coliege, j ryziuje ir Vasario 16 gimnazį-

Weston. Mass.. buvęs Pasaulio 
lietuvių jaunimo 
nės stovvklos vedėjas. 

joje praleidusi klevelandietė Bi
rute Augustina\ičiūtė ka lbės : 
"Škėma, Ostrauskas, Landsber 
gis: lietuviško absurdo tea t 
ras'. 

Iš sociologinės pusės į išeivi
jos, kaip tautinės mažumos dau-

mas Vaitėnas (visi iš Clevelan- i more: 
do) atliks buvusios mandatui Valdonė Ramanauskaitė, Phi 
komisijos pareigas. Kad stu- iadelphia: 

suvažiavimo nutarimą dentų 
apgalvoti būtų iš anksto 

apimtų visus skyrius. Rezoliuci
jų komisija sudaroma taip pat 
iš anksto: kiekvienas LSS sky-

Aleksas Gedmįntas, Buffalo; 
Algis Mackevičius. Omaha: 
Saulius Lisauskas. Urbana: 
Vidas Karvelis, Ann Arbor: 
Jūratė Veblaitvtė. New Jer-

Antrąją dieną pabrėžiama 
Lietuva, ypatingai Romo Misiū
no paskaita: "Laisvojo pasaulio 
pristatymas Lietuvos spaudoje". 
Renmdamasis vakaruose gauna- j gialypiame krašte, gyvenimą 
ma medžiaga, kalbėtojas, studi- i žvelgs Augustinas Idzslis, iš 
juo jąs Yale universitete, New I Detroito, studijuojąs Ann Ar-
Kaven. Conn., išryškins, kokįjbor. buvęs praėjusių metų Stu-
ispūdį daro įvykiai ir asmens! dentų ateitininkų sąjungos pir-
vakaruose ir kaip jie supranta- j mininkas. Salvinija Gedvilaite 

ma. ir atrodo, kad ji pirmauja 
tarp visų kitų suvažiavimo tiks
lų. Iš dalies, tai nėra blogas da
lykas — sudaroma gera proga j £ a l i t o k i e nar ia i LSS tikslu lai-
susinažinti su naujais veidais,' k y t į s o c i a l i n i pasitenkinimą, bet nėra, ypatingai t rūks ta rvsm. . , i is h-;*^ vs,,^ i ••, =Z7 m ~ , Q. , J \ - " * pasimatyti su senais bičiuliais,!13 k l t ° s P ^ e s gal reikėtų Stu-

2 S J 2 E 2 . n S " ^ ? ^ — — P a - nuo t , U e n t ų S « u n g c „ p r U m t l nanus. 
kurie ne vien socialumo semiasi 
iš suvažiavimo. 

eities kar to tekas tikimasi susek- . . . . : : » . «: i . • — , begaimių mokslų. Aišku, kad ti studijuoti baigusius ir išvys-, , , Tr Z * . . . , . . . - . . , . . . . (studento dienos turi turėti lai-
tyt i aiškius planus ir siekimus. 
Mažasis sąjungos dainorėlis, tu
rįs apie 150 dainų. išleistas 
prieš Kongresą jaunimo stovyk
lai, buvo greitai išgraibstytas. 
ypatingai iš kitų kraštų atvy
kusių. Tikimasi paruošti pilnes
nį ir su gaidomis. 

Iš humoristinės pusės į gy
venimą išeivijoje pažvelgs nau
ją ir įdomią programą paruo-

mes ir džiaugsmų, tik, žinoma, 
su ribomis. Kai praleidinėjami 
svarbesni suvažiavimo posėdžiai 
ir paskaitos, tada jau reikalai 
skamba nekaip. Atrodo, kai ku
rie studentai važiuoja į suva-

šęs čikagiškis "Antrasis Kai 

Kultūriniu atžvilgiu mes tiki
mės, kad šiemet, kaip ir kitais 
metais, bus reikšmingų paskai
tų, kurios duos studentams pro
gos susipažinti su naujom idė
jom. Laukiam ir Įdomios meni
nės dalies, pvz. trumpų vaidini
mų arba muzikinių programų. 

ladienio vakare. 7 

atvyksta iš New Yorko an ta r t i mi už geležinės uždangos. Pa
skaita 2:30 vai. p. p. penktadie- Į 'TsieholingvistnHs žvilgsnis 
nį. Po kavutės gyvenimą anapus dvikalbiškumo auklėjimo probl 
iš kūrybinės pusės pristatys lematiką". NmvtiBi « « — * • 
Angelė Šimaitytė ir Algis Ruk- j statistika 
C5nas pokalbių serijoje. Pirmo-: ir RI fcnš 

n a galėjo siūlyti narius i Re- s e v : 

zohucijų komisiją iki lapkričio 
15 d. Užsiregistruodami suva
žiavimo dalyviai išrinks 7 as
menis, kurie sudarys komisiją. 

Suvažiavime turėtų būti at
stovaujami visi keturiolika LSS 
skyrių. Naujai išrinktos skyrių 
valdybos turės progos numatyti 
įdomią veiklą ateinantiems me
tams. Suvažavimo metu bus 
svarstomi organizaciniai klausi
mai, iškilę mūsų studentijai: 
studentų veikla pasaulyje (Pa
saulio lietuvių studentų atsto
vybė. Baltic Student F^deration 
ir k t ) . student'ška spauda (1967 
m. Metraštis. Lituanus. Akade
minės Prošvaistės, naujai atgai
vintos "Studentų Gairės"), at
skirų studentų ir skyrių veikla 
kiti klausimai. 

"Teorinėms" temomis pasi 
tar t i sus:rinkę. svarstys studen
tiją liečiančius politinius k".aus:-
mus. jaummo kūrybą veiklą su 
jaunesniaisiais organ'zacijose ir 
stovyklose, pagalbą kitų kraštų 
lietuviškajam jaunimui. 

Ryšium su naujų nariu va
jum, visi studentai suvažiavimo 
dalyviai raginami užsimokėt rno 
kęsti ir įs;gyti nario korteles, 
kurios įgalina savininką pasi
naudoti suvažiavimo parensrimu 
ir viešbučio kainų nuolaidoms 

Gražina Ginkutė. Putnam. 

artima^ susipažinusi su dabarti
nės Lietuvos gyvenimu. Angelė 
šimaitytė pritaikys mintis lie
tuviškiems klausimams. Algis 
Rukšėnas, iš Clevelando ir stu-

Neseniai p raves t a 
240 JAV - Kanados 

s os tema yra "Siniavsky ir Da- tuvių studentų tarpe rodo, kad 
niel teismo implikacijos kūrybai, kiekvienas moka nusant^os kal-
•cviety Sąjungoje" ir, būdama bes (282 anglų. 63 vokiečių. 61 

ispanų. 49 prancūzų. 15 rusų. 
10 portugalų. 6 italų. 2 lenkų 
:r 1 suom'ų). Todėl šis klausi
mas gal būti labai įdomus. 

Bendrą apžvalgą. " Jaunuome
nes vaidmuo Išeivijoje pereitų 
meru bėgyje", pateiks Vytau
tas Radzivanas iš New Yorko. 

Taigi, iš karto vyks ta septy
ni pokalbiai ir diskusijos teori
nėm temom. 

Trečiąją dieną. šeštadienį, 
iapkričio 26. žveilgsnis k ryps ta 
iaugiau į išeivijos s tudentą ir 
3 aplinką, ypatingai pagrindine 

oaskaita "Studentas dviejų kuJ-
uni itakojp'*. kurią p r i s t a tys 

Ernam Vaštokas. antropologijos 
•»rofrsorius Peterboro universi
tete netoli Toronto, pernai ar t i 
ma tema kalbėjęs Kanados lie
tuvių 
Jauni 

mas" pabaigtuvių baliuje š e š - i V i e n u ž o d ž i u . tikimės bent šiek 

O dabar t ik juodvi pasvarstya-.. L. švėsždaitė (kairėj) ir A. Šapokaitė 

XVI LIETUVIŲ STUDENTU SĄJUNGOS VISUOTINIO 
SUVAŽIAVIMO PROGRAMA 

Suvažiavimas vyksta : Toronte, te. 4. 
Kanadoje: Royal York viešbutyje, vijoje 
1966 • lapkričio 24. 25, 26 d. 

ūmia Ajnbn P^" t s i r į j *-^ m*afi 

U r a n o Kongrese, kada 
mo metai buvo pradėti . 

Paskaita 2 vai. p. p. 
^ -^n izacmia i dabar t ies rū-

nesčiai aptariami keturiuose bū
reliuose, vykstančiuose nuo 11 
^ 12:30 vai.: 1) "Ryšių tobu
linimas tarp šiaurės Amerikos 
- Europos li.tuvių s tudentu" . 

pristato Marytė Gailfušytė iš 
Clevelando. studijavusi Prancū-
? ;> : 2 "Baltų s tudentu fede-
r : ; r i V įos v-rikla ir tikslai bei 
?a. • rr.y bes G i nta u tas Beresne
vičius. Toronto: 3) "Filisteriu 
sąjungos st^ijrimas**. J ū r a Gai-
liušytė. aeve landas ; ir 4) Sa-
jtuigos aauiorėlis, Bernardas 

Tema: ŽVILGSNIS J APLINKA: 
LIETUVA IR IŠEIVIJA. 

KETVIRTADIENIS 
I 10 v. r .—6 v v Registracija 

3—3:30 v. p. p Atidarymas. 
3:30 v. p. p Paskaita: Antanas 

Saulaitis. SJ . SOCIALINES ĮTAM
PO? VAIDMUO RELIGIJOS KRI- t ė-
ZEJE. 8 v. v. "Eik. E-k" šokiai: 

8 v v Susipažinimo vakaras : J G a r d e n (viešbutyje). 
Prisikėlimo parapijos salėje. 1021 

- Coliege St . Toronto. 

Jaunuomenės vaidmuo isei-
pereitu metu bėgyje; Vy 

tautas Radzivanas. 5. — Škėma. 
Ostrauskas. Landsbergis — lietu
viškas absurdo teatras?: Birutė v e i k I n e v i e n 
Augustinav čiūtė. 6. — Mihailov ir . A 
Djilas \aidmuo Jugoslavijoje ir im- '' c a r P amerikiečių 
plikarijos Rytu Europai; Algis Ru- v e r S ' t e t o kolegų, 
kšenas 7. — Psich°lingvistinis rvil- Suvaž iav imas pras idės netru 
gsnis į dvikalbiškumo auklėjimo kus. ir jo p r o g r a m a jau nusta 
problematiką; Salvinija Gedvilai- *Vfa m^a " "' """ 

tieK pasisotinti kultūriniais 
priedais. 

"Visuotinis (LSS) suvažiavi-
I mas yra vyriausiasis jam pa-
| teiktų reikalų sprendėjas..." ša-
! l:a viso kito, suvažiavime kaip 
Į tik tenka iškelti pageidavimus, 
pasiūlymus ir kartais atsaky-

i mus į senas problemas. Neno
rime, kad geros idėjos baigtųsi 
su Jaunimo metų pabaiga, no-

^ rime. kad per šį suvažiavimą 
studentai daugiau pasispirtų 
pirmyn ir nepritrūktų ateityje 
gerų planų ir energijos. Įdomu 
būtų išgirsti naujų sąvokų apie 
mūsų santykius su amerikie-

'čiais ir kitataučiais, taip, kad 
trečiasis LSS tikslas, pateiktas 
Illinois valstybės sekretoriatui, 
būtų nuoširdžiai pasvarstomas 
kokiame nors diskusiniame bū
relyje arba kaip kitaip suruoš
tame pobūvyje. Būtinai reikia 
iškelti ir gal net įvesti tam tik-
tm punktus suvažiavimo metu, 
punktus, kurie pagerintų mūsų 

tarpusavy, bet 
r savo uni-

Roof 

ŠEŠTADIENIS 
10 v. r.—12 v p. p. Registracija. 

PENKTADIENIS "ll v- r.—12:30. Diskusiniai būre-
10 v. r .—6 v. v. Registraciia ' i a ' organizacinėm temom: S. By
l i v. r. 1 v p. p. Skyrių ir CV-'**' tobulinimas ta rp š. Amerikos 

bos pranešimai. i«" Europos studentų; Marytė Gai-
2:30 v. p. p. Paskaita: Roma- \,iušvtė- 9- — B a , t i c Student Fede-

Misiūnas LAISVOJO PAS A T "L TC r a t ' o n ; G Beresnevičius. 10. — Fi-
PRISTATYMAS LIETUVOS SPAU , i s t e r i n sąjungos steigimas: Jūra 
DOJE. Gailiušyte 11. — Sąjungos daino

rėlis; Bernardas Prapuolenis. 3:30—4 v P p Kavute 
4 v. p. p Pokalbiai ir dskusi jos ; 2 v p p. Paskaita: Romas Vaš-

teoretinem temom: 1. — lntensy- tokas. STUDENTAS DVIEJŲ KUL-
vios grupes ir generacinis sąmo- TCRŲ rTAMPOJE—Suv. Rezoliu-
nmgumas: Augustinas Idzelia cijų pnemimas ir Suvažiavimo už-
2. — Daugiakalbiškumas: Kūrėjo darymas. Seka paskaita. 
\a«>-ma« a r skatinimas; Ka2ys! 7 v v. Pabaigtuvinis balius — 
Barteška 3. — Siniavsky ir Da- Canadinn Room Jaunimo metų už-
nĮ**! *ei^»nn iTr«r»1ikfl<Hins InV%4«»4' darvmas. 'Antrasis Ka'mas", io-
^o v - ^ąjongoje; Angelė Simaity- kiai. 

jeigu nebus progos 
iškelti šių idėjų šiemet, galima 
atidėti kitų metų — 1967 — su
važiavimui. Niekados nėra per 
vėlu pagerinti organizaciją ir 
jos veikią. 

Labai bendrai susumuojant: 
Chicagos LSS skyrius laukia ne 
vien "pabaliavojimo". ne vien 
kultūrinių suėjimų įr meninių 
programų, ne vien gerų paskai
tų, bet ir siūlymų geresnei veik
lai, kad LSS priklausantys vie
netai bendrai suburtų savo jė
gas ir idėjas, kad nepasimestų. 

Daugiau "fikademiniu Pro
švaisčių" 7-tame puslapy 

file:///aidmuo

