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Mūs ii kovos dėl kultūros
Šimtmetį nuo spaudos uždraudimo ir šešiasdešimtmetį nuo laimėjimo minint

Lietuvos valstiečiai, palikti 
prie žemės darbų ir didelių fi
gūrų (bajorų) šešėliuose, ilgai 
tūnoję, XIX amž., įvairių veiks
nių veikiami, ryžosi atstovauti 
tautą ir dėti pastangas atkurti 
savo valstybę — tikrąją Lietuvą 
— Propria Lituania. Jų nevilio
jo istorinė, unijinė Lietuva, nes 
ši idėja priminė baudžiavą su vi
somis jos pasekmėmis. Tad ir 
valstiečiai tenorėjo tik etnogra
finės Lietuvos. Dalis bajorų įsi
jungė į šį istorijos vyksmą, bet 
dalis liko šalia tautinės veik
los.

Lietuvos valstiečiai jau 1831 
m. sukilimo metu įstengė pa
reikšti savo valią: jie pirmiau 
sukilo už bajorus. Jie norėjo 
baudžiavos panaikinimo. Ir tik 
pastebėję, kad jų pastangos ne
siderina su bajorų tikslais, pra
dėjo iš sukilimo bėgti. 1863 m. 
sukilimo metu į valstiečius bu
vo kreiptasi net lietuvišku atsi
šaukimu, tačiau šie, nusivylę 
baudžiavos naikinimo praktika, 
laikėsi labai atsargiai, bet vis 
dėlto sukilime jų dalyvavo dau
giau, nei Lenkijos valstiečių, 
šiame sukilime Lietuva ba
jorų atstovaujama, pasku
tinį sykį bendradarbiavo su 
Lenkija. Su šiuo sukilimu mū
sų bajorija, kaip luomas, baigė 
savo valstybinį darbą. Jų pa
reigas perėmė valstiečiai ir išė
jo į kovą ne tik prieš Rusiją, 
bet ir prieš Lenkiją.

Pirmasis didysis valstiečių, 
besiryžtančių atkurti Lietuvos 
valstybę, kovų etapas buvo ko
va už savąją spaudą. Spaudos 
draudimas lietuvius nuteikė la
bai karingai. Negalint spaus
dinti Lietuvoje, spaudos gami
nimas pradėtas kituose kraš
tuose, kur gyveno didesni mū
sų tautiečių telkiniai.
Anuometinis Amerikos lietuvių 

įnašas
Į Ameriką susirinko energin

giausias lietuvių tautos elemen
tas, tačiau neapsišvietęs, dau
giausia varguomenė. Uždarbiai 
buvo skurdūs, darbo valandos 
ilgos. Nebuvo nei lėšų spaudai, 
nebuvo nei laiko, nedaug tebu
vo ir raštingų. Amerikoje buvo 
spaudos laisvė, tačiau maža 
buvo anais laikais lietuvių, ku
rie ta laisve galėtų pasinaudoti. 
XIX amž. JAV lietuviai inteli
gentijos beveik neturėjo. Vie
nas laikraštis (1906 m.) kons
tatavo, ‘‘kad iš spėjamų 400,- 
000 Amerikoje gyvenančių lie-
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Dainiau, metęs džiaugsmą pigų, 
Semk iš skausmo, ne iš knygų, 
Žodį, Dievo žaibui lygų.

Jnrg. Baltrušaitis'

VINCENTAS LIULEVIČIUS

tuvių nedaugiau šimtas tėra vi
dutinio mokslo. Tik dešimtis 
universitetus lankę”. Tiesa, po 
1863 m. sukilimo atvyko dides
nis skaičius dvasiškijos ir inte
ligentijos, bet dauguma jų buvo 
lenkiškosios orientacijos. Atsi
radus būreliui ir patriotiško nu
siteikimo, pradėta bandyti pa
sirodyti su spausdintu lietuviš
ku žodžiu, kurio pirmasis spau
dinys išvydo pasaulį 1875 m. Ir 
nežiūrint į aukščiau suminėtas 
aplinkybes, spaudos darbas at
nešė pasigėrėtinus rezultatus. 
JAV lietuviai spaudos draudimo 
metu, apytikriai skaičiuojant, 

Knygnešys Jurgis Bielinis

išleido 741 leidinį. Šitoks gyvas 
leidybinis darbas daugeliui da
vė daug vilčių. Martynas Jan
kus (1885. V. 23) iš Mažosios 
Lietuvos dr. J. Šliūpui rašė: 
“Jūs lietuviai, būdami vainoję 
žemėje, nelenkite galvos nei 
lenkams, nei meškoriams. Pa
rodykite, ką galite ant vainos 
žemės, ir aš, nors slapta, išduo
siu (išleisiu) knygą apie jūsų 
tvirtybę ir leisiu į Lietuvą. Mcš- 
koriai tai girdės — matys, ir 
duos mums spaudos valnybę. 
Tada Lietuva jau nežus. Tik 
nesustokite dirbti. Ant Jūsų 
kabo laimė visos Lietuvos ir 

Lietuvių jaunimas Pasaulinėje parodoje New Yorke — Diana Ber- 
žauskaitė ir VI. Melinis. Nuotrauka Vyt. Maželio

lietuvninkų”. O dr. V. Kudirka 
1898 m. “Varpo” pirmajame 
numeryje Amerikos lietuviams 
rašė: “Jeigu jūs ketinate ir to
liau taip elgtis, kaip elgėtės pe
reitais metais, tai... elkitės taip 
ir toliau! Suprantate, tur būt, 
kad kalbu apie leidimą knygų. 
Leiskite jas, leiskite, nes tai 
įnaša į Lietuvos iždą”.

Mūsų emigrantai, ištrūkę iš 
rusų priespaudos ir patekę į 
laisvę ir geresnį ekonominį gy
venimą, “rūpinosi tuos pačius 
laisvės siekimus skiepyti ir sa
vo broliams Lietuvoje”. Jie su
prato, kad namie likusius reikia 
šviesti. Reikia užsieny spaus
dinti lietuviškus raštus, gaben
ti į Lietuvą ir ten juos pigio
mis kainomis ar veltui platinti.

Mažoka duomenų spręsti, kiek 
JAV lietuvių išleistos spaudos 
pasiekė Lietuvą, kokį jos plotą 
apėmė. Tačiau turėjo patekti 
nemaža. Tai rodo šie faktai. 
“Tėvynės mylėtojų draugija” 
(kurios tikslų tarpe buvo ir pa
siryžimas veltui siuntinėti savo 
leidžiamas knygas Lietuvon ir 
teikti jas vietos knygynams, 
skaitykloms ir ligoninėms), 
1896—1904 metais išleido dvy
lika leidinių, kainavusių jai 
$2,283.82. Tų leidinių 16,500 
egz. pasiuntė į Prūsiją “Var
po” redakcijai, kad per knyg
nešius išplatintų Lietuvoje. 
“Nors iš Amerikos knygos bu
vo siunčiamos dalinti dovanai, 
bet čia daugelis knygnešių sta
čiai jomis prekiaudavo”. Taip 
pat “Susivienijimas lietuvių 
Amerikoje” spaudos draudimo 
metu leido knygas ir jas nemo
kamai siuntė į Lietuvą.

Matyti, jog tų knygų parei
kalavimas buvo didelis, jog Mi- 
kolaitis buvo pasiryžęs įkurti 
Prūsijoje didelę knygų krautu
vę. Būdamas Amerikos piliečiu, 
nebijodamas jokių bauginimų, 
(1901 m. pabaigoje) sugrįžo į 
Tilžę, parsiveždamas iš Ameri
kos 14 didelių dėžių knygų. Ki
tų metų pradžioje (sausio 22 
d.) pas jį jau atsilankė septy-

J. Zikaras Knygnešys

ni policininkai. Po to įvykio jis 
tuoj grįžęs atgal. Tačiau tokią 
krautuvę ten įkūrė Morta Zau- 
niūtė.

Kun. A. Miluko liudijimu, 
knygos šimtais buvo siunčiamos 
į Suomiją, o iš ten — į Rusiją. 
Taip pat į Bajorus (Maž. Lie

Pulgis Andriušis dykaduonio rolėje
Nauja rašytojo knyga besidžiaugiant

JURGIS GLIAUDĄ

Pulgis Andriušis

Pulgis Andriušis, PURIENOS 
PO VANDENIU. (Dykaduonio pa
sakojimai.) Nidos knygų klubo 
leidinys, Nr. 46, 1963. Knyga 158 
psl. Kaina 1 dol. 50 c. Gaunama 
Drauge.

♦
Senokai Nida išleido Pulgio 

Andriušio miniatiūrų rinkinį 
“Purienos po vandeniu” — dy
kaduonio pasakojimus. Po jo 
pasirodė jau ir savo jėga su
dundėjo skaitytojo sąmonėje 
A. Barono “Saulės grįžimas”.

O apie Pulgio Dykaduonio pa
sakojimus lyg ir tyla. Atrodo, 
tos miniatiūros, tie poros pus
lapių short - short, išsunktieji 
iš tolybėje pasilikusių lietuviš
kų Liepiniškių, Papilkalnių, Ras
tinio rūgiu, Avinikiškio pakriū
čių, Birštono autobusų, Kauno 
akligatvių, Kuršių paraisčių ir 
kitur tėra tik šiaip jau Pulgio 
anekdotai, susigrūdus kur nors 
keliems dykaduoniams dulkių 
iš burnos praplauti.

Tas pasakojimo žanras, ku
riam težinau tik angliškąjį ter
miną short short, dažnai artė
ja į nepaprastai kondensuotą 
novelę. Tai dalykai nepapras
tos vertės periodikai, kur skai
tytojas pagaunamas bent vienai 
minutei perskaityti "veikalą”, 
nuo pirmos iki paskutinės rai
dės.

Rinkinin sujungti tie trumpi 
dalykėliai sukelia savotišką ape
titą skaitymui. Kiekvienas taip 
lengvai prarytas kąsnelis trau
kia dėmesį kitam, kol nesuval
gytas visas vinigretas, visa ta 
short short mišrainė, kurią Pul
gis Andriušis gerai pasūdė hu
moru, taikliais posakiais, vilko-

tuvoje), iš kur kunigai, caro 
valdžios uždaryti Kretingos vie
nuolyne, platindavo jas po visą 
Lietuvą.

Kokį vaidmenį vaidino tuome
tinė JAV lietuvių spauda, buvo 
parodyta 1900 m. pasaulinėje 

(Nukelta į 2 psl.) 

lakiškomis situacijomis, ryš
kiais iš posakio ar ir iš vieno 
žvilgio asmenimis.

Šimtas penkiadešimt aštuonių 
puslapių erdvėje sutilpo trisde
šimt penki dalykai, čia veikia, 
stumdosi, barasi arba myluo
jasi bent šešios dešimtys mūsų 
tautiečių. Vyksmas vyksta tais 
laikais, kuriuose mes jau nebe
sugebame matyti dūmų mėly
nėje, nostalgiškai atsidusdami 
— “geri buvo laikai!”

Ta Pulgio miniatiūrų dovana 
skaitytojui (“Purienos po van
deniu”) yra gyvas paminklas 
temoms, detalėms, nuotaikoms, 
kadaise pildžiusioms lietuviško 
gyvenimo “backyardus”, ir daž
niausiai neįdomioms “rimtam 
ir solidžiam” veikalui.

Tačiau tas pasakojimo sma
gumas, šmaikštumas, kunkulia- 
vimas, juokas ir atviras ir pro 
ašaras, padaro šį rinkinį didžiai

NAUJO ĮŽVALGUMO IR 
NAUJŲ KELIŲ

Įvairiomis progomis teisin
gai buvo iškelta mintis, kad 
mūsų spaudoje mažai tematy
ti sanprotavimų aktualių idė
jų srity, kas taip tirštai už
pildo visą šito krašto spaudą, 
televiziją ir privačius pokal
bius. Pasigendama ne ginčų 
ar įrodinėjimų, o rimtesnių 
pasisakymų. Gi dabar vyrau
janti tema yra deganti rasinė 
problema. Tiesa, kad mūsiš
kiai dar vis vengia apie tai 
kalbėti. To susilaikymo prie
žastis, atrodo, gal esąs tru
putį nejaukus jausmas, kad 
nevisai tiesiai galvojame. Gi 
kol niekas primygtinai neklau
sia, kol nereikia prieš nieką 
savo nuomonę ginti, galima tą 
tylų sąžinės balsą gana vyku
siai priglušinti, ypač jei aplin
ka tam tokia palanki. Gi išeiti 
viešumon su nuomone, dėl ku
rios kažkur giliai nesi jau toks 
tikras, dar vis nesinori. Tokiu 
atveju tad ir lieka tyla.

Tuo tarpu kasdien tenka 
susidurti su žmonėmis, kurie 
nėra tokie romantiškai skru
pulingi. Jie tik vykusiai prise
ga savo galvosenai skambes
nę frazę, įtakingesnei visuome
nės grupei patrauklesnę iška
bą ir išeina ginti savų inte
resų.

Vienas lietuvių laikraštis 
“poroje žodžių” rašė — mes 
turime daug simpatijų neg
rams, kovojantiems už teises 
balsuoti, lankyti mokyklas, 
viešbučius ir restoranus. Ir 
pridėjo, kad trumpu sakiniu 
tos problemos dar neišspręsi.

Tai čia ir buvo sėkla, kuri 
prigijo. Nes šiuo sakiniu pasa
kyta viena labai gudri teisy
bė, duota neteisinga kryptis 
ir neteisingas vaizdas visai va
dinamajai rasinei problemai. 
Čia ir prasikišo patogus, pri- 
dangstytas tos problemos pri
statymas. Ne už teisę balsuo
ti ir lankyti restoranus kilo 
visa šita naujai pabudinta re
voliucija. Mes negalime pa
neigti fakto, kad grynai at
sitiktinu gamtos patvarkymu 
žmonės turi nevienodą kūno 
spalvą, galvos formą ir keletą 
kitų aiškiai regimų skirtingu
mų, Dabartinis pabudimas 
kaip tik ir išneša visai kitą 
problemą, daug didesnę už 
laisvę nakvoti pasirinktame 
viešbutyje ar valgyti kiekvie
noje viešoje valgykloje. Prob
lema iškyla paklausimu: ar

vertingą. Čia mes užtiksime ir 
žaibišką O. Henry situacijų kai
tą, ir čechovišką graudulį, ir, 
net, zoščenkišką grimasą. Čia 
mes sutinkame tuos visus ele
mentus, kurie iš miniatiūros, iš 
to “anekdoto” padaro meno kū
rinį. Pulgis atskleidė čia tą pei
zažą, kur "rudens dangus buvo 
apdrabstytas draikanotais debe
siūkščiais, pro kurių akivaras 
kartkartėmis nusišypsodavo že
ma, liūdna saulė, atskleisdama 
visą dirvų skurdą, dryžas už- 
nemunietines lygumas” (psl. 
126).

Pulgis apreiškė mums meną, 
kaip rašyti keliais žodžiais ir 
rašyti meistriškai. 

viena žmonių grupė turi tei
sę apspręsti kitos grupės tei
ses ir nustatyti, kas yra gali
ma, o kas ne, kada norime ti
kėti šūkiu, kad esame visi su
tverti lygūs, kad atėjome į 
Visagalio dovanotą žemę (į ku
rią sugulę pavirsime tokia pa
čia dulkių sauja) nepaklausti, 
kokioje formoje ir su kokia no
simi norėtume egzistuoti.

Dabartinėje pasaulio san
tvarkoje save pranešesniu lai
kąs baltveidis žmogus neno
riai ruošiasi atiduoti jam taip 
patogią galvoseną, kuri šalia 
grynai ekonominės gerovės 
jam duoda ir labai savimeilę 
glostančią mintį, kad jis esąs 
sutvertas vertingesnis. Kada 
tapo nebeįmanoma turėti ver
gus senąja to žodžio prasme, 
norima pasilaikyti kuo ilgiau 
galią daryti sprendimus , kas 
kitam leidžiama ar draudžia
ma, gi gal tame yra kiek ir 
atsakomybės baimės už ilgus 
viešpatavimo šimtmečius. Mo
kyklos, viešbučiai ir panašūs 
dalykai dabar tėra likę tik 
praktiškojo gyvenimo aspek
tai, su kuriais matomai susi
duriame ir už kurių pasižo- 
džiaujant galima užsikabinti. 
Stengiantis užsimerkti prieš 
labai aiškų faktą, kad kada 
nors visų žmonių teisės visgi 
bus sulygintos, atrodo, eina
ma į savotišką akligatvį, kur 
laikas veikia baltosios rasės 
nenaudai. Metus šūkį —kaip 
tai daro kai kurie šio krašto 
senatoriai, — kad kovosime 
iki paskutinio kraujo lašo, ne
norams pereina šiurpus jaus
mas, kad tie žodžiai gali tap
ti tikrenybe. Iš tiesų juk ne
sunku suvokti, kad įvykių ei
ga tikrumoje nepriklauso nuo 
to, kaip elgsis negrai, o nuo 
to, kaip elgsimės mes. Laik
rodžio atgal neatsuksime, re
voliucija yra apėmusi visus 
žemynus, spalvotieji užsiaugi
no savo jaunąją šviesuomenę, 
kuri ir pakilo reikalauti savo 
teisių — lygaus žmogaus tei
sių. Atrodytų, kad kovos iki 
paskutinio kraujo lašo šūkis 
nėra teisus nei moraliai, nei 
ateinančios kartos ateičiai už
tikrinti, gi atėjęs momentas 
reikalauja naujo požvelgio ir 
naujų kelių ieškojimo esamai 
padėčiai pagerinti, — nes kaip 
pasensta seni vadai ir seni 
ginklai, taip pasensta ir kadai
se atrodžiusi tokia neklaidinga 
galvosena. (R. K. V.)

Pulgis Andriušis

PURIENOS 
PO 

vandeniu
(OTKAmNIO PASAKOJIMAI)

Knygos viršelis
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parodoje Paryžiuje. Lietuviško 
skyriaus tamsoje skendo Lietu
vos žemėlapis, į kurį švietė trys 
spinduliai: didžiausias ėjo per 
Atlantą iš Amerikos; kitas, 
silpnas švietė iš Mažosios Lietu
vos, o silpniausias kilo iš Švei
carijos. Spinduliai reiškė knygų 
spausdinimą.

Spaudos draudimo metu kny
gų leidimas svetur taip įsisiūba
vo, kad nebesustojo ir draudimą 
atšaukus. Pažymėtini dr. V.Ku- 
dirkos raštai ir net “Lietuvos 
Statutas, rašytas gudiškai, nors 
dažnai išverstas lotynų ir len
kų kalbomis, tik po pusketvir
to šimto metų teišverstas lie
tuviškai dr. J. šliupo Ameri
koje, 1900 metais”. Prof. Vac
lovas Biržiška sako, kad tarp 
1547—1904 m. pasaulio šviesą 
išvydusių lietuviškų knygų 
Amerikoje išleistosios sudarė 
septintą dalį visų pasirodžiusių- 
jų. Spaudos draudimo metu 
Amerikoje išleistos knygos su
vaidino labai svarbų vaidmenį 
tiek čia esantiems, tiek Lietu
voje' gyvenantiems.

Mažoji Lietuva — lietuviškųjų
- leidinių tramplinas

1865—1904 m. Mažojoje Lie
tuvoje vien Didžiajai Lietuvai 
skirtų knygų išspausdinta bu
vo 1,422, vienu numeriu skai
tant ir metinį laikraščių komp
lektą. Skaičius dvigubai dides
nis už JAV lietuvių pasiektąjį. 
Tačiau reikia atkreipti dėmesį 
j tai, kad Maž. Lietuvos bro
šiūros buvo plonos, o JAV — 
storos. JAV lietuvių išspausdin
ta du kartu daugiau puslapių 
negu Maž. Lietuvoje. Tad gau
name ir atvirkščią santykį.

Buvo pastebėta, kad Tilžėje 
spausdinimas yra pigesnis negu 
Amerikoje. Tada pinigus rink
ta Amerikoje, o spausdinta Til
žėje pigumo sumetimais. Tokių 
leidinių iki 1905 m. buvo 16.

Maž. Lietuvoj spausdinamos 
lietuviškos knygos abi tautoB 
dalis suartino. Spausdinimas 
kovingos literatūros kėlė abie
jų dvasią, sąmonino lietuvybės 
reikaluose. Tai palengvino vė
liau ir Klaipėdos krašto prijun
gimą prie Lietuvos.

Pastangos kituose kraštuose

savo bei kitų straipsnių, bet 
tai nedavė tų vaisių, kurių jis 
tikėjosi. Susirašinėjimas su 
Didž. Lietuvos veikėjais ir ra
šytojais jį įtikino, kad vis dėlto 
svarbiausias reikalas esąs Lie
tuvai skiriamo laikraščio kūri
mas. Dėl tokio laikraščio leidi
mo sąlygų jis (1881 m.) teirau
jasi Sofijoje (Bulgarijoje) bei 
Prahoje (Čekijoje), bet po to 
apsisprendžia tokį laikraštį leis
ti Maž Lietuvoje. Su kitais vei
kėjais sutartas ir naujo laikraš
čio vardas — “Aušra”, kuri pa
sirodė 1883 m. Juo taip buvo 
sužavėti leidėjai ir bendradar
biai, kad, nesiskaitydami su is
torine raida, net tautinio atgi
mimo pradžią sutapdė su minė
to laikraščio pasirodymu. (Iš 
tikrųjų, jei apskritai apie tau
tinį atgimimą galima šnekėti, 
tai “Aušra” laikytinas tik vie
nu didesniu tašku visoje tauti
nio atgimimo istorinėje raidoje. 
Prie "Aušros” susispietė jau 
tautiniai susipratę veikėjai, o 
liaudis — tariamoji tauta — 
sąmonėjo pamažu, iš lėto. Tai
gi, “Aušra” nebuvo tuo vienin
teliu elektros mygtuku tautinei 
srovei paleisti.)

Kovą su spaudos draudimu 
lietuviai vedė ne tik nelegaliais 
leidiniais, bet stengėsi išjudinti 
ir i-ubu visuomenėB palankumą 
sau, keliant lietuvių spaudos 
klausimus pačioje rusų periodi
nėje spaudoje. “Tuo požiūriu 
ypač buvo veiklūs Maskvos ir 
Petrapilio aukštųjų mokyklų 
lietuviai studentai, kurie, suras
dami kelius, kaip prieiti prie 
įtakingų rusiškų laikraščių re
dakcijų, nuolatos atskirais 
straipsniais judino tuoB pačius 
klausimus, įrodinėdami, kad ru-

I)r. Jonas Basanavičius

Į

1864 -1904 m. lietuvių spaudos draudimo simbolika

muo. Amerikiečių vaidmuo bu
vo ne tiktai reikšmingas, bet ir 
labai įdomus, sudėtingas, išsi
liejęs net į tarptautinę spaudą, 
ko nebuvo pasiekę veikusieji 
toj Brity Lietuvos veiksniai”. 
Štai faktai. 1895 m. Susivieni
jimo seimas priėmė nutarimą 
pasiųsti Nikalojui II prašymą, 
jo vainikavimo proga, kad jis 
palengvintų lietuvių tautos 
būklę. Anas nutarimas sukėlė 
lietuvių spaudoje ginčą, kuris 
pateko į Amerikos lenkų spau
dą, plačiai tą reikalą išgarsin
damas. Viską dar pakartojo 
Galicijos ir Poznanės spauda. 
Lenkų “Przegląd Wszechpols- 
ki” (tark: "Pšegliond Všech- 
polski”) savo prancūziškame 
priede (kurį siuntinėdavo kita
kalbių redakcijoms Europoje) 
perdavė žinią plačiajai spaudai. 
Ir beveik visi įtakingesni Eu
ropos laikraščiai tą straipsnį 
perspausdino, paskelbdami pa
sauliui, kad lietuvių tauta rei
kalauja grąžinti jai spaudą, ku
rią rusų valdžia buvo uždrau
dusi.

Kitas faktas. “Lietuvių lite
ratūros draugija’’ užprašė poli

tinį Rusijos emigrantą, rašyto
ją ir politiką Jevgenij Nikola- 
jevič Matrosov, kuris Ameriko
je gyveno grafo Lelivos vardu, 
parašyti knygą apie Lietuvos 
situaciją. Jis knygą parašė ru
sų kalba "Lietuvių tautos pa
dėtis rusų valstybėje”, kurią iš
leido 1896 m. “Susivienijimo lie
tuvių Amerikoje” centro val
dyba pasiuntė leidinį Rusijos 
carui ir jo ministeriams bei se
natoriams, caro dėdei didž. ku
nigaikščiui Mikalojui, įtakinges
nių Rusijos laikraščių redakci
joms ir žymesniems visuome
nininkams. Visų jų buvo prašy
ta padėti Lietuvai atgauti spau
dą ir mokyklas.

Kai peržvelgiama visų ano 
meto lietuvių (nežiūrint, kur 
jie gyventų) vesta kova už 
spaudos laisvę, tada tik pilnai 
yra suprantamąs ir A Mace- 
jausko Peterburge ir Povilo Vi
šinskio Mintaujoje bylų laimėji
mas ir viso to įtaiga rusų val
džiai, atšaukiant spaudos drau
dimą, stabdžiusį lietuvių tautos 
kelius į šviesą net 40 metų lai
kotarpyje.

POETJĮ BRODSKĮ MASKVA NUTEISĖ MĖŠLUS VEŽTI

Kai rusai užsimojo suru
sinti Lietuvą ir sunaikinti lie
tuvį, nuotaika buvo labai pras
ta. Ją pavaizduoja ir dr. V. Pie
tario planas. JiB, gyvendamas 
Rusijos provincijos miestelyje 
ir negalėdamas sugrįžti į Lietu
vą, gelbėti lietuvio išeina net 
su tokiu planu: visi lietuviai 
iš Rusijos turi būti išvesti, kaip 
žydai iš Egipto žemės. Bet kur 
vesti? Užsiminta Ceilonas (bet 
ir anglai gali būti negeresni), 
Madagaskaras (bet Aleksand
ras III padarė sąjungą su pran
cūzais), o vėliau žvelgta net į 
Argentiną. Jis tada suprojekta
vo net povandeninį laivą lietu
viams užjūruosna pervežti.

Pačioje Lietuvoje bandymų 
ką nors nelegaliai spausdinti, 
palyginti, buvo labai nedaug. 
Išleista keletas dešimčių įvairių 
hektografuotų laikraštėlių. Pet
rapilio studentai (1875 m.) iš
leido hektografuotą laikraštėlį 
“Kalvį Melagį”, o Maskvos stu
dentai (1880 m.) išleido taip 
pat hektografuotą “Aušrą”.

Aukščiau suminėti studentų 
išleistieji ir panašūs laikraštė
liai buvo skiriami tik ribotam 
skaitytojų skaičiui. Platesnė vi
suomenė laikraščio neturėjo. 
Maž. Lietuva jau skaitė kelis 
lietuviškus laiKraščiuis, bet jie 
nebesirūpino lietuvių tautiniu 
budinimu. Tada jau dr. J. Ba- 
BanavičiUB. gyvenęs nuo 1880 
m. Bulgarijoje ir negalėjęs grįž
ti į Lietuvą, stengėsi anuos laik
raščius pakreipti tautine kryp
timi. Susirašinėjo tuo reikalu 
su redaktoriais ir siuntė jiemB

sų raidžių brukimas stabdąs 
lietuvių literatūros plėtimąsi, 
lietuvių tautą nustatąs prieš 
rusų valdžią, valstybei ekono
miškai esąs žalingas; ne tik ne
pakertąs lenkų įtakos lietu
viams, bet net ją stiprinąs 
ir t. t.

Keli Dorpato (Tartu) univer
siteto studentai (P. Jakubėnas, 
R. Žakevičius ir P. Vanagas) 
bandė vienoje Dorpato spaustu
vėje (1897 m.) išspausdinti K. 
Jauniaus “Kalbamokslį”, bet 
spaustuvininkas, sužinojęs pa
dėtį. darbą nutraukė. Tada pa
tys studentai hektografu leidi
nį atmušė. Po metų (1898 m.) 
du Petrapilio studentai (V. Si- 
rutavičius ir A. Smetona) ro
tatorium atspausdino P. Avi
žonio parašytą “Lietuvišką 
"Gramatikėlę”. “O Vakarų Eu
ropos opinijai tuo reikalu iš
judinti ir tuo būdu priversti 
joa paisyti ir rusų valdžią ne
maža patarnavo 1900 ra. Pary
žiaus parodoje suruoštas lietu
viškas paviljonas su lietuviškų 
draudžiamųjų raštų kolekcija, 
į ką labai gyvai reagavo Pary
žiaus spauda”.

Pamirštieji nuopelnai

Kai kalbama ir rašoma apie 
kovą už spaudos laisvę, tai iš
keliama “Aušros”, “Varpo” ir 
Lietuvos knygnešių nuopelnai, 
"bet reiktų neužmiršti, kad ne 
mažiau reikšmingas toj kovoj 
buvo ir lietuvių išeivijos vaid-

Vienu tarpu sovietiniams ti
ronams kiek atleidus varžtus, 
net kai kurie maištingesni poe
tai, kaip Evtušenko, galėjo 
aikštėse skaityti savo laisves
nėm idėjom dvelkiančius kūri
nius. Tačiau Kremliaus satra
pams tai nebuvo prie širdies, 
ir jie kūrėjams trenkė naują 
smūgį, nusmerkdami poetą 
Juozapą Brodskį penkeriems 
metams priverstinų darbų — 
vežti mėšluB. Apie tai praneša 
“Time” liepos 3 d. numeryje.

Poetas Brodskis, nenorėda
mas parduoti savo kūrybinės 
laisvės, nesidėjo į privilegijuotą 
rašytojų sąjungą, atsisakė re
daktoriaus pareigų, pragyven
damas iš darbų metalo pramo
nėje, dirbdamas pečkuriu ar 
kartais dalyvaudamas geologi
nėse ekspedicijose. Laisvalaikiu

jis rašė poeziją savo paties 
džiaugsmui ir pasigėrėjimui sa
vo artimesnių draugų, jų tar
pe ir žymesnių kūrėjų. Jo ei
lėraščiai pradėjo eiti iš rankų 
į rankas. Tai pasiekė ausis ir 
raudonosios policijos. Brodskis 
atsidūrė teisme. Čia apklausinė
jamas jis pasisakė rašąs poezi
ją, teturįs vieną seną drabužių 
eilutę, kurios jam pakanką...

Brodskis jau tiek pagarsė
jęs, kad savo telegramomis, 
laiškais jį užtarė kompozitorius 
šoštakovičius, Lenino premijos 
laimėtojas Maršak, Cukovskis 
ir kiti. Tačiau tas poeto neiš
gelbėjo nuo diktatūrinio teismo 
bausmės: Brodskis pasmerktas 
penkeriems metams “naudin
gam darbui”: vežti mėšlus kon
centracijos stovykloje ties Ar
changelsku.

Lietuvių trispalvė plevėsuoja Pasaulinėje parodoje, New Jersey pa
viljone, Lietuvių dienos proga. Nuotrauka Vyt. Maželio
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• Poetė Juozė Vaičiūnienė 
yra paruošusi du nauju eilėraš
čių rinkiniu, daugiausia gamtos 
ir patriotinėm temom. Abudu 
rinkiniai gana stambūs.

• Jonas Vaičiūnas paruošė 
spauiiai novelių rinkinį “Ant 
viešo kelio”. Rinkiny 14 nove
lių; dalis iš kovų už laisvę, da
lis iš nepriklausomybės laikų.

• Algis Miskūnas De Paul 
universitete Chicagoje gauna fi
losofijos magistro laipsnį ir 
metams laiko vyks studijuoti į 
Koelno universitetą, Vokietijo
je, gaudamas stipendiją pagal 
planą keistis su Vokietija stu
dentais. Adrienne M. Vaičaitis 
tame pat De Paul universitete 
gaunanti psichologijos bakalau- 
reatą, dėka Schmitto stipendi
jos gilins studijas Northwes- 
tern universitete.

• Prof. Igno Končiaus veika
las apie žemaičių koplytėles, pa
vadintas “Prie Žemaičių padan
gės kryžių ir koplytėlių statis
tikos”, baigiamas surinkti VI. 
Vijeikio spaustuvėje. Iš spau
dos išeis rudenį. Turės per 100 
iliustracijų. Aukščiau minėtasis 
veikalo pavadinimas dar gali 
pasikeisti.

• Stasė Vanagaitė - Peterso
nienė parašė trijų novelių pynę, 
pavadintą “Nulaužta šaka".
Leidžia Alvudas. Spausdinama 
VI. Vijeikio spaustuvėj. Išeis 
rudenį.

• Aleksandrmo paskutinis 
tomas jau visas surinktas ir su
laužytas į puslapius. Apie pusę 
jau atspausdinta. Dabar ruo-

šiamos vardų rodyklės. Numa
toma, kad vasaros pabaigoj 
išeis iš spaudos. Spausdina M. 
Morkūno spaustuvė.

• Lietuvių enciklopedijos
naujas XXXI tomas jau at
spausdintas; jame dar nepa
baigta "T” raidė. Iš rišyklos ne
trukus jį gaus prenumeratoriai.

• Jono Minelgos eilėraščiai 
vaikams “Labas rytas, vovere”, 
išeis iš spaudos šią vasarą. 
Iliustruoja K. Veselka. Leidžia 
Liet. Bendr. Kultūros fondas.

• Lietuvių kūriniai Meksikos 
ir Indijos parodose. Manyland

Ofiso HE 4-1414, Re*. RE 7-8887

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spedalybč akušerija ir motery Ilgo* 
2454 VVest 71st Street 

(71-o* Ir Campbell Avė. kampa*) 
Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai vak. 

Šešt. 12—8 v. p. p.
Trečiadieniai* uždaryta

Ofiao tel. PR 8-2120
Namu — res. PRospect 8-3081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGU
VAIKŲ LIGOS 

2658 63rd Street
Plrmad., antmd.. ketvlrt. Ir penkt 

nuo 11 iki 1 v. ir nuo 8 iki T v. v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
Tei. ofiao PO 7-30*0. re*. GA 8-7178

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2844 Weat 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 8
Iki 8 vai. Trečlad tr »e*t. uždaryta.

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ! LIGŲ SPECIALISTO 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marųuette Road 

Valandos: 8—12 ir 7—8 v. v. pagal 
■usltarim*. išskyrų* trečiadieniu*, už
daryta..

to P* ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protealata*

V Aparatai-Protesal. Med. bau.
> dažai. Speo. pagalba kojom*
”1 (Arch Bupports) ir t t.

OKTHOPIiniJOB TMHCMIKO8 LAB
Vai. 3-4 ir 8-8. Mttad. 3-1. 

28M W. Mrd St, Ohlcago B, DU.
Tel. PRospect 3-5084

Ofiao PR 8-17P5. Rea. TR S-0981

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2300 VVest 51st Street 
Oakley Medical Art*

Pirm., antr, ketvlrt. ir penkt. nuo 
2—4 tr 8—> ir pagal aualtarlm*.

Ofiso tr buto tei. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Kasdien 10-12 tr 8-7. Treč. ir »e» 
tad tik suaitaru*

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGO8 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 Wewt 63rd Street
Vai.: kasdien 13—12 vai. Ir 7—8 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-322*. 
Re*. telef. VVAlbrook 5-5078

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

(Lietuvis gydytoja*) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 Weet 59th Street 
Vai.: Plrmad., antrad., ketvlrtad Ir 
penkt nuo 12—4 p. p., 6:10-8-10
vai. vak. šeštad. 12-4 vai., trečlad. 
uždaryta.

Be*. HE 8-1870
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

0449 So. PnlaskJ Rd. (Orawford 
Medical Bnliding) TeL LU 5-6446

Priima ligoniu* pagal susitarimo. 
Jei neatsiliepia skambinti MI S-OOOl

Tel. ofiao Ir buto OLympic 2-4158

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. Ir 3—8 vai. vak., 

išskyrų* trečiadienius, 
šeštadieniai* 12 Iki 4 popiet

Ofisą* S14» W<*t Mrd Street
Tel.; PRospect 8-1717 

Resld.: Š141 VVest 86tta Plao* 
TeL: REpublIc 7-7888

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien ano 1 iki *; treč. 
uždaryta. Antrad. ta penkt rakami* 
ano T iki 3.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGB 
KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ 

8PECIALIST®
MEDICAL BU1LDING 

7153 South Western Avenue 
Plrmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. tr nuo 
8 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto. — Iv. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1188. 
Res. tel. 288-2*1*.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ DR VIDAUS LIGOS 

>801 We*C Mrd Streret 
Kampa* «l-člos ir California 

VaL kasdien ano 8—8 vai vak.
Mt. 1—4 vaL 

Trečlad. tr kitu laiku pagal ratartl 
Ofiao telef. 478-4041 

Ras. WAlbrook 3-3048

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

feL 695-0538 Elgte 
425 No. Liberty 8tr**t, 

Route 25, Elgin, Illtnoi* 
Valandos pagal susiterimą

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 Weat 71st 8treet 
Telefoną* HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
Valando* pagal susltartm*

Tei. ofiso RE 4-584*. rea. HE 4-M24
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
24M Weat 71*3 Street

Va!.: pirm., k*tv. 1-4 vakar. 7-3. 
antr.. penkt. 1-1, treč. tr ML tik 
e įsi ta rus.

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 We*t 68rd Street
Tel. — PRospect 8-7773

Vai.: plrmad. Ir ketvlrtad. 1-4 p. p., 
antrad. ta penktad. 3-8 v. v.

Tel. ofiso HE 4-8758; Re* HI *o*M
DR. S. Ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 W**t 51*t Street 

Bendra praktika Ir Alergija) 
Valando*: pirm., antr., ketrirt. 1-3
vai., ponkt 10 v. r. iki 8 v. v., 
leštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligoniu* 
priima pagal sualtarlma.

Ofiso HE 4-1818, Rea. PR 8-P801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
R pečiai y bč — vidaus Ilgo* 

2454 VVest 71*t Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.; kasdien 8-11 ryto ir 4-8 v. v. 
šeštad. » v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniai* uždaryta

TeL ofiso 738-4477; Rea. PR 8-8P80
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURG1 
BPECIALYne — NERVŲ IR 

EMOCINIS LIGOS 
CRAVFORD MEDICAL BLDG. 

8448 So. PuladU Rd. 
Valando* pagal susitarim*.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

VIDAUS LIGO8 
10748 8. MlchiKUn, Chicago 28, III 

Telef. ofiso: Pullmau 6-878* 
Namy: Beverly 8-3*43

Pri*m vai.- kasdien 3-3 • v.; 8"*t

Rea. GI 8-087*
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 S. VVedzie Are., WA 5-2670 
Valandos pagal auBiterimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MT 3-0001

Tel. CE 6-0720 arba 283-4600

DR. G. K. PAULIS
DIAGNOSTIKA IR VIDAUS LIGOS

Monroe Building, Suite 709 
104 So. Michigan Avenue 
Valandos susitarus telefonu. 
(Atostogose iki liepos 6 d.)

Books, Ine., su kai kuriais sa
vo leidiniais dalyvavo tarpame- 
rikinėje parodoje Meksikoje ir 
tarptautinėje parodoje Indijoje. 
Ten buvo išstatyti šie lietuvių 
kūriniai: “Selected Lithuanian 
Short Stories", “Lithuanian 
Quartet”, “House upon the 
Sand”, “The Ordeal of Assad 
Pasha”. Meksika už tai mūsų 
leidyklą apdovanojo garbėB raš
tu (Mencion Honorifica), kurį 
tos leidyklos vadovui St. Zo- 
barskui parvežė didžiulės ame
rikiečių knygų leidyklos prezi
dentas. Bombėjuje buvo išsta
tytos tos pačios knygos, kaip 
ir Meksikoje. Jos vėliau buvo 
padovanotos vietiniam universi
tetui.

Tel. RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 VV. 59tb Street 

VALANDOS: 2-4 p.p. Ir 6-8 P-P 
Trečiadieniais Ir šeštadieniai* 

uždaryta
Tel. Ofiso PR *1-7800; Narni) *25-7**7 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BFHC. VIDAU® LIGOS 
*159 So. Damen Avetaae 

Valandos: 1-8 p. p., 
išskyrų* trečiadieni.

Mtadienlaia 13-6 v. p. p.
Ofiao tolefoM* — OL 4-*421 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6N7 So. Kedslo Avenue 
(Kampa* Kedzie ir Archer) 

VAL.: kasdien nuo 2 Iki 8 vai. vak.
Treč. ir sekniad. tik susitarus

OR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEmMŠR LIGOS

2745 VVest 69th Street
Priešais Šv. Kryžiau* ligoninę 

VAL.: Plrmad., antr., ketv., penkt. 
nuo S iki 1d v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniai* Ir 
kitu laiku susitarti* telefonu.

Telef. REpublie 7-2280. 
Atostogose iki lii'poe 27 d.

DR. ANT. RUDOKAS, 00.
Tikrina aki* ir pritaiko akiniu*, 

keičia stiklu* ir rtmu*
4455 S. California Avė., YA7-7381 
1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien; trsč 
uždara; *e«t nuo 13 v. r.iki 1 po
piet.

Rea tei. PR *-87*0
DR. L SEIBUTIS

Inkstu, pflslč* ir šlapumo takp 
chirurgija

Ofisą*: Nauja* adreeas: 2454 WeM 
7l*t St. (71-o* tr Campbell Arenu* 
kampas), tel. 778-2880: 30 N. Mirtai- 
gan avė. Kulte 808. tel. CK 8-77*8 

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS DR CHIRURGAS

Adresas 4255 VV. 63rd Street 
Ofiso tel. REltance 5-4*10 
Res. tel. GRovehlU 8-0017 

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

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti.

Offiso teM. CLiffaMe 4-28*8
Renid. ielef. VVAlbrook 5-30M

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valando* kiekviena diena 1 — 4 M 
•—8 vai. vak. Trečiadieniai* ir sek
madieniais uždaryta, priimaw pa
gal susltartm*. ledtadlenia* nuo 1 
v. iki K v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA to- MOTERŲ 

LIGOS
Ofisą* Ir rea. 2652 W. 59th St

Tel. PRospect 8-112* ar PR 3-M71 
Ofiso vai:: Pirm., antr., treč ta 
penkt. nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki I 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet tr kitu lai
ku — pagal sualtarlma.
Of. tel. HE 4-2123. Namu GI B-*1M

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priiminėja ligoniu* tik susitarus. 

Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p. 
Treč. ir šešt. uždaryta

Telefonas — GRovehill *-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 69th Street

Bpedalybč: AKUŠERIJA tr MOTMBŲ 
LIGOS

VALANDOS: 1 iki 4 ir 3 iki 3 V. V.
Šeštadienias 1 iki 4 vaL

Trečiadieniais uždaryta
Tel. PRospect *-*4O8

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 Sonth Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien: 1-4; 3-1.

Mtad nuo 2 Iki 4v Treč. ir sekm 
tik skubiais atvejais ir susitarus

Tel. ofiao PR 5-3443. rea. HE 4-11M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 W. 71st St.
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. ir T ir S v. v. 

Treč. ir šeštad,. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS DR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Tel. ofiso CA 8-0257. res. PR 8-88M

Hm. 6800 So. Ashland Avenue
VaL 11 v. ryta iki 2 i. p. p. 3-1 V. v>
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IŠ NAUJOSIOS AMERIKIEČIŲ POEZIJOS

Pranas Garšva, MTC, NEGĘS
TANTI ŠVIESA, Cum permissu 
Superiorum. Aplanką piešė P. Jur
kus, spausdino Draugo spaustu
vė. Knygą išleido prel. Mykolas 
G. Kemėšis, šv. Petro ir Pauliaus 
bažnyčios klebonas, Elizabeth, N. 
J. Knyga Iliustruota vienuolijos 
viršininkų ir pastatų paveikslais, 
turi 352 psl. Kaina $3.50,

T. VIKTORAS GIDŽIŪNAS,

Knygos viršelis

PRANAS \ 
GARŠVA

Tokiu vardu Pranas Garšva, 
MIC, pavadino savo knygą, ku
rioje lengvu stiįDumi aprašo 
Marijonų veiklą Amerikoje. Au
torius į savo vienuolijos praei
tį žvelgia su meile ir jos narių 
darbus atpasakoja šiltu žodžiu, 
kaip ir dera kalbėti apie savo 
vienuolinę šeimą geram jos sū
nui. fį- •

Savo trumpame įvade auto
rius aptaria, kas yra vienuolis 
ir koks jo gyvenimo tikslas. 
“Vienuolis yra Dievo žmogus. 
Jo gyvenimo tikslas — krikš
čioniškos tobulybės siekimas”. 
Vienuolijos padeda savo na
riams tobulėti ir kitus tobulinti. 
Jos yra stipriausios Bažnyčios 
tvirtovės, dėl to Dievo priešų 
strėlės visuomet yra atkreiptos 
į vienuolynų mūrus.

Marijonų vienuolija irgi yra 
viena iš tokių Bažnyčios tvir
tovių, dėl to ir ji per 300 metų 
yra daug kentėjusi nuo priešų 
puolimų. Nežiūrint to, ji lyg 
negęstanti šviesa spindi savo 
darbais. Tuos nuveiktus darbus 
autorius ir stengiasi mums pa
statyti prieš akis, minint 50 
metų marijonų sukaktį JAV.

Savo veikalą autorius dalija 
į keturis skyrius: marijonų vie
nuolijos gimimas, marijonų vie
nuolija Amerikoje, Amerikos 
marijonų provincija ir marijo
nai misijose.

Istorinės laiko aplinkybės
Pirmame skyriuje aprašomos 

istorinės laiko aplinkybės, ku
riose Dievo tarnas Stanislovas 
Papčinskis įkūrė marijonus, ku
rių, pagal įkūrėjo valią, pagrin
diniai uždaviniai buvo savęs 
tobulinimas, Nekalto Marijos 
Prasidėjimo garbės platinimas, 
neturtingų jaunuolių mokymas 
ir įvairūs sielovados darbai. Po 
sunkių bandymų marijonai il
gainiui išsiplatino Lenkijoje, 
Lietuvoje ir kitur. Aštuoniolik
tame šimtmetyj jie jau turėjo 
17 vienuolynų: 4 Lietuvoje, 4 
Lenkijoje, 3 Ukrainoje, 1 Gu
dijoje, 1 Romoje ir 4 Portuga
lijoje. Šakotą ir gražų vienuo
lijos darbą nelauktai sugriovė 
Lietuvos ir Lenkijos valstybių 
žuvimas, nes tuomet čia buvo 
panaikinti visi vienuolynai, iš
skyrus Marijampolės.

Marijampolės vienuolynas tų sąlygas bendram vienuoli-

taip pat turėjo žūti, nes vienuo
liai suseno ir išmirė. Paliko tik 
vienas tėv. Vincentas Senkus. 
Jam mirus turėjo išnykti ir ma
rijonai. Marijonai nemirė tik 
pasauliečio kun. Jurgio Matu
laičio, vėliau arkivyskupo, da
bar jau Dievo tarno, dėka. Jis 
pasitarus su tėv. V. Senkum ir 
gavęs Romos leidimą, sumanė 
atgaivinti vienuoliją. Būdamas 
įtakingas, patraukė daug gra
žaus gyvenimo ir gilaus išsila
vinimo kunigų ir slapta priėmė 
į marijonus. Vienuolijos atgai
vintojas parašė naujas mūsų 
laikams pritaikytas konstituci
jas ir pakeitė baltą abitą į pa
prastą kunigų sutaną. Pradžio
je pirmieji kunigai noviciatą 
atliko privačiai. Pastovesnį no
viciatą Matulaitis įkūrė 1911 
m. Friburge, Šveicarijoje, ir pa
darius įžadus vienuolius skyrė 
įvairiems darbams 
ir kitur.

niam gyvenimui, ko jiems kaip 
vienuoliams iki tol trūko.

Aprašytos, visiems supranta
mos, sunkios kūrimosi sąlygos, 
pirmųjų tėvų uolumas ir darbš
tumas bei jų nuveiktieji darbai. 
Visas šis aprašymas turės dide
lės vertės ateityje. Dabar dar 
tai atmena daugelis vyresnėsės 
kartos lietuvių ir nėra reikalo 
autoriaus mintis atkartoti. Rei
kia tik priminti, kad pirmieji 
į JAV atvyko ir kūrimosi dar
bus atliko tėv. Feliksas Kudir
ka ir tėv. Julijonas Kazakas. 
Į JAV atvykę marijonai pir
miausia darbavosi Chicagoje, 
kur administravo parapijas, 
prie jų atidarė savo vienuoly
nus, paskui Marian Hills atida
rė naujokyną, aukštesniąją mo
kyklą ir seminariją, ėmėsi leis
ti laikraščius “Laivą” ir “Drau
gą”, atidarė aukštesniąją mo
kyklą ir kolegiją Marianapoly, 
vedė misijas ir padėjo parapijų 
kunigams, 
sėkmingai

Tą patį darbą jie 
dirba ir dabar.

Amerikos marijonų provincija

Marijonų vienuolija

Lietuvoje

JAV-se

Antrame skyriuje 
aprašo marijonų 
JAV. Pirmiausia jis peržvelgia 
lietuvių įsikūrimą šiame krašte 
ir jų vargingą dvasinį stovį. 
Paskui primena, kad dar prieš 
vienuolijos atgaivinimą čia yra 
dirbęs tėv. Andrius Strupinskas 
ir tėv. Jurgis Kolesinskis. Jie 
buvo pasitraukę iš Lietuvos po 
1863 m. sukilimo, bet jie ne
mėgino įdiegti čia marijonų at
žalos.

Toliau autorius jau nušvie
čia atgaivintų marijonų kūrimą
si JAV. Jis pirmiausia pastebi, 
kad marijonai čia kūrėsi dėl 
to, jog čia buvę daug darbo. 
Mano manymu, juos čia atgai
vintojas įkurdino pirmiausia dėl 
to, kad laisvame krašte sudary-

autorius 
vienuoliją.

, Trečiame skyriuje autorius 
kalba apie Amerikos marijonų 
provinciją. Išaugus vienuolių ir 
vienuolynų skaičiui, 1930 m. bu
vo įkurta Amerikos marijonų 
provincija su savo provincijolu 
ir taryba. Šios savarankios pro
vincijos provincijolais yra buvę: 
tėv. Feliksas Kudirka (1930— 
32), tėv. Vincas Kulikauskas 
(1932—33), tėv. Jonas Jakai
tis (1933—39), tėv. Jonas Na
vickas (1939—41), tėv. Kazi
mieras Rėklaitis (1941—43), 
tėv. Jonas Jančius (1943—51 
ir 1957—63) tėv. Valentinas At- 
kočius (1951—57) ir dabartinis

tėv. Viktoras
1963).

Paminėtina, 
JAV marijonų
bendra su lenkais, bet provin
cijolai visuomet buvo lietuviai. 
Kai lenkai įsigijo tris vienuoly
nus, tai 1948 m. buvo įkurta 
savaranki lenkų provincija. Da
bar JAV-se veikia lietuvių ir 
lenkų marijonų provincijos.

Ketvirtame ir paskutiniame 
skyriuje aprašomos marijonų 
misijos Argentinoje, kur jie yra 
išvystę savo veiklą tarp lietuvių 
ir vietinių gyventojų. Argenti
non jie nuvyko 1939 m. ir įsi
kūrė Avellanedoj, Buenos Ai
res priemiestyje, kur pasistatė 
bažnyčią, mokyklą ir vienuoly
ną. Nepamiršo jie ir lietuviškos 
spaudos reikalo — 1948 m iš
leido laikraštį “Laikas”, ku
ris pradžioje buvo mėnesinis, 
o nuo 1950 m. tapo dvisavaiti
niu. Spaudos darbams sėkmin
giau atlikti 1952 m. buvo įsteig
ta ir nuosava spaustuvė. Be mi
sijos Avellanedoj marijonai nuo 
1949 m. savo misiją įkūrė dar 
Rosario mieste, kur taip pat 
pastatė bažnyčią bei vienuoly
ną ir aptarnauja lietuvius bei 
vietinius. Be to, Argentinoje 
jie organizuoja lietuviško jau
nimo stovyklas.

Savo chronologiškoje knygos 
eigoje Pranas Garšva yra įpy- 
nęs ir vienuolijos generolų įna
šą Amerikos marijonų veiklo
je. Be vienuolijos atnaujintojo 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
(1911—27) iki mūsų dienų bu
vo dar šie generolai: vysk. Pra
nas Būčys (1923—33 ir 1939— 
51), tėv. Andrius Cikota (1933 
—39), tėv. Vladas Mroczek 
(1951—57), tėv. Stanislovas 
Škutans (1957—63) ir dabarti
nis vysk. Česlovas Slpovič (nuo 
1963).

Autorius tikslą pasiekė
Vertinant patį veikalą reikia

Aušros Vartų bažnyčia ir marijonų vienuolynas Avellanedoje, 
Argentinoje

——----

Aline Kilmer Jeanette Nichols

AFRODITEI SU VEIDRODŽIU MERGINA ŽALIAME DRABUŽYJE

štai, Kiprijonai, manasis, brangenybėm dabintas 
veidrodis,

Paskutiniam įžadui jungti dovana paskutinė;
Negaliu aš jame pamatyti, kaip kadaise atro

džiau ;
Nenoriu regėt veidrody ir savęs šiandieninės.

Robert Ney

ŠEŠĖLIAI

šešėliu jos nebandyk pavirsti, nes, 
Kai naktis užeis, šešėliai susiskaldys, 
Tamsumoj lydėdami
Bekintantį jos žingsnių aidą, 
Jos bastymosi sujaukti
Sniego sujauktoj dangoj.

Nejau manai, kad tavo pastovus ramumas 
Sušildys pridengtą šešėliais širdj?
Ar kad, guldamas prie josios kojų,
Patirsi tikrą josios įnorį?
Galėtumei tu lygiai garbint ir mėnulį, 
Kur yra šešėlių gymis, ir (mirtis.
1962.

pasakyti, kad juo autorius sa
vo tikslą atsiekė, nes, iš tikro, 
pastatė prieš akis visus marijo
nų per 50 m. nuveiktus darbus. 
Veikalas, atrodo, neturi preten
zijos būti istorine studija, bet 
tik informaciniu leidiniu. Griež
tai vertinant, jį galima būtų pa
vadinti tik paprasta vienuolijos 
kronika, kurioje užfiksuoti visi 
vidinio ir išorinio vienuolijos 
gyvenimo faktai, visai nežvel
giant į juos giliau, nenagrinė
jant jų nuodugniau ir kritiškai 
jų nevertinant. Mūsų dienose 
jos vertė mažesnė, bet ji labai 
pakils ateityje, kai daugelis ar
chyvinės medžiagos dings, o vie
nuolijos nuveikti darbai išnyks 
iš žmonių atminties.

Terminų reikalu

Nemažinant knygos vertės, 
reikėtų kiek sustoti prie vie
nuolinių terminų, ypač viršinin-' 
kų pavadinimų. Autorius jau 
daro aiškų skirtumą tarp vie
nuolyno ir vienuolijos, ko net 
daugelis lietuvių istorikų moks
lininkų neskiria. Vienuolynas 
yra tik atskiras vienuolijos na
mas. Gi vienuolija reiškia Misų 
vienuolių ir vienuolynų junginį 
į vieną vienuolinį ordiną ar kon
gregaciją, kuri laikosi tos pa
čios regulos ar konstitucijų ir 
valdoma vieno generolo.

Nevartotinas vienuoliams ku
nigams kunigo pavadinimas, 
nors tėvas kai kuriems redak
toriams ir nepatinka, bet jis vi
sose kalbose vienuolių priimtas, 
kad juos atskirtų nuo pasauli
nių kunigų. Vienuoliją aprašant,

Ji linguoja 
žajiame grabužy, 
kaip aukšta žolė 
išdaigininkui vėjui palinguoja, 
ir ji stiebiasi 
žaliame drabužy, 
kaip stiebeliai susispietę, 
Jos plaukai nustebina aguonas, 
jas visas padengdami.
Ir ji šypsosi 
žaliame drabužy 
rami, tarytumei kvapumas, 
ir mažiausiai — 
kaip padarinys spalvos.

Richard Moore

SVETUR

Ilgos žiemos tamsa svetimam keistam krašte, 
žvaigždės tviska mirusioje žolėje.
Vien tik šaltis.
Vien tik milijonas atspindžių j mėnulį.
1984.

Vertė St. Meringis

V. Vaitiekūnas Saulėleidis

Tėvų

taip pat reikia vadinti joB ofi
cialiu vardu. Lietuvoje atgaivin
ti marijonai pirmieji ėmė vadin
tis Tėvais Marijonais: Tėvų 
Marijonų vienuolynas,
Marijonų gimnazija ir t. t. Vė
liau taip vadinosi ir atsikūrę jė
zuitai. Pranciškonai iki 1925 
m. vadinosi kaip, iš tikro, yra 
Mažesnieji Broliai, bet paveikė 
kitų įtaka ir buvo pradėti va
dinti ir jie Tėvais Pranciško
nais. Nors šios vienuolijos ir 
kunigiškos, bet jos turi ir bro
lius. Aprašant visos vienuolijos 
darbus, netikslu yra juos rašy
ti tik tėvų adresu, tiksliau jau 
naudoti oficialų vienuolijos var
dą.

Taip pat nereikia mums ieš
koti naujadarų viršininkų var
duose. Jei sakome generolas, tai 
nereikia jo vadinti vyriausias 
vadovas, jei provincijolas, tai

nereikia vėl pridėti provincijos 
vadovas. Iki elgetaujančių vie
nuolijų įsikūrimo vienuolijos ar 
vienuolyno viršininkui tebuvo 
vienas vardas — abatas. Su 
militariniais ordinais atėjo ge
nerolo ir provincijolo vardas. 
Šiuos vardus pasisavino šv. 
Pranciškus ir šv. Domininkas, 
o paskui ir visi vėlesnieji vie
nuolijų kūrėjai. Paskirų namų 
viršininkai įvairiose vienuolijo
se įvairiai vadinami; prijorai, 
gvardijonai, prezidentai ir kt. 
Bendrinis viršininko vardas — 
superior vienų lietuvių vienuo
lių vienaip vartojamas, kitų ki
taip. Pranciškonuose yra įpras
ta vadinti viršininku, jėzuitų 
vyresniuoju, kaip šį bendrinį 
vardą vartoja marijonai, iš kny
gos teksto neaišku. Neatrodytų, 
kad praktikoje jie naudotų — 
vadovas.

Šios terminų pastabos yra ne 
tik “Negęstanti šviesa” knygos 
autoriui, bet ir visiems, kurie 
ką nors bando apie vienuolijas, 
vienuolynus, vienuolius ir jų vir
šininkus rašyti.

• Nuo kun. Antano Bortke- 
vičiaus, rašytojo ir knygnešio, 
mirties liepos 10 d. sueina 70 
metų. Mirė nesulaukęs 60 m. 
Darbavosi Žagarėje, Šiauliuose, 
Šakynoje, Joniškėlyje. Palaiky
damas ryšius su knygnešiu Jur
giu Bieliniu ir kitais, plačiai 
skleidė slaptąją lietuvių spau
dą. Rašė pasakėčias ir eilėraš
čius, kurių dalis buvo išspaus
dinta “Tėvynės Sarge”. Jo pa
mokslų rinkinys buvo išspaus
dintas 1901 m. Shenandoah, Pa.

KRISTIJONAS 
DONELAITIS

RUSU IMPERIALIZMO TARNYBOJE

DR. JONAS GRINIUS

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

Čia Donelaičio užuojauta gamtos gy
viams beveik tokia pat kaip vargdienėliams 
ir “nabagėliams” būrams. Vieni ir antri ken- 

| čia vargą dėl Dievo bausmės už Adomo nuo
dėmę. Jos visų pasekmių niekas visai nepa
šalins. Todėl reikia sutikti su Dievo valia, 
pasikakinti, kaip moko paukščiai, ir už gau

btą gerą Dievui dėkoti. Donelaitis “Žiemos 
rūpesčius” ir visą savo poemą baigia mal- 

*da į dangišką Tėtutį ir jo laiminančią ran
kelę. Šita malda yra žmogaus atsiliepimas 
į paukščių balsus, kuriais jie pavasarį gar
bino Dievą.

Nei L. Gineitis, nei kai kurie kiti K. Do- 
nelaičio tyrinėtojai nekreipia dėmesio į 
paukščių giesmes “Pavasario linksmybėse”, 

į Tuo tarpu šis epizodas yra pirmos svarbos 
Donelaičio poemos prasmei suprasti. — Nors 
ne vienas paukščių iš žiemos parsinešė lo
pytą kuodą, tačiau jie visi linksmi. Parskri- 
dę gandrai, sulopę savo namą ir varlių bei 

> “rupuižių paragavę,

Dievui iš širdies viernai dėtfavojo...
Gegužės ir strazdai, sumišai lakstydami, žaidė 
Ir Sutvertoji, linksmai rykaudami, gyrė.

Nors atrodo, kad gervinąs padangėje de
juoja, bet iš tikrųjų:

Ne? Jis nor pamokint, kaip Dievo didi galybė 
Ir paukštelių balsuos yr didiai stebuklinga.

Žvirbliai su vaikais, žodžius girdėdami tokius 
‘Rods”, tarė, “mūs giminė taipjau vis šlovina 

Dievą.” 
Bet lakštingala, dar lig šiol pasislėpus... 
Sau viena, tamsoj budėdama, garbina Dievą....

I

Kitaip poemoj pavaizduoti pavieniai gies
mininkai, nuo kurių nenori atsilikti nė žvirb
liai. Vienas storai, kitas plonai dainuoti mo
kėdamas, vienas padangėj skraidydams, ki
tas ant šakų kopinėdamas, bet visi jie savo 
giesmę skiria ne saulei, kuri juos pažadino, 
bet Dievui. Saulė Donelaičio sampratoj tė
ra tik Dievo tarnaitė, kuri pabudino svietą, 
o jo paukščiai tegarbina tik savo Sutvėrė
ją. Tas paukščių choras po pavasario pabu
dimo yra gamtos himnas Dievui, lyg toli
mas prarastojo rojaus prisiminimas, bet 
pirmoj eilėj Dievo apvaizda pasitikinčių ir 
dėkingų paukščių himnas.

Po visų pavasario, vasaros ir rudens dar
bų, vargų ir linksmybių žiemą atsiliepia dė
kingais žodžiais žmogus. Tai išmintingojo 
Seimo malda į dangišką Tėtutį:

O tu, miėls Dieve, dangiškas geradėji!
Tu pirm amžių, kai mes dar dūmot negalėjom, 
Jau išmislijai, kaip kartą mes prasidėsim 
Ir ko mums reikės, kad šviesą šią pamatysim... 

Tu mus išlaikei per visą prašokusį metą, 
Tu dar ir toliaus mus išlaikyti galėsi.

Tai esminiai žodžiai Seimo dvilypėj maldoj, 
kurioj jis dar kartą veda paralelę tarp gam
tos, paukščių ir žmonių gyvenimo. Ta mal
da — tai žmogiškas Dievo garbinimo akor
das, kuris papildo paukščių garbinimo gies
mes pavasarį.

Taigi paukščių himnas Dievui “Metų” 
poemos pradžioj ir malda jos pabaigoj drau
ge su Adomo ir Ievos pirmąja nuodėme, 
kaip visų žmogiškų vargų ir darbų pradžia, 
pabrėžia Donelaičio poemos idėjinę prasmę 
— pagarbinti Dievą nupuolusių žmonių, 
ypač lietuvninkų būrų, darbais ir vargais 
bei juos pamokyti.

Gali L. Gineičiui nepatikti pirmosios nuo
dėmės pasekmių priminimas ir gili pagarba 
Dievo valiai “Metuose”, tačiau nevalia nesi
skaityti su Donelaičio duotais faktais jo 
poemoj, juos neigti ir tuo poemos prasmę 
iškreipti, nuolat tvirtinant, kad, vaizduoda
mas baudžiauninkų darbus ir vokiškų ponų 
neteisybes, poetas stovėjo liaudinėse pozici
jose. Tų darbų ir neteisybių jo poemoj yra, 
bet nėra liaudiškai luominių pozicijų, nes 
poetas į savo veikėjus, į jų darbus, nelaimes 
ir ydas, į linksmybes ir dorybes žiūrėjo be- 
kompromisinės krikščionybės žvilgsniu. Ki
taip tariant, Donelaitis stovėjo aukščiau 
luomų, vienodai plakdamas visų nuodėmes 
ir ydas ir girdamas gerus darbus vis tiek, 
ar jie buvo lietuvių baudžiauninkų, ar po
nų vokiečių, ar jų tarnų, ar kolonistų.

Donelaičio balsas ponų amtstrotų ir jų 
artimiausių tarnų atžvilgiu yra rūstesnis, 

nes jie savo galią ir laisvę piktanaudžio- 
jo, taigi labiau nusikalto negu beteisiai ir 
nelaisvi būrai, kurie buvo reikalingi dides
nės meilės ir užuojautos. Tačiau ir vienuo
se ir antruose poetas mato gerų žmonių. 
Analizuojant jo poemą ir skaičiuojant jos 
veikėjus, gerų bei blogų ponų ir būrų ran
dam maždaug vienodą proporciją su per
svara į neigiamuosius. Tarp vokiečių ponų 
Donelaitis savo poemoj pavaizduoja vieną 
gerą, malonų, rūpestingą, neseniai mirusį 
amtsrotą, o antrą žiaurų šykštuolį, tur 
būt, smarkųjį Kasparą, kurs dažniau mini
mas poemoj. Prie šio neigiamojo dar prisi
deda anoniminis epizodas apie dvaro ponų 
pietus, dėl kurių susivemia ir plūstasi Prič- 
kus.

Tarp lietuvių baudžiauninkų neigiamai 
yra nutapyti Slunkius, Plaučiūnas, Pelėda 
ir Dočys, o teigiamai — Pričkus, Seimas, 
Lauras. Vidurį tarp teigiamųjų ir neigiamų
jų užima Enskys ir Krizas. Prie ponų — du 
pasipūtusius, ponus vaidinančius tarnus, to
kius kaip Milkus, kuris pono batus tevalo, 
bet ponaičio skiauterę rodo, niekina būrus, 
nors neseniai buvo tik utėlius piemuo, pen
kių kiaulių nesuskaitęs. Taigi, iš veikėjų 
teigiamų ir neigiamų charakteristikų nema
tyti Donelaičio liaudinių pozicijų, kokias su
galvoja L. Gineitis, nes poetas nori būti ob
jektyvus ir teisingas. Tai matyti jo pažiū
rose į kolonistus svetimtaučius. Leisdamas 
būrams plūstis prieš atėjūnus, poetas vis 
dėlto pataria lietuvninkėms imti pavyzdį iš 
vokiečių kaimo šeimininkių, kurios anksti 
sudarinėja grybų ir riešutų atsargai žiemai.

Kad feodalinė santvarka Donelaičiui ne

atrodė visų vargų ir blogybių šaltiniu, ge
rai matyti “Pavasario linksmybėse” iš ere
lio sueigos su paukščiais. Į šį epizodą tyri
nėtojai mažai kreipia dėmesio, nors jis 
reikšmingai pailiustruoja poeto pažiūrą į 
luomus. Kaip žinia, erelis yra plėšrus, bet 
paukščių nedrasko, o Donelaičio vaizduotėj 
juos net globoja, rūpinasi jų gerove, tyri
nėdamas, ar per žiemą kas nors paukščių 
nenuskriaudė. Taigi erelis yra alegorija val
džios, kokios Donelaitis norėtų žmonėms. 
Deja, žmonių giminėj vyrauja nuodėmės, 
dėl kurių kenčia net paukščiai. Tai paaiš
kina “viežlybasis” gandras, kuris atstovau
ja tarpinę grandį hierachizuotoj visuome
nėj, tarp erelio valdžios ir smulkių paukš
čių — pavaldinių. Gandras išaiškina ereliui, 
kad kiekvienas paukštis ir kitoks gamtos 
gyvis turi Dievo nustatytą gyvenimo būdą 
bei maistą ir tuo pasikakina. Nors paukš
čių pasauly taip pat pasitaiko plėšikų, ta
čiau tai maža blogybė, palyginus su piktų 
žmonių skriaudomis. Taigi Donelaitis prieš 
paukščių visuomenę, kuri laikosi Dievo dės
nių, pastato žmones, kurie nuo Adomo lai
kų Dievo įstatymų nenori paisyti, išskyrus 
mažumą.

L. Gineitis teisingai pastebėjo, kad tarp 
žmogiškųjų veikėjų Donelaičio “Metuose” 
centrinę vietą užima Šulcas - seniūnas Prič
kus. Per visas keturias poemos giesmes jo 
gyvenimas iš tikro vispusiškiau atsisklei
džia negu kitų būrų ir ponų. Tik nesupran
tama, kodėl L. Gineitis nenori matyti Prič- 
kuje paties poeto simbolio. Net be didelės 
analizės galima pastebėti, kad Donelaičio
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Kanados halsas poezijoje
Mirė Kanados poetas E. J. (Ned) Pratt

PRANYS ALŠENAS

Edwin John Pratt, sulaukęs 
gražios senatvės — 81 metų, 
Riverdale Hospital (Toronte) 
mirė balandžio 26 d. nuo arte
rijų sukietėjimo, kurios jį laikė 
ligoniu paskutiniuosius viene
rius metus.

Kanada, tiesa, jauna sava
rankiška valstybė, nors daugu
mos ir dabar Britų dominija 
vadinama. Jos amžius — nepil
nas šimtas metų. Dar tik 1967 
m. ji ruošiasi švęsti savo gyva
vimo šimtmetį. Taigi, kaip iš 
jauno krašto, nėra ko norėti, 
kad jis būtų prisiauginęs kokių 
nors kūrybos garsenybių.

Nežiūrint minėtos priežasties, 
Kanada vis dėlto turi gana sa
vitą veidą, savus kūrėjus ir sa
vus jų charakterius. Taigi, ir 
neseniai miręs E. J. Pratt — 
buV6 skaitomas Kanados žino
miausiu poetu.

Žinomiausio poeto titulą ve
lioniui daug kas iš Kanados 
žmonių buvo pripažinę jau 
anksčiau, ir tas titulas, be abe
jonės, ypač po jo mirties, pa
siliks amžinu.

Leonard Brockington yra pa
brėžęs, jog: “Niekas mūsojoj 
generacijoj (Kanadoj) ryškiau 
dar neįžvelgė į mūsų širdis ir 
mintis, taipgi į pačios Kanados 
bepasireiškiantį stiprų subren
dimą, kaip E. J. Pratt”.

A. J. Northrop Frye — yra 
pabrėžęs: “Dr. Pratt padarė 
Kanadą politiškai ryškią ir per
matomą. Jo kūryboje atsirado 
nauji, tarytum ligi tol negirdė
ti, žodžiai, sakiniai ir didelis 
kūrybinis menas. Poetas Dr. E. 
J. Pratt — daugiau įdėjo į gy
venimą, negu iš jo pats paėmė. 
Jo pasakojamojoj poezijoj 
(epe) — visada skambėjo lyriš
koji gaida apie tylą, liūdesį ir 
lengvą žmonijos muziką”.

Taipogi, girdi, jo poezija — 
buvusi ne atkeltlnė iš nežino
mųjų dausų, bet paimta iš gy
venimo, eiliuojant apie gyveni
miškuosius dalykus, apie: inži
neriją, didžiulius konvojus, 
skęstančius laivus, ledo kalnus, 
jūras ir apie stiprius žmones, 
apvaldančius tas gyvenimo ir 
gamtos stichijas. Taipgi lygiai 
jo poezijoj buvo dažnos pasi
šventusių misionierių, Kanados 
prerijų saulėleidžių, Dunkirk’o 
kovų, geležinkelių ir kitos pana
šios temos.

John Robson, Toronto dien
raščio “The Telegram” litera
tūros kritikas, pabrėžia, jog 
niekam taip nepavykę išryškin
ti kanadiečių charakterio savo
joj kūryboj, kaip a. a. poetui 
E. J. Pratt. Jo poezija, girdi, 
tai Kanados literatūrinis trium
fas. Kuriame punkte buvusi mi
rusio poeto stiprybė, nelengva 
esą ir atsakyti. Gal būt, jo kū
rybos paprastume, subtilume, 
alegorijų tiesume ir grynam 
kūrybiniam žodyje.

E. J. Pratt žiūrėjęs į gyveni
mą plačiai atvertomis akimis 
tęs kovą už būvį, už patį gyve- 
ir savo aiškioj vizijoj visur ma- 
nimą. Vienok toji kova jo nie
kad per daug nenustebinusi. 
Nė vienas kitas Kanados po
etas gal nebuvo taip įsibrovęs 
į bet kurią gyvenimo sritį, kur 
tebuvo žalių žaliausia medžia
ga, kurioje Pratt apdorojęs ir 
parodęs “apčiuopiamus” daly
kus...

Jis buvo įžvalgus natūraliz
mui ir moksliniams dalykams
— technologijai, o taip pat or
ganizuotam žmogaus poreiškiui 
šiojoj žemėj.

E. J. (Ned) Pratt — viskuo 
yra buvęs: mokytoju, profeso
riumi ir netgi buvo gavęs me
todistų kunigo teises Reverend 
titulu, nuo ko jis vėliau atsisa
kė, nors visą gyvenimą pasili
ko dievotas ir religingas.

Velionis buvo gimęs 1883 m. 
vasario 4 d. Newfoundlande, 
mažam žvejų kaimely, tačiau 
paskutiniuosius savo amžiaus 
50 metų buvo nuolatinis Toron
to m. gyventojas, Ontario pro
vincijoj.

Mažystėj ir jaunystėj jam te
ko gerokai pavargti. 13 m. am
žiaus turėdamas, jau buvo pa
dėjėju ir pasiuntiniu drabužių 
krautuvėj, kur už 5 dol. į mė
nesį turėjo dirbti nuo 7 vai. ry
to iki vidurnakčio, šešias die
nas savaitėj ir niekad negauti 
jokių atostogų.

Nors pirmiau buvo kiek mo
kęsis, bet pragyvenimo uždar
bis buvo atitraukęs jį iš mo
kyklos suolo. Todėl, sulaukęs 
18 m. amžiaus, tvirtai nusistatė 
mokytis, studijuoti ir ką nors 
“diplomiško” pasiekti. Iš pat 
pradžių, kaip jau minėta, buvo 
gavęs "Reverend” laipsnį (kaip 
ir jo tėvas, buvęs metodistų ku
nigas), bet tuo nesitenkino — 
palikęs kunigavimą, studijavo 
toliau. Ir rezultate — 1911 m. 
BA laipsnis, sekančiais metais
— magistras, o 1917 m. — Ph. 
D. (filosofijos doktoratas). 
Nors besimokant ir studijuo
jant, teko daug vargo pakelti: 
teko kalti žinias iš knygų val
gyklose, knygynuose ir kitur, 
o taip pat skaityti tekstus iš 
knygų už 20 centų į valandą 
akliesiems.

Gavęs doktoratą, velionis, jau 
turėdamas 37 metus amžiaus, 
1920 m. buvo pakviestas į Vic- 
toria College anglų kalbos dės
tyti su 2,200 dol. metinio atly
ginimo. Tuo pačiu metu — jis 
pradėjo rašyti ir poeziją. Pir
moji jo kūrybos knyga, pava
dinta “Newfoundland Verse” 
buvo priimta ir atspausta ko
merciško leidėjo 1923 m. Joje 
buvo 49 neilgos poemėlės, ku
rios vienok jam iš karto sutei
kė poeto vardą.

Po to poezijos leidiniai ėmė 
plaukti iš spaudos, tarytum

vienoda ir nenutrūkstama sro
vele. Per dvidešimt devynerius 
metus išleista 18 leidinių, bai
giant jo paskutiniąja epine po
ema “Towards the Lašt Spike” 
1952 m.

Jo darbų eilėj yra šie kūri
niai: The Witches Brew, Titans, 
The Iron Door, The Roosevelt 
and The Antinoe, Verses of the 
Sea, Many Moods, The Titanic, 
The Fable of the Goats, Bre- 
beuf and His Brethren, Dun- 
kirk, Collected Poems, They 
Ame Returning ir Behind the 
Log.

Kaip jau minėta, poetas 
Pratt — buvo daugiau kieto ir 
grubaus gyvenimo ir kovos ap
žvalgininkas ir tokių poemų ra
šytojas. Pvz. savo epinėj poe
moj apie Titaniką — jis žvelgia 
j tą tragediją gana ramiai, ta
rytum į neišvengiamą būtinybę, 
kur aprašomas didis susijaudi
nimas ir kova žmonių, buvusių 
tam milžiniškam laive, kai Ti
tanikas susidūrė su ledo kalnu 
jūroje ir nuskendo, o su juo žu
vo ir 1,400 keleivių.

Štai, gabalėlis jo kūrybos ori- 
ginalinėj kalboj iš “The Tita
nic”:

“And out there in the star- 
light,

with no trace
Upon it of its dead būt the 

lašt
wave

From the Titanic fretting at 
its

base,
Silent, composed, ringed by 

its
icy broods,

The grey shape with the 
palaeolithic face

Was štili the master of the 
longitudes”...
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E. J. (Ned) Pratt

Prieš kurdamas savo poe
mas, E. J. Pratt mėgdavo lan
kytis ten, tose vifetose, apie ku
rias rašydavo. Pvz. karinėmis 
temomis poemų jis nerašė tol, 
kol pats nepabuvojo poros mė
nesių Atlante, Kanados kari
niam laive.

Velionis Kanadoje buvo vie
nas iš daugiausia apdovanotų 
visokiais atžymėjimais kūrėjų: 
jis — dekoruotas Albertos uni
versiteto sidabriniu medaliu, 
kaip pasižymėjęs šio krašto 
kūrėjas, buvo garbės preziden
tu Kanados rašytojų s-gos, ga
vęs Toronto miesto “Award of 
Merit”, Victoria College — jam 
suteikė profesoriaus emerito ti-
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tūlą, 1955 m. jis buvo Kanados 
poezijos žurnalo “Canadian Po- 
etry Magazine” redaktoriumi, 
taipogi šalia savo filosofijos 
doktorato, jis yra gavęs visą 
eilę garbės doktoratų. Nežiū
rint to, velionis buvo labai kuk
lus ir visiškai nenorėjo maišytis 
tarp “akademiškojo pasaulio 
asmenybių”. Jis buvo daugiau 
užsidaręs, daug rašė, kūrė, 
daug skaitė ir žiūrėjo televizi
joj bei magazinuose... bokso 
rungtynių. Jo paties žodžiais: 
“Aš esu matęs visų didžiųjų — 
Tunney, Dempsey, Carpentier 
ir kitų bokso kovas. Aš mačiau 
ir Gibbons, kai jis išvertė iš 
kojų Anglijos čempioną”...

Beje, Ned — buvo jo slapy
vardis, deja, ne jo paties pasi
rinktas, bet kitų duotas, kurį 
jis gavo Victoria College ir ku
rio jis visą amžių nesibaidė.
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KRISTIJONAS 
DONELAITIS

(Atketlta iš 3 psl.)

socialinė situacija labai analogiška Pričkaus 
stoviui. Dėl jo takto ir stropumo šis bau
džiauninkas dvaro valdžios buvo paskirtas 
kaimo seniūnu prižiūrėti baudžiavinių įsa
kymų vykdymą. Taigi Pričkus, kaip anas 
protingasis gandras, yra tarpinė grandis 
tarp įsakančio karaliaus dvaro ir tarp klau
sančio būriško kaimo. Jis vykdo ūkiškus 
įsakymus, nors jam pačiam ir būrams jie 
būtų nemalonūs.

Donelaičio socialinė situacija buvo ana
logiška, tik aukštesnėj pakopoj. Nors jis 
buvo kilęs iš laisvųjų ūkininkų, bet jo pa- 
rapiečiai būrai jam buvo artimesni negu vo
kiškos valdžios aristokratai. Tačiau, kaip 
dvasininkas liuteronų bažnyčioj, jis buvo 
susijęs su dvasine ir pasaulietiška Prūsų 
valdžia, kaip Pričkus su dvaru. Donelaitis

turėjo savo parapiečiams aiškinti valdžios 
potvarkius ir juos vykdyti, kartais pats tuos 
potvarkius išversdamas į lietuvių kalbą. Jis, 
žinoma, galėjo vokiškai valdžiai pataikauti 
ir laimėti privilegijų. Bet Donelaitis norėjo 
pasilikti ištikimas savo pietistiniams princi
pams, verčiau užsiimti įvairiais rankų dar
bais, kovoti dėl teisybės prieš dvarą, negu 
laimėti valdžios malonių.

Bet kuo baigėsi Donelaičio ir Pričkaus 
tarnyba hierarchinės visuomenės tarpinėj 
grandy? Už tai, kad stigo vieno šilingo pi
nigų už baudžiauninkų Karaliaučiuj parduo
tus javus, įdūkęs šykštuolis amtsrotas taip 
sumušdino senąjį, ištikimąjį Pričkų, kad 
šis “vos tris dienas sulaukęs, numirė bė
džius”. Argi nepanašiai atsitiko su Donelai
čiu? Šį ištikimą Prūsų karaliaus pavaldinį 
amtsrotai norėjo nuskriausti, atimdami da
lį bažnytinių žemių. Po ilgo bylinėjimosi 
valdžios atstovai buvo užtikrinę, kad para
pinė žemė nebebus liečiama. Tačiau, pakopęs 
į amtsmano postą, T. Rugys 1775 metais 
atnaujino senąją bylą, dėl kurios Donelaitis 
buvo prisigraužęs, kad duoda blogą pavyzdį 
parapiečiams. Argi toji tautinio renegato

Fifth .980
OLOSE OUT 1959 & 1961 VINTAGE 

ASSORTED GERMAN WINES

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS 
8415 S. Lituanlca Avė. 
Tel. FRontler 6-1882

STOCK 10 YEAR OLD V.S.O.P.
IMPORTED BRANDY Full ąuart $4.98

CUSENIER IMPPORTED THREE STAR
COGNAC Fifth $3.98

GKAIN ALOOHOL 190 Proof U. 8. P. Fifth $4.89

CINZANO VERMOUTH, Dry or Sweet Fifth $-| .39 
Imported

Fifth $4.79

1NSJRH;

*
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TV — RADIJŲ TAISYMAS 

P. RUDKNA8 
4448 S. VVestern Avė. 

Tel. 847-4829 ir YA 7-1026
Čia pat galite gauti Briedžio dažų.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

SKI P’S SERVICE

Liquor Store
5515 S0. D AMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

JUNE — BIRŽELIO 18, 19, 20 D. D.

CHAPOULIE 185 MONTH OLD 
IMPORTED BRANDY

50th ANNIVERSARY CELEBRATION
at Midland Savings!

NEMOKAMAI VĖLIAVA 
arba PATIO STALAS 

visiems kurie atvykę tarp liepos 1 
ir 15 d. atidarys taupymo sąskaitą 
$300 sumoje arba daugiau. Dova
nų skaičius ribotas. Paštu dovanos 
nebus siuntinėjamos.

J ON ALL 0 ACCOUHTS f
$10,000,000 E«cli •ceoant imur.d fa
$10,000. M.mb.r of tho Fodoral Homo Loor 
Bank Sy.f.m,

MIDLAND SAVINGS
Th. Old.st Savin,, Auoclatioa ■> Owr Comma.lty 

4040 ARCHER AVĖ. CL 4-4470

T. Rugio atnaujinta byla klebonui Donelai
čiui, senam ištikimam bažnyčios ir teisybės 
tarnui, nebuvo didelis moralinis smūgis, pa
našus į seniūno Pričkaus sumušimą, pasi
baigusį ištikimojo tarno mirtimi? Nors skir
tingose plotmėse, bet tiedu smūgiai pana
šūs (L. Gineitis teisingai pabrėžia smūgio 
kartumą Donelaičiui). Tai buvo nuodėmin
gojo pasaulio kartūs atpildai už abiejų ge
rą tarnybą.

Todėl Donelaitis ir baigia Pričkaus mir
ties bei baudžiauninkų nuplakimo epizodą 
skausmingu atodūsiu:

Tai, broleliai! tai visa šio svieto malonė!

Kadangi Pričkus yra paties Donelaičio 
simbolinis atstovas, poetas į to seniūno lū
pas ir sudeda daug savo įvairiopos išmin
ties. Todėl prieš baudžiavinius pavasario 
darbus Pričkus pradeda kalbą apie prigimtą 
žmonių lygybę ir vargus, kurie tenka pa
sauliui dėl Dievo bausmės už Adomo maiš
tingąją nuodėmę. Pričkaus pasipiktinimas 
šviečiamojo amžiaus palaidumu, kuris per 
ponų pavyzdžius demoralizuoja lietuvių kai

SICILIAN GOLD IMPORTED MANDORCREMA
Cremovo, Crema Caffe, or Stravvberry Fifth $12-49

MARASKA PEAR KRUSKAVAC 
LIQUEUR Fifth $4.98

IMPORTED POLISH KRUPNIK 
or (Wlsniowka Cherry Cordial) Fifth $4.79

HEINEKEN, WURZBURGER or LOWENBRAU BEER
Case of 24—12 oz. Bottles Case $7-95

miečius, yra paties Donelaičio pasipiktini
mas:
Ak tu, šventa Dieve! kokią gi gadynę sulaukėm. 
Ak, kokios tamsybės jau apjakino svietą! 
Pons ir tarnas jo peklon tik bėga tik bėga.
Dievą viens nieku laikydama, juokiasi šelmis, 
O kitsai, kad jam įtiktų, niekina Dievą.
Tūls, kruopas nedarytas ir vos pasukas ėsdama, 
Po vargų našta kasdien vaitoja pakumpęs;
O dar ir toksai utėlius juokiasi Dievui!
Skundžias neprietelius, kad ponai vargina svietą 
Ir kad būrams jie paskutinį lašina kraują, 
O tačiaus linksmai nuspešt į karčiamą bėga, 
Taip kad panedėlyj dar krapšto kruviną snukį.

Pričkaus ūkiški pamokymai baudžiaunin
kams yra paties Donelaičio patarimai. Prič
kaus pasiskundimas apie greit prabėgusią 
jaunystę, apie sudilimą tarnyboj per trylika 
metų, apie tos tarnybos sunkenybes, deri
nant nedėkingo dvaro ir besišaipančio kai
mo būrų interesus, yra paties Donelaičio 
nuotaikos ir mintys, sužymėtos jo užrašuo
se. Jo situacija buvo analogiška Pričkaus 
pergyvenimams.

Tačiau, būdamas paties poeto atstovu 
ir simboliu, Pričkus “Metų” poemoj viso Do
nelaičio neišsemia, nes simbolis niekada ne

išreiškia pilnai to, ką jis simbolizuoja. Nors 
galima jausti, kad poetas mėgsta savo Prič
kų, bet jis taip pat bekompromisinės krikš
čionybės Donelaičiui šiek tiek nepatinka, 
kaip idealisto Donelaičio sąžinė priekaištavo 
dėl jo paties kai kurių praktiškų poelgių, 
dėl kurių jis teisinosi ir apgailestavo net 
metrikų knygose.

Donelaičiui tikriausiai nepatinka Prič
kaus dumplės, nenorinčios pūsti prieš vėją. * 
Tai oportunizmas, nusileisdamas pasaulio 4 
blogybėms, kurias pagal šv. Povilo paragi
nimą reikia naikinti panašiai, kaip kenks
mingus vabzdžius naikina Donelaičio lakš
tutė, arba piktus šliužus bei varles — jo 
protingasis gandras. Bet iš gyvenimo prak
tikos ir iš Apreiškimo Donelaitis žino, kad 
Pričkaus dumplėmis neišpūsi visų blogybių 
iš pasaulio. Bet jo temperamentas ir pra
našiškas uolumas yra toks, kad Donelaitis 
vis tiek norėtų dumplėmis pūsti prieš vė
jus. Deja, jo Pričkus to nenori. Todėl poe
tas savo intymiausius norus ir mintis pa
veda Seimui. •

(Bus daugiau



Lenkai tyrinėja Šeiny srities istoriją
DR. J. BALYS

Praeitais metais Balstogės 
lenkų mokslo draugija išleido 
nemažą tomą, studijų rinkinį, 
pavadintą “Medžiaga Seinų že
mės istorijai“, kurioje yra sep
tynios įvairių autorių studijos, 
parašytos lenkiškai, su rusiš
komis ir angliškomis santrau
komis. Pirmoji ir pati stam
biausia studija yra J. Wišniews- 
kio, Seinų apskrities apgyven
dinimo istorija nuo 15 iki 19 
a. (p. 9—222). Autorius dau
giausia naudojosi archyvine 
medžiaga ir savo studiją chro
nologiškai padalino į aštuonis 
skyrius, atsižvelgdamas į svar
bių istorinių įvykių nužymėtus 
laikotarpius

Studija parodo, kaip Lietu
vos valdovai elgėsi su šia miš
kų ir vandenų dengiama sriti
mi, vadinama dykuma (Wild- 
nis), nes dėl nuolatinių kry
žiuočių puldinėjimų ten žmonės 
pastoviam gyvenimui galėjo 
kurtis tik po 1422 m. Melno tai
kos, ypač po to, kai karalius 
Zigmantas I didelius dar neap
gyventus plotus padovanojo ka
ralienei Bonai, kuri 1546 m. 
įsteigė Beržininko dvarą. Smul
kiai aprašoma, kaip pradėjo 
kurtis sodybos, dvarai, kaimai 
ir miesteliai. Seinai buvo įkur
ti tarp 1593 ir 1602 m. Punsko 
miestiečiai minimi 1606 m. Do
mininkonai įsikūrė Seinuose 
1602 m., gavę juos dovanų iš 
miesto įsteigėjo Grodzinskio. 
Vienuoliai kamendūliai Vygrių 
ežero saloje įsikūrė 1667, ka
raliaus Jono Kazimiero apdo
vanoti. Šalia bažnytinių savi
ninkų buvo ir pasaulietiškų, di
dikų ir bajorų nuosavybės, daž
niausiai karaliaus dovanos, taip 
pat buvo karališkų kaimų ir 
įmonių, kaip smalos ir rūdos 
gamyklos, karališki medžioto
jai.

Gyventojų kilmė buvo įvairi. 
Rytinėje dalyje, apie Beržinin
ką ir Przelomą, apsigyvenę gu
dai nuo Gardino, kurie vėliau 
sulenkėję. šiaurinėje dalyje 
tarp Juodosios upės ir Kleivių 
ežero, taip pat Seivų ir Punsko 
ežerų srityje, nuo 16 a. apsigy
veno lietuviai nuo Merkinės, 
kurie išlaikė savo etninį pobū
dį. Kaimų vardai yra lietuviški:

priemaišo-

aprašo 18 
domininko-

M.

Stabingiai, Janiškiai, Doviaciš- 
kiai, Rešetos, šeipiškiai ir kt. 
Vakaruose ir pietuose, Augus
tavo miškuose apsigyvenę me
džiotojai ir mozūrai rūdininkai, 
atkilę iš Prūsų, kurie vėliau 
daugiau ar mažiau sulenkėjo.

Kitoje studijoje S. Herbstas 
nagrinėja Seinų miesto išsivys
tymą ir išplanavimą. T. Zdan- 
cevviczius aptaria Seinų apskri
ties tarmes (p. 231—266), ku
riose randa šiek tiek jotvingių 
įtakos, labai daug yra lietuviš
kos įtakos ir lietuviškas dialek
tas išliko iki šių dienų šiaurės 
rytų dalyje (apie Punską), gu
diškos įtakos yra pietuose (apie 
Beržininką ir Seinus) ir paga
liau randama lenkiška šneka su 
mozūriškos tarmės 
mis.

T. Przypkowskis 
a. ekslibrisus Seinų
nų bibliotekos knygose. 
Wierzchowskis rašo apie Seinų 
revoliucionierių Simoną Konars- 
kį. S. Kalabinskis nagrinėja 
1905—1907 m. kaimiečių revo
liucinį judėjimą Suvalkų ir Sei
nų srityje, kuriam vadovavę 
Lietuvos socialdemokratų par
tijos nariai.

Paskutinis straipsnis yra Lo--Įįer Adventures” 
ssowskio apie tautybių proble
mą Seinų srityje 1918—1920 
m., apie lietuvių ir lenkų ko
vas, derybas, visokias sienų li
nijas ir kt. Pripažįstama, kad 
tuo metu Seinų srities gyvento
jai susidarę iš dviejų trečdalių 
lietuvių ir vieno trečdalio len
kų. Daug kalbama apie marša
lo Focho liniją, kuri pagaliau 
ir pasidarė siena iki šių dienų, 
nors ji neatitinka etnografinių 
ribų, nes daug lietuviu apgy
ventų vietovių pasiliko lenkų 
pusėje (apie 
mini).

Apskritai, 
daug įdomių 
finių ir 
mokslinio pobūdžio ir vertas 
dėmesio. Lenkai dabar labai 
domisi jotvingių praeitimi ir 
tas rinkinys esąs sudėtinės jot
vingių ekspedicijos padarinys.

Materialy do dziejow žiemi Sej- 
nenskiej. Pod red. J. Antoniewicza. 
Bialystok, 1963. 436 p. ilius., že
mei, (Place Bialostockiego Tawar- 
zystwa Naukowego, Nr. 1). Kai
na Zl. 75.

Vasaros rytas Nuotrauka Algimanto Kezio, S.J.

KULTŪRINE KRONIKA

tai straipsnis ne

veikalas suteikia 
istorinių, etnogra- 

kalbinių žinių, yra

• Vytauto Tamulaičio knyga 
vaikams “Nimblefoot, the Ant.:

jau surinkta 
ir iškoreguota. Kai tik Pranas 
Lapė baigs sukurti iliustraci
jas, bus spausdinama. Atrodo, 
kad dar šioms Kalėdoms bus 
įmanoma išleist. Leidžia St. Zo- 
barsko vadovaujama Manyland 
Books, Ine., leidykla.

• “Pietinė Lietuva: Sūduva, 
•Jotva, Dainava” — J. Valavi
čiaus 1559 m. Lietuvos girių 
aprašymą —■ išleis Lietuvos 
Miškininkų s-ga išeivijoje. Re
daguoja V. Žemaitis. Išeis ru
denį.

• “Nepriklausomai Lietuvai” 
— tokiu pavadinimu knygą bai
gia rengti Lietuvos šaulių s-ga 
tremtyje. Veikalas bus dviejų 
dalių: 1) šauliai Lietuvoje ir 
2) Šauliai tremtyje. Spausdins 
VI. Vijeikis.

• VI. Vijeikis išleido II laidą 
“Padainuosime dainelę”, kurio
je telpa apie 100 dainų, dau
giausia pritaikytų 
Leidinį sudarė 
nė.

• “Lietuva, 
mė” — 1,200

skautams. 
V. Aleknavičie-

mano tėvų že- 
iliustracijų pa-

puošta knyga jau išpirkta. Ją 
buvo paruošęs ir išleidęs dail. 
VI. Vijeikis, (kuris birž. 27 d. 
sulaukė 45 m. amžiaus sukak
ties). Leidinys ypač buvo nau
dojamas dovanoms baigian
tiems mokyklas. Dail. VI. Vijei
kis planuoja išleisti naują šio 
veikalo laidą.

• V. Kulbokas ruošia pagrin- 
dinesnę studiją apie tremties 
literatūros kritiką, peržvelgda
mas “Draugo” kultūros priedą, 
“Tremtinių Mokyklą", '‘Litera
tūros Lankus”, “Aidus”, “Mar
gutį”, “Metmenis”, “Darbinin
ką" ir kt.

• Rūta Kilmonytė užanga- 
žuota pastatyme “The Unsinc- 
able Molly Broyn” ir turės 
kai kuriam laikui atidėti savo 
antrą kelionę į ’Lietuvą, kur ji 
vyks parsivežti savo močiutės. 
Jos močiutė dar tebėra ligoni
nėje, o ir jos išvykimo doku
mentai dar nėra baigti tvarky
ti.

• Lietuviškojo kryžiaus pa
saulinėje parodoje pašventinimo 
iškilmės buvo aprašytos spe
cialiame parodos biuleteny 
“News”, pažymint, kad kryžius

Du kiemai automobiliams pastatyti 

veltui. Į vieną galima įvažiuoti iš 

Western Avė., o kitas užpakaly namo.

yra pagerbimas atminimo tūks
tančių j Sibirą išvežtų lietuvių.

• J. Karvelis ryžtasi imtis 
leisti literatūrą vaikams, prade
dant vaikų darželiu ir baigiant 
pradžios mokykla. Kas tuo rei
kalu turėtų pageidavimų, su
gestijų ar pasiūlymų, prašomi, 
rašyti J. Karveliui, 2715 W. 71 
st., Chicago, III. 60629. Leidė
jas pageidauja iš anksto užsi
registruoti norinčius tokius lei
dinius gauti, kad būtų lengviau 
nustatyti reikalingų spausdinti 
egzempliorių skaičių.

• Sesuo Dorothea, besidar
buojanti Šv. Kryžiaus ligoninė
je, Chicagoje, pakviesta Loty
nų Amerikos biuro direktoriaus 
kun. J. Considine, buvo išvyku
si j Domininkonų respubliką,

DRAUGAS, penktadienis, 1964 m. liepos mėn. 3 d.

kur turėjo uždavinį kritiškai 
įvertinti raupsuotųjų koloniją 
ir nustatyti, kokios mediciniš
kos pagalbos būtų reikalinga

5

iš Amerikos. Domininkonų res
publikoje išbuvusi dvi savaiti, 
vyko į Washingtoną padaryti 
pranešimą.

Kiekvienas nori savo trumpas atostogas praleisti 
gražiausioje ir geriausioje vietoje! CAPE COD kaip 
tik ir yra gražiausioji vieta, o
OSTERVILLE MANOR 

JUOZAS KAPOČIUS, Sav.
yra pasiruošęs savo svečiams suteikti ko geriausias 
poilsiui sąlygas.
Vasarvietė atidaryta nuo birželio 24 d. iki rugsėjo 7 d.
Užsakymus siųsti: Osterville Manor, Ine., West Bay Rd., Oster- 

ville, Cape Cod, Mass. Telefonu kreiptis: Osterville, Mana. 
GArden 8-6991.

V--------------------------------- -- ----------------------------------------------------- -------------------------

4192 ARCHER AVĖ. — CHICAGO, ILLINOIS 60632 
Telef.: VIrginia 7-1141

Standard Federal
SAV1NGS AND LOAN ASSOCIATION

TURTAS — $87,000,000 REZERVAI — $8,500,000

Už taupmenas mokame 4 V* dividendą kas 3 mėnesiai

PASKOLOS NAMAMS ĮSIGYTI AR TAISYTI

JUSTIN MACKIEWICH, Jr., 
Prezidentas

S

VALANDOS: Pirmadieniais 9 iki 8 v. v. 
Antrad. 9 iki 4 v. v. Trečiadienį — nedir
bama. Ketvirtad. 9 iki 8 v. v. Penktad.

9 iki 4 v. v. šeštad. 9 iki 12 v.

SUTAUPYKITE NUO $500 IKI $1OOO 
ANT NAUJO AR VARTOTO AUTO!

Balzekas Motor Sales, Ine. 
4030 Archer Avenue, Telef.: VIrginia 7-1515 

CHRYSLER - Imperlal — PLYMOUTH - Valiant — BARACUDA
300 gerų vartotų automobilių. Labai nužemintotn kainom. Galima pirkti be pinigų. 

Didžiausia ir teisingiausia Automobilių Įstaiga Amerikoje

AND LOAN 

ASSOCIATION

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

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

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

Marųuette Parke - - Amerikos Lietuvių Sostinėje
6245 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO 36, ILLINOIS GRovehill 6-7575

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

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

Šios bendrovės vadovybė ir šiandien tęsia tą pačią atsar
gią, bet protingą administravimo politiką, kuri apsaugo Jūsų 
santaupas ir neša gerus dividendus.

Currcnt Dividend 
on Invcstment 

Accuunta

• CaMago Bmm

• Hmm Mertfogo Lmbi

• Hmm tasprovomoRf
• Clvb
• Imured Femly ScvUft
• Katery Pobtk lorvtee
• Al typM of ImuraMO
• Froe Mmmunity rooms ter yoor

• Cosh checki ond pay ei famly bBh wifh out 
■pečiai mono y ordor cbecks. No lorrieo tharfO 
te membert

• U. S. Postai Atamp MocNm Sorrict
• Soli ond rodoom U. S. Bonds *
• Two lorge freo po ritinę laH
• Drlvo'ln Window
• SovB-byMoN Kits
• Tr o ve tori Cbockt
• Sofa DopmM Ūmo

%

*
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NAUJI LEIDINIAI
• Stasys Žilys, GYVENIMO 

ŠALTINIAI. Knyga apie sakra
mentus. Išleido kunigai P. Dzie- 
goraitis, F. Kireilis, J. Pakal
niškis, V. Pikturna, V. Širka. 
Aplankas A. Kezio, S.J., iliust
raciniai piešiniai — paties au
toriaus, 253 psl., kaina $3. Kny
gos autorius — plačių talentų 
žmogus: jo eilėraščius yra 
spausdinę "Aidai”, jis yra dai- 
lihinkas ir ruošiasi parodai, iš
silavinęs teologas ir šiuo metu 
dirba Rytų kongregacijoje Va
tikane. Kai kurį laiką dėstė teo
logiją Laterano universitete, 
kas, be abejo, jam padėjo su
rinkti medžiagą ir šiam veika
lui. Šiai knygai parašytame 
įžangos žodyje prof. St. Yla 
veikalą aukštai vertina, tarda
mas, kad autorius apie sakra
mentus rašo “labai nauju bū
du, sakytume, artimu mąstyto
jams ir mistikams”.

Knygoje, paaiškinus sakra
mentų prasmę ir veikmę, apta
riami visi 7 sakramentai. Pažy
mėtinas gražus užsimojimas 
ghipės kunigų, kurie švęsdami 
sidabrinį savo kunigystės jubi
liejų, šią vertingą knygą išleido.

• Vincas Žemaitis, SŪDU
VOS PRAEITIS. Tai trumpa 
archeologinė, politiškai istorinė 
ir kalbinė Sūduvos krašto apy
braiža su išvadomis ir žemėla
piais, išleista minint 4000 metų 
praeitį Sūduvos, Jotvių ir Dai
navos. Išleido Chicagos Lietu
vių literatūros dr-ja, 131 psl., 
kaina $1. Leidinys atsirado, me
džiagą perleidus “Naujienų” 
atkarpoje. Kaip autorius įžan
goje pažymi, tai galės būti 
“pluoštas medžiagos būsimai 
Sūduvos istorijai”. Autorius yra 
istorijos mėgėjas ir rašo su 
meile knygoje minimam kraš
tui.

• TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJA. St. Catharines, Ont., 
Kanadoje, lietuvių tarpe tėvų 
pranciškonų veiklos 15 m. su
kakčiai (1949—1964) paminėti 
leidinys, papuoštas įspūdingu
N. Kulpavičienės viršeliu ir pra
turtintas gausiomis iliustracijo
mis iš St. Catherines ir kitų 
apylinkių lietuvių veiklos. Ša
lia patrauklios išvaizdos, šis 52 
psl. leidinys turi ir parinktos 
medžiagos: lietuvių pranciškonų 
veiklą Niagaros pusiausalyje 
(Kanados pusėje) aptaria pats 
misijos vadovas tėv. B. Mika
lauskas, Lietuvos gen. kons. dr.
J. Zmuidzinas; J. Matulionis iš
kelia parapijos reikšmę kovoje 
už Lietuvos laisvę, S. šeškus 
atžymi tėvų pranciškonų dar
buotę St. Catharines srityje,
K. Stankevičius aprašo tėvų 
pranciškonų misiją Wellande. 
Leidinys gražiai pasitarnaus 
mūsų išeivijos istorijai.

• Dr. N. E. Sūduvis, ALLEIN 
GANZ ALLEIN. Išleido Lietu
vių fronto bičiuliai Europoje, 
finansuojant dr. J. Kazickui, 
134 psl. Tai labai vertingas lei
dinys apie lietuvių laisvės ko
vas prieš okupantus bolševikus; 
išleista birželinių įvykių (sovie
tinių deportacijų ir lietuvių 1941 
m. sukilimo) proga Vokietijo
je. Knygoje trumpai primena
mos lietuvių kovos su rusais 
praeityje, daug vietos paskirta 
lietuvių pasipriešinimui vokie
čių, ypač sovietų okupacijų me
tais. Partizaniniam ginkluotam 
lietuvių pasipriešinimui ir pasy
viai, lig šiol tebetrunkančiai, re
zistencijai pavaizduoti autorius 
panaudoja įvairius lietuvių, so
vietų, amerikiečių ir vokiečių 
šaltinius. Knyga gaunama adre
su: A. Grinienė, 8 Muenchen 
54, Kristallstr. 8, Germany; 
kaina $1.50.

• LITHUANIA — Lietuvių 
komiteto New Yorko pasaulinei 
parodai specialus leidinys, 20 
psl. anglų kalba. Duodamos pa
grindinės informacijos iš Lie
tuvos istorijos, nepriklausomy
bės gyvenimo, Sovietų okupa
cijos, lietuvių kovų dėl laisvės. 
Gausiai iliustruotas, nedidelis, 
bet patrauklus leidinys.

• TAI SMAGU — spalvotas 
Eglutės priedas 32 psl. Suda
rytas iš spalvinimui apybraižų, 
galvosūkių, karpymo pavyzdžių 
ir kitų vaikams patrauklių įvai
rumų. Graži pramoginė dovanė
lė vaikams, paruošta Nekalto 
Prasidėjimo seserų, gaunama 
Eglutės adresu.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS 
6 nr. turiningas, kaip ir visada; 
jei šiam žurnalui rūpi pirmoj 
eilėj religija - moralė ir lietu
vybės reikalai, tai šiame nume
ryje lietuvybės reikalui skirta 
gausi porcija: B. Markaičio pri
minimas Sibiro tremtinių, in
formacijos apie Liet. Stud. są
jungą, A. Skirmuntaitės svars
tymai apie jaunosios kartos lie
tuviškumą, J. Kojelio mintys 
apie tautinės gyvybės išlaiky
mą šeimoje. Žaismingai G. Ivaš- 
kienės parašyta minčių ir vaiz
dų pynė apie kunigą “Trompe- 
tė ir vargonai”, laimėjusi kon
kurse vieną iš II-jų premijų. Dr.
A. Sužiedėlis svarsto psichinės 
sveikatos problemas, A. Graus- 
lys dėsto apie gėrio sklidimą,
B. Krištanavičius rašo atsimi
nimus iš pokario Italijos. Šva- 
baitės, Ylos, Kairio kūrinių ver
tinimai, filmų aptarimas, Gi
džiūno informacija apie Liet. 
Kat. mokslo akad. suvažiavimą.

• LIETUVIŲ DIENOS, ge
gužės mėn. numeris, turi V. Gi
džiūno paruoštą pranešimą apie 
Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos suvažiavimą; A. Dič- 
petrio modernišką novelę “Gal
vų medžioklę”, savo egzotišku
mu nelabai įprastą mūsų skai
tytojams; J. Kreivėnas apžvel
gia Lietuvių operos Chicagoje 
pastatytą “Toscą”, Alseika api
būdina muziko komp. D. La
pinsko veiklą; prancūzų spau
dos atsiliepimais pavaizduoja
ma V. Kasiulio kūryba. Nume
ris gausiai iliustruotas ir pa
trauklus (plačiau — kasdienėj 
spaudos apžvalgoj).

• SĖJA, tautinės, demokra
tinės minties (liaudininkų) žur
nalas savo š. m ,2-me n-ry (ko
vo - balandžio) vedamąjį pa
skyręs iškelti lietuvių fondo rei
kalą: galime ir turime pasiekti 
milijoną; toliau — paminima
H. Blazo 60 m. amžiaus ir 40 
m. spaudos darbo sukaktis; ap
tariama nepriklausomos Lietu
vos vykdomoji valdžia, Z. Gu
ra rašo dabarties gyvenimo ak
tualijomis, duodama žinių apie 
baudžiavišką lietuvių padėtį tė
vynėje.

• STUDENTŲ GAIRES bir
želio numeryje informuoja apie 
jaunimo kongresą Washingto- 
ne, apie pabaltiečių konferenci
ją Chicagoje, apie čikagiečių 
studentų jungimąsi į bendruo
meninę veiklą. Leidinį pagyvi
na studentiškos iliustracijos.

• ŠALTINIS, leidžiamas Lon 
done, savo birželio numeryje 
vedamuoju duoda vysk. V. Briz- 
gio rašinį apie kovos ir veiklos 
dvasią; F. Neveravičius apra
šo 1863 m. sukilimo herojų kun. 
Ant. Mackevičių, prel. J. B. — 
Kristaus pasilikimas mūsų tar
pe, VI. Šlaitas duoda ketvertą 
eilėraščių religinėmis temomis, 
V. Zdanavičius straipsniu pa
gerbia V. Balicko 60 m. am
žiaus sukaktį, J. Kuzmickis ap
taria Kr. Donelaičio kūrybą, 
prof. R. Sealy rašo apie romė
nų praeitį ir krikščionybę, J. 
Budzeika, MIC, svarsto Apvaiz
dos lemtį ir mūsų tremtį. Yra 
ir vaikų priedas — “Šaltinėlis”, 
knygų apžvalga, informacijos 
iš lietuvių gyvenimo pasaulyje.

• SKAUTŲ AIDAS nr. 5 pa
gerbia motinas, gausiau rašo 
apie pasiruošimus stovykloms, 
duoda beletristikos ir poezijos 
iškarpų bei įkvepiančių minčių 
skautų idealų siekiant; šalia ki
tų skautiškų informacijų, duo
dama ir sveikatos patarimų bei 
filatelistinių žinių.

• EGLUTE birželio numery
je susilaukusi gražios talkos iš 
vyresnių: J. Minelgos, Vytės 
Nemunėlio eilėraščiai, A. Baro
no, N. Jankutės, A. Giedriaus

Christian Rohlfs Pranašas
(vokietis, ekspresionistas, 1849— 
1938)

ir kt. beletristika, A. Bendo- 
riaus — kelionių po Lietuvą 
aprašymai; yra taip pat ma
žiausių kūrybos pavyzdžių.

• ŠVYTURYS nr. 7. šiame 
mimiografuotame Chicagos jau
nimo laikraštyje daugiausia 
bendradarbiauja Chicagos Aukš 
tesn. lituanistinės mokyklos 
auklėtiniai. Tai jų kūryba ir 
jiems artimesnių klausimų nag
rinėjimas. šiame numeryje ra
šo; I. Rušėnaitė, E. Bradūnaitė,
I. Jaksevičiūtė, R. Raslavičiū- 
tė, A. Vaičeliūnaitė, M. Pruns- 
kytė, B. Bakūnas, D. Valatkai- 
tytė, D. Vaitkevičiūtė.

• MOKSIJSIVIO BALSAS 
— Hamiltono A. Stulginskio 
moksleivių ateitininkų kuopos 
laikraštis, kurio nr. 1 (2) išėjo 
gegužės mėn., užpildytas jau
nyje jėgų: R. Milerytė rašo 
apie užsimaskavusį priešą — 
komunizmą, J. Gudinskas apie 
ateitininkus, O. Bugailiškytė 
apie šv. Kazimierą, V. Kažemė- 
kas apie religinį pašaukimą, G. 
Juozapavičiūtė apie jaunystę 
(pagal T. Toth), A. Orvydas 
apie A. Stulginskį; nemažai ir 
pačių jauniausiųjų kūrybos. Pa
sigėrėtina iniciatyva.

• ŽIBUOKLIŲ PUOKŠTE — 
mimiografuotas Rochesterio Lie 
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GERB. LIETUVI!

Važiuojant į N. Y. parodą ga
lite apsistoti pas mane, turiu 
patogius atskirus kambarius, 
galite naudotis virtuve, vonia— 
su šeima ar pavieniai. A. Ma- 
silionis, 1815 Centre St., Brook- 
Iyn 24, N. Y., tel. EV 6-0525. 
Illlllllllllllllllllll)llllllllllllllllllllllllllllll

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez. 

3039 S. Halsted St., VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai 
Raštlnfi atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro ir dedtadle- 

nials iki 8 vai. p. p.

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
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 29, Iilinois

Tel. PR 6-8998 
i

tuvių bendruomenės lituanisti
nės mokyklos- vienkartinis leidi
nys — sektinos pastangos mū
sų jauniausius įtraukti į rašy
mo darbą; lietuviškomis temo
mis rašo patys mokyklos auklė
tiniai. Leidinys gausiai iliust
ruotas jų pačių paruoštomis 
iliustracijomis.

• Lietuvos vokiečių muzie
jus Westialijoje. “Heimatstim- 
me”, iš Lietuvos kilusių vokie
čių laikraštis, Das Heimatblatt 
de Deutschen ans Litauen, pa
sakoja apie Olaus Magnus že
mėlapio Lietuvos iškarpą, Ku
nigaikščio Radvilo žemėlapį ir 
Lietuvos žemėlapį iš venecijie- 
čio Coronelli atlaso, kurių pri
dėtos iškarpinės nuotraukos. 
Apie mirusį rašytoją ir moksli
ninką Lietuvos bičiulį prof. dr. 
Viktorą Jungferį plačiau rašo 
Lietuvos vokiečių bendruome
nės pirm. prof. J. Strauch. 
Straipsnis “Die Heimatstube 
unserer Patenstadt” praneša, 
kad š. m. balandžio mėn. 24 d. 
Neheim - Huesten mieste (West 
talijoje) atidarytas Lietuvos 
vokiečių muziejus: dviejuose 
kambariuose tilps knygos, rank
raščiai, paveikslai, liaudies me
no dirbiniai; jau turima lietu
viškas verpimo ratelis, liaudies 
rūbų pavyzdžių. Rinkinį tvarko 
Nordrheim - Westfaleno krašto 
pirmininkas Albert Unger.

• Daina Leipcige. “Zeit- 
schrift fuer slayvische Philolo- 
gie” Bd. XXXI, Heft 2, psl. 
300—315, autorius praneša apie 
jo atrastą Leipcige išspausdin
tą dainą “Gals yr — Tylėjimas” 
(Der Ręst ist Schvveigen) lietu
vių, vokiečių ir anglų kalba, ku
rios tekstą sukūrė lietuviams 
žinomas dr. Justus Sauervei- 

FOTOGRAFAS
ŽAVIOMS NUOTAKOMS
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PORTRAITS CANDIDS
3213 S. MORGAN ST. YArds 7-5858

......................... ...............

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.

Atdara nuo 6:00 valandos ryto lki8:00 
valandos vakaro.

“PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Western Avė. — GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai
........ ... ... ............. ■

STEIN TEXTILE CO.

Pirksit nebrangiai ir gausit sukaktuvinę dovaną
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

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

616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III, 
TELEFONAS — HARRTSON 7-8787

Jefferson St., Chernin’s aikštėje.
Atdara kasdien Įskaitant tr sekmad. nuo 9: L 5 r. iki b: 30 va k. 

Pirmadieniais uždaryta.
Nemokama vieta mašinoms už kampo j šiau <

SUTAUPYSITE MŪSŲ 

SUKAKTUVINIAM IŠPARDAVIME

nas - Girėnas, o melodija yra 
serbų muziko ir rašytojo K. A. 
Kocoro.

• LIETUVOS TSR ARCHI
TEKTŪROS KLAUSIMAI. II. 
(Lietuvos TSR Mokslų Akade
mija, Statybos ir Architektūros 
institutas) Vilnius 1964, 304 
psl. Dar 1961 m. Lietuvos archi
tektai buvo subarti, pakaltinti 
“praeities idealizavimu”. Nuo 
pirmojo Lietuvos architektūros 
klausimų tomo (1960) praėjo

(Nukelta j 7 osl.)

Bring Your Friends

MONTANA CHARLIE’S
North Avė. at Highway 83 

Phone: TErrace 4-4040 
(Just AVest of Elmhurst)

1

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

VIrginia 7-7258-59

J

Atdara dieną ir naktį PRospect 8-4646

K

VANDER WAGEN
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA SuperFIame

HtATING

3605 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020

AUTOMOBILIU TAISYMAS.
Stabdžiu jdėj’mas ir sutvarkymas. 

(COMPLETE BRAKE SERVICE)
KAROSERIJOS TAISYMAS, LYGINIMAS IR DAŽYMAS 

(BODY & FENDER W0RK)
Taip pat tepimas, dalių keitimas ir kiti smulkūs 

mechaniški pataisymai.
Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais.
Naudokitės mūsų žemomis kainomis garantuoto Ir sąži

ningu darbo.

ČESAS AUTO REBUILDERS
2423 West 59th Street Chicago 29, lllinois

GRoveblH 6-7777V -----

W00DMAC BOWL
RAINBOW LOUNGE

7617-29 S. Westem Avenue^
CHICAGO, ILLINOIS, 60620

PRADEDANTIEMS INSTRUKCIJOS TEIKIAMOS NEMOKAMAI
Savin. WALTER J. KLEMKA ir BRUNO G. SKOTAS

SEGHETTI TRAVEL BUREAU, Ine. 
2451 S. Oakley Avė., Chicago, III. 60608, YA 7-3278 
MIAMl BEACH. Florida, 7 dienas ir « naktys tik. $27.50 asmeniui. 
NASSAU, BAHAMAS, 7 <1. ir (t nakt. tik $45.00 asmeniui. 
l’UEKTO R1CO, 4 d.
JA.MAICA, 4 d. ir

Prie aukščiau 
lėktuvu ir taksus.

7 d. 
ir 3 nakt. tik $30.50 asmeniui.

3 nakt. tik $33.00 asmeniui.
pažymėto kalnu reikia pridėti kelionės Išlaidas 
Nakvynė 2 asmenims 1 kambary.

t
Aprūpins Jus pilnai kelionėms, sutvarkys jums kelionės dokumen
tus, parūpins bilietus lėktuvais, traukiniais, laivais ir autobusais 
keliauti Europoj, Azijoj ar kt. kontinentuose, taipgi P. Amerikoj, 
Kanadoj ir įvairiose vietose Amerikoj. Atdara 6 dienas savaitėje.

ST. ANNE’S GIFT SHOP
• ROŽANČIAI • KNYGOS • PAVEIKSLAI
• PRAGOS KŪDIKĖLIO JĖZAUS STATULOS 
IR RŪBELIAI
• Reikmenys ligoniui priimant sakramen

tus namuose
2557 WEST 63RD ST., CHICAGO,"' 

ILLINOIS 60629, TEL. 471-0163

Mūsų erdviose patalpose 

turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek

trinių krosnių, radijo ir tele

vizijos aparatų, šaldytuvų ir 

kitų namams reikmenų.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

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

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 po pietų

-- .................==^1
NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 

AMER1CAN BONDING COMPANY
AMERICCAN INDEMNITY COMPANY 

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

FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 

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

PEARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
WESTERN FIRE INSURANCE CO. 

WESTERN CASUALTY & 8URETY CO. 
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters 

(l'MALIŪ and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206



FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASE SEMĖNIENE

Pagerėjo filmų vertė su 
Presley

Pąskutiniu laiku filmai su El
vis Presley visiškai nebuvo ro
domi Chicagos miesto centre. 
Ir tai ne be priežasties. Papras
tai, jie būdavo menkos rūšies. 
Tik tiek, kad parodydavo besi- 
kratantį jaunąjį lengvesnio bū
do publikoj populiarų daininin
ką.

Šiuo metu gi Chicagos vidur- 
miesty rodomas filmas “Viva 
Las Vegas” — su minimuoju 
dainininku. Ir šį sykį filmo ver
tė gerokai pagerėjusi. Nors 
pats turinys dar vis tuštokas, 
bet yra puikių spalvotų vaizdų, 
o besidomintiems Las Vegas 
— daug kazinų. Elvis Presley 
baisusis dainos interpretavimo 
stilius ir jojo vadinamasis 
“rock-and-roll”, prieš keletą me
tų sukėlęs sensaciją jaunimo 
tarpe ir pasibaisėjimą “senimo”, 
dabar atrodo Visiškai švelnus, 
palyginus su naujai atsiradusiu 
laukinišku “tvistu” ir jo įvai
riomis variacijomis. Taipgi se
niau jo filmuose dalyvaudavo 
nežinomi artistai, dabar savo 
partnere jis turi naujai kylantį 
talentą Ann - Margret. Vargše
lis Elvis. Būdamas 29 metų, jis 
turi smarkokai pasitempti prieš 
jaunąją Ann - Margret, kuri, 
anot tos dainos (iš “Annie, get 
your gun!”); “Anything you 
can do, I do better!” Visame 
kame ji pralenkia jį, tiek šoky, 
tiek dainoj, nors ir mažą balse
lį turėdama.

Turinys labai paprastas. Tai 
įprasta meilės istorija. Vyrukas

NAUJI LEIDINIAI

(Atkelta iš 6 psl.) 
net 4 metai, kol pasirodė šis 
antrasis.

Kaip skydas prieš partijos 
puolimus kaltinant praeities ide
alizavimu ir lėšų švaistymu pir
muoju įdėtas ruso prof. A. Mi- 
chailovo straipsnis rusų kalba 
apie Lietuvos architektūros is
torijos reikšmę... Iš 16 studijų 
dauguma liečia šiuolaikines sta
tybos problemas Ir tik keletas 
pabaigoje nagrinėja mūsų žilą
ją praeitį: R. Raulinaitis “Gy
nybinės Kauno miesto sienos”, 
psl. 192—205 su 6 pav.; K. Cer- 
bulėnas, V. Zubovas “Lietuvos 
vėlyvojo baroko architektūros 
bruožai” psl. 207—244 su 32 
pav., kur plačiau aptariami ne
bažnytiniai paminklai; E. Bud- 
reika “Kupoliniai Stuokos - Gu
cevičiaus sprendimai” psl. 245 
—257 su 9 pąy.; P. Galaunė 
“Dokumentai apie XVIII—XIX 
a. architektus Lietuvoje” psl. 
258—259 (keli dokumentai apie 
F. Paracca ir L. C. Anichini 
veiklą Lietuvoje). K. Cerbulė- 
nas pateikė du dalyku iš kai
mo namotyros srities; “Apie 
lietuviškų dvidalių gyvenamųjų 
namų susidarymą” psl. 173— 
191 su 13 pav. ir “Kaip daryti 
liaudies gyvenamų ir įvairių pa
statų aprašai, brėžiniai ir fo
tonuotraukos” psl. 261—272.

,rs)
• Į LAISVĘ 34 nr., sureda

guotas naujo redakcinio kolek
tyvo: Ant. Mažiulio, dr. A. Kli
mo ir dr. Ant. Musteikio, šis 
numeris skirtas paminėti daug 
mūsų kultūriniame ir politinia
me gyvenime nusipelniusio prof. 
Juozo Brazaičio 60 m. amžiaus 
sukakčiai. Ta tema išsamius 
straipsnius duoda A. Mažiulis 
ir St. Santvaras; perspausdina
mas 1938 m. Židinyje” tilpęs 
paties J. Brazaičio straipsnis 
"Dvasinis lietuvio veidas nepri
klausomoj Lietuvoj”. Ant. Mus
teikis komentuoja anketos bū
du surinktus duomenis apie 
JAV studentiją; dr. Andr. Bal
tinis svarsto apie kultūrinę kū
rybą ir jos pavojus svetur; ži
nios iš pavergtos Lietuvos ir 
lietuvių gyvenimo pasaulyje. 
Numeris patrauklus. 

sutinka mergaitę. Netenka mer
gaitės. Pagaliau jis ją laimi ir 
abu gyvena laimingai, sukūrę 
šeimą.

Elvis vaidina lenktynių au
tomobilio vairuotoją. Ann - Mar
gret yra plaukymo instruktorė 
prabangiame Las Vegas vieš
butyje.

Šis muzikalinis Metro - Gold- 
wyn - Mayer filmas galėtų pa
tikti jaunesniajai kartai, tačiau, 
svarstant moraliniu atžvilgiu, 
vietomis jis peiktinas bet kuriai 
žiūrovų kategorijai. Atrodo, 
šiais laikais retas kuris filmas 
ar tai Hollywoodo, ar tai iš už
sienio būna visai be priekaišto.

Septyni talentai

Metro - Goldwyn - Mayer iš
leistame pramoginiame visai 
šeimai spalvotame filme “7 Fa- 
ces of Dr. Lao”, gabusis Tony 
Randall turi septynias atskiras 
roles. Tai septyni visiškai skir
tingi charakteriai, pradedant 
nuo storulio sniego senio ligi 
pačios Medūzos, kurios visa gal
va pilna skaisčiai žalių gyvačių, 
ir lūpų dažai bei nagų lakas pri
taikyti tos pačios ryškios spal
vos. Šis universalus aktorius 
parenka ir akcentą, tinkamą 
kiekvienam atskiram herojui. 
Čia jis kalba švelniai dainuo
jančiai kinietiškai, tai vėl kie
tai kirčiuodamas, lyg škotiškai. 
Ir jam tai pavyksta lengvai ir 
natūraliai.

Turinys, kaip dažnai filmuo
se, savotiškai keistokas bei nai
vus, bet nenuobodus. Mažo 
miesteliuko burmistras Clint 
Stark (Arthur O’Connell), gob
šus ir suktas tipas, įtikinėja 
gyventojus apleisti miestuką, 
nes žino, kad numatoma pra
vesti geležinkelį ir nori iš to 
praturtėti. Jaunas laikraštinin
kas Ed (John Ericson) įtaria 
jo suktumą, bet neturi įrodymų. 
Tuo tarpu horizonte iškyla dr. 
Lao (Tony Randall). Ir praside
da tikras cirkas, vieno asmens 
atliktas. Sakydamas, kad “gy
venimas yra cirkas”, jis kovo
ja su blogiu, suveda besimylin-1 
čius, pataiso nuolat burbuliuo
jančius ir mėgstančius kitus 
valdyti, o burmistro užmačios 
supliuška.

Mokytojos bibliotekininkės 
našlės Angelos rolėje yra iš te-
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SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 Iki 11 vai. ryto. SeStadle 
nlals Ir sekmadieniais nuo 8:80 Iki 
8:80 vai. ryto. Vakarais pirmad 
7 vai vfl.lt-
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmlock 4-2413

715V So. Maplewood Are. 
Chlctgo IV, III.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
TAISOME

RADIJUS & TELEVIZIJAS 
Teisingai ir pigiai

J & T RADIO-TV
4832 W. 14tb St. Cicero, Iii.

Tel. 803-4000
lilIlIlIlIlIlIlIlIilIlIlIHHIIIIIIIIIIIIIIlllHIIIII

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS

Tel. CLiffside 4-1050

•J. M. RUDIS
Lietuvis savininkasALYVA

Gyvenamų bei industrinių 
pastatų šildymui.

BANNER OIL CO.
Tel. CO 4-7465

levizijos komiškos aktorės perė
jusi į ekraną Barbara Eden.

Filmas, ypač dr. Lao triukiai, 
tikrai praskaidrins mažuosius. 
O dabartiniu metu, kai taip ma
žai yra tinkamų filmų jaunuo
menei, šis bus kaip tik vienas 
tokių retenybių.

Lengva komedija

Aplenkęs Chicagos vidurmies- 
tį, filmas “Wild and Wonder- 
ItiI” pasirodė kaimyniniuose te
atruose. Tai lengvutė komedijė- 
lė ąpie pudelį Cognac ir jo šei
mininkę, kurią jis myli su šu
nišku atsidavimu. Kai jis pa
mato, kad į jos meilę preten
duoja ir mėlynakis dvikojis 
“vilkas”, jis iškrečia jam daug 
”štukų”, neprileisdamos prie sa
vo numylėtosios. Tačiau ir čia 
meilė nugali viską.

Tiek Tony Curtis, tiek gyve
nime jo naujoji vadinamoji 
žmoną, aštuoniolikametė vokie
taitė Christine Kaufmann, ku
rią jis prisiviliojo bevaidinda- 
mas kartu viename filme (Ta
ras Bulba), savo roles atliko 
žaismingai. Lengva pramoga 
visai šeimai. Vaikučiai pakrykš- 
taus, besižavėdami išdresiruotu 
šuneliu — prancūziškuoju pu
deliu. Filmui nekenkia ir tai, 
kad vyksta Paryžiuje.
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TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3 
Už dirbtuvės darbą $10 ir dalys 
Pritaikau 26-tą stotį.

J. MIGLINAS
2549 VV. 69th St. II a. PR 6-1063
IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

/ 1/ MUTUAt federal Bendrovės direktoriai, valdyba ir 
/ ■ tarnautojai širdingai kvieėia visus apsilankyti Grand Opening metu,
I • kuris prasideda dabar ir tęsis iki liepos 14 dienos. Bus duodamos’ 

dovanos naujiems taupytojams ir suvenirai visiems atsilankiusiems.

T?ie, kurie atidarys $300.00 sąskaitą ar pridės 

šią sumą prie savo dabartinės sąskaitos, veltui 
gaus naujai išleistą Kennedy pusdo- 

lerį, kurių turim gana ribotą 
skaičių. Tad prašom pasku
bėti, nes dovanų dalinimas 
baigsis liepos 14 dieną.

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

CURRENT RATE 4)4% PER ANNUM

INSURLO

Nauja laldotiivlti koplyčia šiaurinėje miesto daly 

Granata Memorial Funeral Chapels 
Frank ir Peter Granata, laidotuvių direktoriai, ir moteris padėjėja.,

KETURIOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS. 
DAUG VIETOS AUTOMOBILIAMS. 

1857 N. HARLEM Chicago, Illinois
(Kampas Cortland)  Tel. 889-1706-01-02

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

Pirmadienį, antradienį ir penktadienį 
nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pie tą. 

Ketvirtadienį nuo 9 vai. ryto iki 8 v. vak. 
Šeftądien) nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietą 
Trečiadienį uždaryta viaą dieną.

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS

Phoae Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauakas, Prea.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOSU ĮSTAIGOS

Paskutinės kovos su 
indėnais

Pagal rašytojo Paul Horgan 
istorinį romaną pastatytas spal
votas plačiu ekranu filmas “A 
Distant Tmmpet”.

Pasakojama, kaip JAV ka
valerija kovojo 1880 m. su in
dėnais ir vienu paskutiniuoju 
pačių galingiausių Apache va
dų. Drama vyksta Amerikos 
pietvakaryje Fort Delivery, 
Ariz.

Svarbiausioje rolėje — did
vyrio leitenanto — yra Troy 
Donahue, vienas pačių populia
riausių jaunų aktorių JAV, o 

Westwood Liąuors
2441 W. 69TH STREET, TEL. PR 6-5951

Nauji savininkai pertvarkę ir papildę vietos ir užsienio pui
kiais gėrimais, kviečia visus atsilankyti ir vietoje atsigaivinti, 
arba 4-tos Liepos šventei parsinešti į namus.

Užsakymus telefonu pristatome į namus.

Žemiau paduodame keletą kainų.

D.OUBLE SPRINGS, 8 metų šen. Kentucky Straight 
degtinė .. .................................................................... $4.19

ALEKSANDRA ir ANTANAS SVERINAI

** CANADA IIOUSE, importuota Kanados degtinė ... . $3.98
** Prancūzijos konjakas, butelis ..................................... . $4.99
»♦ SPECIAL EXPORT IR BAlLaNTINE (ALE)

6 kenai ........ .............................................. ............... . . $1.25
♦ * KORON VODKA, 80 proof ......................................... . $2.98
** BLATZ, Miluaukee alus, dėžė (kvortoans) ............ , $4.10
»* DREVVRYS, Indianos alus dėžė (kvortoms) ........ . $3.85
** MEISTER BRAU, Chicagos alus, dėžė (kvortoms) . . $3.85

taipgi Europoje ir net Japoni
joje, kur laimėjo trečiąją vie
tą. Tačlali jd vaidyba čia kiek 
Suvaržyta, lyg medinė. Jo šir
dies damos Kitty ir Laura — 
Suzanne Pleshette ir Diane Mc- 
Bain, jaunosios aktorės, paro
do daugiau gyvumo. James Gre- 
gory — senasis viengungis ge
nerolas — ir kovos lauke, ša
lia drąsumo, visad apsiginkla
vęs išmintingais lotyniškais po
sakiais.

Indėnų vadas Karo Erelis 
(Wąr Eagle) filme kalba Apa
che indėnų tarme, kad net ten
ka dėti angliškus parašus. Ki
tas indėnas — Baltasis Debesis 
(White Coud) padeda amerikie
čių kavalerijai, susišnekėdamas 
pirštais arba vėl indėnų kalba. 
Suaugusiems ir jaunuoliams.
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tynąams chrestomatine medžią- tvirtame įrišime, siekdama, kad 
ga ir gausiai iliustruota nau- 1 ji būtų ne tik įdomi ir rimta, 
jomis ankstesnėse laidose ne- ! bet ir maloni paimti į rankas, 
buvusiomis iliustracijomis. Ter-.l • A. Škėmos raštų I tomas 
ra šią knygą leidžia su ypatin- jau surinktas M. Morkūno 
gu rūpestingumu, stambiatne spaustuvėj. Tikimasi išleisti ru- 
formate, gerame popieriuje ir denį.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUHERAL HOME yl I I It-/

TRYS MODERNIOS KOPLYČIŲ*

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Kultūrinė kronika
• D r Vandos Daugirdaitės - 

Sruogienės naują “Lietuvos is
torijos” laidą mūsų lituanisti
nėms mokykloms dar šį rudenį 
parūpins čikagiškė knygų lei
dykla Terra. Šioje laidoje kny
ga bus pagrindinai perredaguo
ta, gausiai papildyta pasiskai-

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

0
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

PIRKIT^ DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON 

SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planą 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef — CEdarcrest 3-6335 
Vienas blokas nuo kapinių

TIKIMĖS, kad 
turėsime progos 
Jus pamatyti ir 
patarnauti Jums 
ir Jūsų 
namiškiams

GUŽAUSKŲ BEVERLY H1LLS GELINY6IA
Geriausios gėles dėl vestuvių, banketų, laidotuvių

2448 63rd STREET
Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 VV. 69th STREET Tel. REpubllc 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN A VE. Tel. OOmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1131—1139

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
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Redaguoja dr. S. ALIŪNAS

Atostogos rašytojų parade

Jei pasuksi link Sandūnų 
Tu atostogų dienom, 
Nesisldrld su Bradūno 
“Sidabrinėm kamanom”.

I
Nardys margos peteliškės, 
Kai išlipsi iš vandens — 
Jankus, Gliaudą, Katiliškis 
Tavo sielą pakutens.

Knygos, broli, dvasios maistas, 
Kas negimęs laukiniu.
Alė Rūta, Mackus, švaistas 
Mus vaišina šiuo meniu.

Kai ant smėlio kepa šonai, 
Šilumėlę girt imu.
Ačiū ačiū tau, Baronai, 
Užu “Saulės grįžimus”.

Vienas laimę taurėm laistys, 
Antras — knygą čiupt skubės, 
Jam Brazdžionis, Vaitkus, Aistis 
Iš Parnaso prakalbės.

Liūdna būtų be Švabaitės 
Ir be Lifinės Sutemos.
Prie Mikucklo, Tulauskaitėa 
Daug kas naktį prarymo*.

< 
Ne, neieškom inkų sodžių. 
Nei mamutų didelių, 
Mums užtenka Ylos žodžių 
Ir Žitkevičiaus eilių.

Vakarėjant Nagini mojotn, 
Klausėm Santvara dainų 
Ir nuėjom su Ramojum 
Pliekt šėtonų raudonų.

S 
Nebaugina laumių monai, 
Kai užtrunkam ežere. 
Vaičiulaiti ir Ramonai, 
Susitiksim vakarei

f 
Pro lazdyną Ir eglaitę 
Buvo gera eit krantu 
Su Radausku, Mazalaite 
Ir Vaičiūniene kartu.

I 
Kur Maceina, Grinius, šlaitas... 
Ar ne tuščia čia be jų?
Pas Andrius} jotum raitas 
Ant saulėlydžio gijų.

Nieks čia juoktis nepavydi, 
Šnerant vėju) už langų.
Čiupk Gustaitį Ir Rimydį, 
Nusiritęs nuo bangų.

F , 
Prakaitavęs už pušaičių 
Pasiilgshn Baltrušaičio, 
Žinom, žinom — kai atvės, 
Kiruos, Šeiniaus ir Krėvės.

I 
Beklajojant su Alantu 
Naktį kopų takeliu, 
Atsišaukia nuo Atlanto 
Tau Kuztnickis su Spaliu.

I 
Tepailsi šičia kūnas, 
Tepailsi ir dvasia, 
Kol Niliūnas ir Rutkūnas 
Budi rašto apkase.

I 
Saulės, tepdama kremais nosį, 
Nevadinsi močiute, 
Kai per smėlį nuklamposi 
Su Pflkelevlčiflte.

Pasišaipę prieš mėnulį, 
Kurs vis stebi mus pačius, 
Dovydėną, ir Gražulį 
Pasikviečiam j svečius.

Pažėraitė džiaugsmą žėrė, 
Kai draugystėj jos buvai. 
Broli, svarais ar kas svėrė, 
Ką iš Girniaus tu gavai?!

Iš nespausdintos recenzijos 
ištraukos

“Sol. Nerija Linkevičiūtė sa
vo pasirodyme Chicagos kon
servatorijoj visus sužavėjo pla
taus diapazono balsu, bet ypač 
plataus kirpimo suknele”.

— Poetai nebūtinai turi bū
ti mirę, kad užsitarnautų jūsų 
dėmesio.

Stasė Prapuotenytė

Rūkui kloniais nusidriekus, 
Kai svajosi prie obels, 
Grigaitytė ir Andriekus 
Tau į širdį pasibels.

Žengia Būdavus per smėlį, 
Brenda Auginąs greta. 
Orintaitė jaunimėlį 
Glamonėja lyg teta.

Vos tik Jurkus atsirado, 
Linksmas ranką jam tiesiau.
Su Audrone, po parado, 
Švietė žvaigždės daug skaisčiau.

Kol Ostrausko “Pypkė” rūko, 
Sekė Landsbergį Mekai.
Ne, paradas nenutrūko,
Kai čia Kaupo netekai.

Tllsta bangos, žėri saulė. 
Svaigsta širdys ir galva, 
Kai keliauji per pasaulį 
Kviklio “Mūsų Lietuva”.
Valentinas plunksną dažo, 
(Gal nedažo — nemačiau!) 
Susilauksim reportažo
Ne už metų — daug anksčiau.
Kralikauskas tuoj nukėlė 
Mus į Mindaugo laikus.
Tamulaiti, Nemunėli,
Pabuvoldt pas vaikus!

Jų pulkelis jau nudžiugo — 
Dėde Giedriau, kur esi?
Be Zobarsko ir be Džiugo
Net saulytė nešviesi.
Pipirėli, duok rankutę, 
Ncsiskirsim — tu ir aš!
Pas Brazytę ir Jankutę 
Greitos kojos mus nuneš.

Jonis Aluoną

Srūva prakaitas per plikę 
Nuo pakaušio lig kulnų, 
Beskaičiuojant, klek dar likę
Tau atostogų dienų.

Dėde Saunas liepos 4 d. dieną 
linksminasi Elvis Presley gitara.

Cheminė sudėtis ta pati
"Vilnis” birželio 20 d. laidoj 

išspausdino savo vedamajame 
šias šaunias eilutes:

"Bent man atrodo, pažangie
siems JAV lietuviams V. Tys- 
liavienės laikraštis “Vienybė” 
turinio atžvilgiu yra medus, at
mieštas mėšlu. Laikraštyje 
spausdinamas toks jovalas, kad 
nė pats biesas gal nesuvoktų, 
ko tas laikraštis nori, ko jis 
siekia”.

Gi kitų nuomone, "Vilnis” 
yra mėšlas, tik atmieštas me
dumi. Taigi, cheminė sudėtis to, 
anot Vilnies, jovalo yra ta pati.

Socializmo kūrimas

VEIKSNIAIS REIKIA TIKĖTI VAIZDINGAS ISTORIJOS DĖSTYMAS
“Naujienose” birželio 25 d. 

dr. P. Grigaitis rašo apie rezo
liucijas šitaip:

"Bet kur jos yra “siunčia
mos”? Niekur kitur, kaip į se
nato užsienio santykių komite
to pirmininko arba atstovų už
sienio reikalų komiteto pirmi
ninko ofisą, kuriame jos būna 
padedamos j geležinę spintą ir 
užrakinamos”.

Mūsų nuomone gerai, kad už
rakina, nes ko gero Alto vice
pirmininkas jas išmestų, ka
dangi jos reikalauja Lietuvai
laisvės, o toks reikalavimas, 
anot Grigaičio, ne tik nereika
lingas, bet net kenksmingas. 
Apie tą kovą dr. Pijus taip ra
šo:

“Ji nėra naudinga, nes jokių 
teigiamų vaisių iš jų negalima 
tikėtis! ji yra kenksminga”. 
(Pabraukta “Naujienų”. Sp. 
Bed.j.

Na, ir kas gali dabar sakyti, 
kad mūsų laisvinimo reikalai 
stovi ant blogo kelio?

Tėvai pirmą auklėjimo dalį 
su vaikais praleidžia juos moky
dami vaikščioti ir kalbėti, o ant
rą dalį liepdami jiems nutilti ir 
nelakstyti.

—o—
Papratimas — tai minkšta 

lova, į kurią gera gulti, tik 
sunku atsikelti.

—o—
— Save kastruoti mes, tiesa, 

įpratę
I)r. Vyt. Kavolis

Taip išradingas pavargęs lietuvis 
keliauja per Pasaulinę parodą 
New Yorke..

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS
— “Naujienose” birželio 24 

d. rašoma:
"Šiandien trečiadienio vaka

re čikagiečiai galės matyti ant
rąjį šiemet mėnulio užtemimą. 
Pirmasis buvo gruodžio 30 die
ną”.

Taigi, šiais metais, reikia ma
nyti, bus du gruodžio mėnesiai, 
vienas jau Buvo, o kitas dar 
bus.

— “Laive” birželio 27 d. kun.
K. Matulaitis rašo:

"Galėtume kaimynui nurody
ti, kad nei tabakas, nei svaiga
lai, nei kinas, nei televizija iš 
esmės nėra blogi dalykai; tik 
jie pasidaro blogi tada, kai juos 
žmogus panaudoja blogam”.

Įdomu, kokiu atveju tabako 
ir svaigalų vartojimas laikomas 
geru ir kokiu atveju blogu?

— Pavergtos Lietuvos spau
doj tilpo toks straipsnis:

“Signalai išgirsti”. “Bausmė 
už nerūpestingumą”. Balandžio 
3 d. “V. 1.” 41 numeryje buvo 
išspausdinta medžiaga apie tai, 
kad Alytaus rajono Radžiūnų 
miške šernė atsivedė 12 šerniu
kų ir kad dėl eigulio Dominyko 
Gruodžio kaltės beveik visi šer
niukai žuvo iš bado.

Alytaus miškų ūkio direkto
rius drg. K. Utyra pranešė, kad 
už blogą savo pareigų vykdy
mą eiguliui D. Gruodžiui pa
reikštas griežtas papeikimas”.

LITUANISTINIAI EGZAMINAI

Benediktas Babrauskas Cicero Aukštesnioje mokykloje. Taip jį vaiz 
duoja mokyklos laikraštėlio “Žiburėlio” foto korespondentas.

Ką, Maironis buvo Lietuvos 
karalius ?

Už atgailą išrašysi iš knygos 
truputėlį.

Gali širdis neatlaikyti tokio ne
tikėtumo.

Geriau būčiau neišgirdęs tavo 
atsakymo.

Linksmos mintys St. Ylos knygoje 
'Moderni mergaitė'

Jausmingas sutvėrimas

— Mergaitė yra toks jaus
mingas sutvėrimas, kad jai bū
tinai reikia prisiglausti, galvą 
padėti ant peties. Žiūrėk, kaip 
jos prilipusios prie berniuko 
kelyje, prie vairo. Ką jau kal
bėt apie pakeles?

— Mergaitė tokiu atveju apie 
berniuką negalvoja, tik apie 
save. Svarbu, taip ji jautėsi. Ji 
visada jaučiasi “gerai”, jeigu 
išprovokuoja berniuką .bučiuotis 
ar apkabinti. 163 psl.

Papeikimas , per pagyrimą
— O, ji puiki mergaitė, bet, 

gaila, niekas nenori su ja drau
gauti.

— Ji iš geros šeimos ir ne

Spyglininkas nuo Toleikos 
gavo žinią, kad dabar Dominy
kas, gavęs griežtą papeikimą, 
laksto sukaitęs po Radžiūnų 
mišką su buteliuku ir speneliu, 
žindydamas miškinius paršelius, 
o veltėdis šernas, numojęs uo
dega į šeimos rūpesčius, guli 
purve, pilvą prieš saulę išver
tęs, ir nesirūpina savo parei
gomis, žinodamas, kad jų už
tarėjas draugas direktorius K. 
Utyra pasirūpins, kad šerniu
kai išaugtų gerais tarybiniais 
bekonais. Iš tarybinės spaudos 
matyti, kaip ten direktoriai są
žiningai rūpinasi liaudies kiau
lių reikalais.

Sovietų Sąjungos literatūros ži
novai išrado, kad Donelaitis jau 
buvo marksistas, nes rašęs apie 
atkopiančią komunistinę saulę, gi 
spyglių mokslininkai išaiškino, 
kad prieš tūkstančius metų bež
džionė laikėsi partijos linijos ir 
skaitė "Pravdą”.

blogai išlavinta, bet išlepintas 
padaras.

— Ji gražiai rengiasi, tiktų 
madų salionui. Bet tai ne jos 
nuopelnas. Tėvai nežino, kur 
pinigus dėti. 108 psl.

{statymai berniukams
Negirk vienos mergaitės prie 

kitų, nes šios jausis pažemintos.
Nekelk vienos dorybių, — ki

tos pasijus nedorėlės.
Nejuokauk su viena, — kitos 

pradės verkti.
Nešokdink vienos, nes ji po 

to neteks draugių.
Nesakyk prie seserų, kad vie

na šaunesnė, nes jas supiudysi.
Nekalbėk Onutei, kad Vidos 

tėvas išmintingas, nes jis pagal
vos — jog jos tėvą laikai kvai
lu. 109 psl.

Madų reikalai

Juo žemesnis iškirpimas, juo 
aukštesnės pagundos.

Žemas iškirpimas kai kada 
veikia tartum X-ray, kuris pa
rodo visą, ką mergaitė turi.

162 psl.

SIEROVO INSTRUKCIJĄ 
PRISIMINUS

Reik ir uolumo 
siekt tobulumo 
Nocialistiško žmogaus 
pažangaus:
Piktumą nuolatos reikalinga 

kaupt,
neapykantoje susikaupt 
kiekviena proga, 
kada tik patogu.

Reik iltys augint, 
plaukais apželt, mėgint 
nebekalbėt, nebegalvot, 
tik šūkiais lot, 
partijos išmintį kartot, 
neraudonuot, meluot.
O svarbiausia, 
tvirtai, tvirčiausia 

reik žinot,
kad viso pasaulio kultūrą 
sukūrė kompartijos diktatūra, 
ne žmogus - kūrėjas, ne privati 

iniciatyva,
tiktai kompartijos aktyvas, 
pažangiausia pasaulyje biurokra

tija,
tai yra tikroji liaudies demokra

tija
(lakelyje j komunizmą 
per šlovingą socializmą!
Kas kitaip galvoja, 
ar gal abejoja, 
tas yra niekšas, 
tas liaudies priešas, 
prakeikimas tokiam viešas, 
Tokiam per galvą reikia duot. 
Matome, kaip šaunusis komunis

tas
ir Sierovo enkavedistas 
gražiai viską daro: 
mušdamas per pakaušį plaktuku, 
drauge su chruščioviniu polit- 

ruku
į duobę sunkvežimius taikiai 

varo.
P. S,

Prieš 30 metų
V. Rastenis straipsnyje “Kau

ne prieš trisdešimt metų” rašo: 
“Sutikau tada Konrado kavi

nėj Joną Pyragių (dar vaikščio
jom!). Ką tik buvo pasklidusi 
žinia apie Voldemaro “grįžimą”. 
Pyragius, Smetonos gerbimo 
nuodėmę nežinia kada bepapil- 
dęs, o už Voldemarą galvą kil- 
pon nekartą kišęs, tėškė šiuo 
atveju jau “neutralų” sprendi
mą: “Vien’s gluš’s išvažiav(a), 
kit’s gluš’s parvažiav(a)!” 

“Dirva”, birželio 15 d.

Kieno šventovė?
“Laisvoji Lietuva” birželio 

11 d. laidoje rašo:
“Šiluva yra daugiau kalvinų 

šventovė, nei katalikų, nes kal
vinams, kurie tada buvo stip
rūs Šiluvoje ir ją valdė, pasiro
dė Marija”.

Mūsų nuomone laikraščiui,

Rankų bučiavimo politika

Straipsnyje “Kaune prieš 30 
metų”, buvęs Tautininkų są
jungos generalinis sekretorius 
V. Rastenis, taip rašo apie sa
vo tuometinę duondavę vyriau
sybę:

“Tūlam atrodydavo, kad kam 
ne kam, o ponioms ministerle- 
nėms, direktorienėms, viršinin
kienėms, tai jau absoliučiai bū
tina nuolankiausiai ranką bu
čiuoti kiekvieno prisiartinimo 
atveju, nes kitaip išeis “nepa
garba valdžiai”, ir ką gali žinio- 
ti, kas iš to išeis... Manė — ar
ba jei ir nelabai tvirtai manė, 
tai bent kalbėjo, kad “galinges
niųjų” žmonos tuo atžvilgiu 
esančios labai opios ir tiesiog 
alkstančios rankų bučiavimo. 
Su tuo, esą, reikia skaitytis”.

“Dirva”, birželio 19 d.

Vyras nėra niekada toks silpnas 
kaip tada, kada graži mergina 
aiškina koks jis y,ra stiprus.

Nusikaltimas ir bausmė
Australijoje jaunimo stovyk

lų stovyklautojams buvo įves
tos už drausmės laužymus baus
mės, kurias mes čia pasiūlome 
visiems stovyklautojams Dai
navoj.

Nenusiprausimas rytą — 
įmesti į ežerą.

Kalbėjimas rikiuotėj — su 
dantų šepetuku nušveisti val
gyklos stalą.

Kalbėjimas angliškai — iš
skalauti burną ežero vandeniu.

Pirkimas neskirtu laiku — 
savo pirkinius padovanoti sto
vyklos komendantui.

Išėjimas iš stovyklos be lei
dimo — visų berniukų kojines 
išplauti.

Netvarkingas lovų pakloji- 
mas — lūpomis pripūsti komen
danto mašinos padangą.

Vogimas mergaičių drabužių

Gamtoje draugiškos demokratijos 
ir teisių susilyginimo besiekiant.

Nusprendė negerti
— Labai džiaugiuosi, kad tu 

nusprendei daugiau nebegerti, 
— sako žmona vyrui.

— Na, taip. Aš jau nusipir
kau kišeninį peilį be kamščia
traukio, — atsako vyras. 

kuris kartą Grinių sumaišė su 
Girniumi šiais laikais, dar leng
viau sumaišyti įvykius, buvu
sius prieš šimtmečius.

SPYGLININKflI GUODŽIASI

__ Spyglininkas nuo Toleikos 
rašo: “Drauge” birželio 20 d. 
“Akademinėse Prošvaistėse” ei
liuojama :

Atjoja araiys,
O ant jo šauklys.
Ten netolies vaikštinėjo 
Mergelė viena.
Parašyta, kad atjoja arklys, 

o ant arklio šauklys. Gaila, ne
parašyta, ant ko tas arklys jo
ja.

— Dženitoriu* atsiuntė šitokio 
turinio poemą apie vargdienėlį.

Pasisėjau algą vieną,
Sakė: — Greit užaugs šimtai! 
Laisčiau doleriais, ne pienu, 
Ir džiaugiaus: — Tuoj bus na

mai!
Kapitalą Šerais šėriau, 
Ramsčiau bonais, apdraudom. 
Ne alutį — džindžę gėriau. 
Ne kasdieną — tik progom.
Centą dėjau į bažnyčią, 
Vengiau pramogų, aukų.
Jei užklupdavo netyčia, 
šaukiau: — Gaila ir sunku!
Turiu namą, auto gražų, 
Atsargai — tūkstantukus, 
Tik to viso dar per maža, 
Kad galėčiau būti saugus —-
Ir senatvėj, ir nelaimėj,
Jei susirgčiau — gink dangau!
Prikamavo skurdo baimė,
Kol iš Unros gyvenau.

Nebenoriu skriaust šelpėjų: 
Balto, kryžiaus, labdarių, 
Tat prašau visų rinkėjų — 
Neprašyt, kol aš turiu.

Kritika ir savikritika
Marksizmo pamokoje Buda

pešte Janos aiškina, kas yra 
kritika:

— Va, mano brolis niekšas, 
nes jis išvyko į Izraelį laikinai 
su savo žmona, o dabar ten pa
siliko ir gyvena, išdavęs socia
listinį kraštą.

— Teisingai, — atsako lek
torius, — o dabar paaiškink, 
kas yra savikritika.

— Taigi, aš esu durnas, kad 
neišvažiavau su juo.

— apsivilkti ir nešioti tuos dra
bužius visą dieną.

Per laužą miegoti — kas va
landą nakties metu po dušu 
maudytis.

Cibulių įdėjimas į vadovybės 
kompotą — savaitę nešioti ant 
kaklo pririštą cibulį.

Radijo klausytis neleistu lai
ku — 100 gyvų musių pagauti 
valgykloje.

GIMNAZIJOJE

Kai Petras buvo antroje kla
sėje, reikėdavo per pertrauką 
kieme vaikščioti- po du. Vieną 
kartą pasivaikščiojimą prižiūrė
jo mokytojas. Klasėje tuo me
tu buvo 41 mokinys, ir visa kla
sė sudarė pasivaikščiojimo gru
pę-

Mokytojas pamatė mokinį 
vieną einantį, prišoko prie jo 
ir suriko:

— Ar nežinai, kad yra įsa- * 
kyta po du vaikščioti?

— Atsiprašau, bet mūsų kla- * 
sėjo yra 41 mokinys.

Mokytojas dar labiau suriko:
— Ką tu čia prasimanai! Jei 

40 mokinių gali po du vaikščio
ti, kodėl negali to padaryti ke
turiasdešimt pirmas!

——o—
— Chruščiovas 4 valandų 

kalboj ragino parūpinti daugiau 
mėšlo. Labai lengva komunistu! 
politikui, nes jis taip ilgai kal
ba, ką reikia atlikti, tai nebelie
ka laiko darbui.

“San Times”
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