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Poetas Ben. Rutkūnas
Jo 50 m. amžiaus sukaktis

BEN. BABRAUSK AS, Cicero, III.

Jau greit bus 30 metų, kai su
sidūriau universitete, akademi
nėje humanitarų literatų veiklo
je, su savo vienvardžiu Benedik
tu Rutkūnu. 1929-30 m. jis va
dovavo Studentų humanitarų li
teratų sekcijai, kuri tuo metu 
ir vėliau, 1930-32 m., vadovau
jama Bernardo Brazdžionio, pa
garsėjo literatūros vakarais ne 
tik Kaune, bet ir plačiai Lietu
voje — nuo Šiaulių lig Marijam
polės, nuo Biržų lig Alytaus.
Tose literatūrinėse išvykose pap tis lieptas^ 
rastai dalyvaudavome Brazdžio 
nis, Rutkūnas, Tulauskaitė, Brie 
dis, Inčiūra, Paplauskas... 1930- 
32 m. humanitarai literatai, ga
lima sakyti, turėjo literatūros 
vakarų monopolį.

Literatūriniai Rutkūno barai

vaikšto po lauką, po pievas, 
žemėn nužengęs, pats Dievas.

Pastebėtina, kad žiemos mo
tyvai itin dažni Rutkūno poezi
joje.

Susimąstymo valandos

Poetas toli gražu nėra vien 
tik žaismo jieškotojasš grožio 
stebėtojas. Net paprasti gam
tos reiškiniai jam sukelia giles
nių minčių. Kabantis lieptas virš 
prarajos sukelia mintį, kad vi
sas žmogaus gyvenimas tėra ka

Pradėjęs rašyti 1924 m., pir
miausia eilėraščiais, vėliau ir pro 
za bendradarbiauja Pavasaryje, 
Trimite, Skautų Aide, Panevė
žio Balse, Ateityje, Ateities Spin 
dūliuose, Vienybėje, Ryte, Lie
tuvos Studente, Mokslo Dieno
se. Nuo 1930 m. ligi 1940 m. 
Rutkūno kūrybą spausdina li
teratūros žurnalai Gaisai, Gra
nitas, Linija, Skynimai, Pradal
gės, Židinys, Naujoji Romuva, 
Vairas, Dienovidis. 1930 m. de
biutuoja poezijos rinkiniu Eilė
raščiai marėse, 1932 m. pasiro
do novelių knyga Nuodėmės, 
1937m. antras lyrikos rinkinys 
Versmės, 1940 m. trečias — Gy
venimo tvanas ir 1947 m. Vokie
tijoje išleidžiamas ketvirtas Rut 
kūno lyrikos rinkinys Sparnus 
man meta paukštės. Didžioji da
lis pastarojo rinkinio 1946 m. 
buvo išspausdinta rotatoriumi 
“Pulsas plaka” pavadinimu. Rut 
kūno poezijos matėme įvairiuo
se Vokietijoje ėjusiuose mūsų 
laikraė Šiuose, taip pat ir JAV 
leidžiamoje periodikoje. Jis yra 
Tremties metų almanacho ir Lie 
tuvių poezijos antologijos daly
vis. Iš vokiečių kalbos yra iš
vertęs eilę žinomų veikalų: Ste- 
phan Zweig “Marija Stuart”, 
Zsolt Harsanyi “O vis dėlto ji 
sukasi...”, Annette Droste vcn 
Huelshoff “Žydų medis” ir kt.

Impulsyvus, emocinis lyrikas

Nedaug tėra poetų, kurių gy
venimo charakteris taip gyvai 
atsispindėtų poezijoje, kaip kad 
Rutkūno. Impulsyvumas, emo
cingumas, lyriškumas yra esmi
niai jo būdo, kaip ir jo poezijos, 
požymiai. Poetas, pirmųjų įspū
džių veikiamas, lieja poezijos 
sakinį, dažnai nepaisydamas nei 
to sakinio pilnumo, nei įprasti
nio loginio ryšio. Rutkūno poe
zijoje ne kartą išnyksta skirtu
mas tarp realybės ir vizijos. Štai 
žvaigždė nukrito po kojų — poe
tas ją pakelia ir glamonėja pirš 
tais. žvaigždės jam atrodo lyg 
neregimų rankų sėjami grūdai 
erdvėje:

Žiebiasi, plakas, virpa ir gęsta 
skliauto slaptingosios gyvos liep

/snelės;
rankos neregimos grūdus lyg 

/mestų—
puola į naktį, erdvėj paskęsta.

Gamta poetui alsuoja gyvybe, 
ne ta natūraliąja, bet savaip su
dvasinta. Jam gamta kur kas 
daugiau, negu gyva aplinka. Žie 
ma — tai neregėtas erdvių pauk 
štiš, susukęs baltą gūžtą. Poe
tas, iį gamtos gyvybę įsiliejęs, 
jaučia to susivienijimo palaimą: 
jo seserys — bitės, jam žaidžia 
vasara, jis svaigsta paskendęs 
į pienes gražuoles; jam driekia
si pumpuruotos žemės kasos, net

Amžiais tarp žemės, augšto dan- 
/gaus

kabantis lieptas — kelias žmo- 
/gaus.

Įspūdinga yra Elegija — ap
mąstymai to, kas vyks, žmogui 
baigus šį gyvenimą:

Nugrimzdęs į Nakties tamsią- 
/sias įsčias, supusias mane 

gyvenimui, gyviems palikęs 
/mįslę laimės ir likimo, —

Į dulkes irdamas miegosiu sap- 
/no nebedrumsčiamu miegu

kietuoju po drėgna žeme,
Ir būsiu nebylus, apkurtęs siel-

Benediktas Rutkūnas

Benediktas Rutkūnas

TREMTINIO ELEGIJA
Ar praveriu vakarą langą, 
ar aušrą tylus sutinku — 
jaučiu atliūliuojančią bangą 
kvapiųjų gimtinės miškų.

Žvelgiu aš į svetimą dangų, 
kregždes greitasparnes seku — 
už mylių pavasaris žvanga 
ant mano vaikystės takų.

Akiračius debesys dengia,*
be laisvės sunku ir klaiku — 
grąžinkit man tėviškės dangų 
ir juoką žaliųjų laukų.

Aš mirštu, kaip žiedas po langu, 
kaip beržas skurdus be šakų — 
nuveskit į tėviškę brangią 
vaivorykščių austu taku!

Ar praveriu vakarą langą, 
ar aušrą tylus sutinku — 
gražiau už sidabrą man žvanga 
žvangučiai gimtųjų lankų.

PAVASARIO DIENA
Toks mėlynas, mėlynas takas!
O saulė — mergaitė basa. 
Paliekniuos lakštingalos plakas 
po teškančias ryto rasas.

Vai dienos, jūs žėrinčios dienos, 
dainuojanti aušrai širdis — 
iš burto žalios dobilienos 
suklegęs žvalus vyturys!

Per tiltus ugninių purienų 
sparnuotas į saulę einu, — 
pražydo atmerktos blakstienos 
pavasario girtu sapnu.

Kultūrine kronika

/vartui pasaulio, džiaugsmui 
ir aistroms nenuorama nuri- 

/męs,
Neberūpės sparnuotoji dvasia 

/žmogaus — ką griaus pasta
čiusi,

ką kurs iš naujo nerami.

Brolio žmogaus jieškojimas
Rutkūną daro artimą vyresniam 
jo kolegai, neįvertintam švie
siam žmogiškumo skelbėjui, 
“Žmogus žmogui” knygos auto
riui Romui Striupui. Jeigu jieš- 
kotume gilesnio dvasinio prado 
versmių Rutkūno kūryboje, tu
rėtume iškelti didžiulę reikšmę 
kun. J. Lindės-Dobilo, Panevė
žio gimnazijos literatūros dėsty 
tojo. Jo globojamoje Meno kuo
poje literatūriškai subrendo ke
liolika žinomų literatūros kūrė
jų, jų tarpe ir Benediktas Rut
kūnas. Jie visi prisipažįsta, kad 
po Dobilo literatūrinių paskaitų 
Panevėžio gimnazijoje, atvykę 
Kaunan į humanitarinį fakulte
tą, jautėsi tartum iš universite
to patekę į universitetėlį...

Rutkūno eiliavime šen bei ten 
kartais jaučiama Balio Sruogos 
įtaka,, tačiau poetiniai išsireiš
kimai (“džiaugsmas krinta ga
balais”), būdingi: “bučiavo nak
tys juodalūpės”, “vandenys ža
lią sapną suokė”, “rasotos ryto 
kojos pievas braido”, “liaunas 
lazdynas”, “vaivorinis burtas”, 
“žaliagalvis daigas” ir pan. Jie 
Rutkūnui suteikia savitą poeto 
spalvą.

Biografinės žinios
Gimęs 1907 m. balandžio 29 

d. Panevėžio aps., Pušaloto vis., 
Pazūkų k. Gimnazijos mokslus 
išėjo 1918-26 m. Panevėžio 
valst. gimnazijoje, 1926-30 m. 
studijavo Lietuvos universiteto 
Humanitarinių m. f-te germanis 
tiką, slavistiką ir pedagogiką. 
Germanistikos diplomą įsigijo 
po ilgesnės pertraukos 1943 m. 
Vilniaus universitete. 1930-37

kontrastas išėjusį iš tvankios u- 
niversiteto auditorijos jauną po
etą buriančiai veikė.

Pasiilgęs literatūrinio gyveni
mo, 1937 m. grįžta į Kauną, kur 
gauna apmokamą Lietuvių Ra
šytojų dr-jos reikalų vedėjo dar 
bą. Čia išdirba ligi bolševikų o- 
kupacijos, tuo pačiu metu Kau
no radiofone vesdamas knygų 
apžvalgą. 1940-41 m. Valstybi
nės leidyklos korektorius, 1941- 
44 m. Kauno amatų mokyklos 
mokytojas. 1945-49 m. mokyto
jauja Nuertingeno ir Schwae- 
bisch Gmuend lietuvių gimna
zijose.

1949 m. atvykęs į JAV, ilges
nį. laiką priverstas praleisti li
goninėje. Svetima aplinka, sve
tima kalba slegiančiai paveikia 
jausmingą poetą. Skirtingo cha 
r&kterio žmonės, nepažinę poe
to, atrodo, bus padarę netikslius 
sprendimus. Tačiau įvairūs ne
susipratimai anksčiau ar vėliau 
išryškėja, tai ir Rutkūnui, nea
bejojame, atsiskleis skaidresnė 
ateitis.

• Dail. Pranas Gailius pirmą 
kartą individualinėje parodoje 
su savo kūriniais pasirodė Pa
ryžiaus La Voute galerijoje. Jis 
ir parodoje ėjo lietuvišku Pra
no vardu. Jaunasis tapytojas 
gimęs 1928 m. Mažeikiuose, kur 
lankė ir gimnaziją. Po karo gy
veno Strasburge. 1949 metais 
atvyko į Paryžių, kur ryžtingai 
dirbo meno srityje. Parodai pa
sibaigus išvyko pagilinti studi
jų į Italiją, kur išbus keletą mė
nesių. Grįžęs Paryžiun planuo
ja suruošti naują parodą.

• Intriguojantis leidinys jau
nimui. Iš spaudos išėjusi A. Vie
nuolio knyga “Viešnia iš šiau
rės” — labai intriguojantis lei
dinys jaunimui. Pasakoja apie 
sunkias džiovininkės dienas, jos 
paskutinį atsisveikinimą su jau
nute dukrele. Po motinos mir
ties, gelbėdamas savo ir pabė
gusios dukrytės sveikatą, tėvas 
išvyksta į Italiją, Genuą. Čia 
juos užklumpa karas, atsivežti 
ištekliai išsenka. Tėvas gauna 
sunkų darbą uoste, kur jį vieną 
dieną mirtinai užspaudžia iš lai
vo keliamas pianas. Pasilieka ma 
žytė jo duktė, visiška našlaitė, 
be giminių, be draugų, svetima
me krašte. Apiplėšę tėvo paliki
mą, šeimininkai ją perduoda po- 
licijon, kuri ją nugabena į pa- 
mestiniukių prieglaudą. Karo 
metu prieglaudoje visko trūks
ta. Mergytė atiduodama netur
tingai moteriai, saugoti kūdikį. 
Alkyje ir skurde gyvenusi ta 
mažoji lietuvaitė — Aldutė —

, apmušama ir ji pabėga. Paskui 
Į ji buvo paimta tarnauti prie 
maudyklių, vėliau — skalbyklo
je, pagaliau pas ūkininkus. Vi
sur patyrė daug vargo, tačiau 
ją vienuolis ėmė globoti ir susi
rado turtinga moteris, kuri ją 

' ryžosi įdukrinti, padarydama 
didelių turtų paveldėtoja.

Apysaka turi labai stiprią in
trigą. Pradėjus skaityti norisi 
knygą nepadėjus baigti iki ga
lo. Jaunoji lietuvaitė Aldutė pa
rodo didelę Lietuvos meilę, pa
garbą savo tėvams, ištikimumą 
jų pamokymams, branginimą 
maldos, taigi veikalas turi ir auk 
lėjančios reikšmės. Knyga turi 
332 pusi., įrišta skoningais ap

darais. A. Vienuolis čia labai 
vaizdžiai aprašo italų varguome
nės skurdą. Gyvi dialogai ir pa
traukli įvairių nuotykių pynė.

• Prancūzai apie Lietuvą. 
Prancūzų ministerio pirmininko 
žinioje leidžiamas biuletenis — 
“Chroniųues Etrangeres, URSS” 
š. m. 174 nr. patalpino dviejų 
puslapių informaciją, užvardin
tą “Tautinė opozicija Lietuvo
je".

Keli prancūzų žurnalai bei 
laikraščiai, pasinaudodami šia 
oficialia informacija, patalpino 
žinių, kalbančių apie lietuvių ne
pasitenkinimus prieš sovietų o- 
kupaciją Lietuvoje. Žurnalas 
“L’Avenir Catholique” š .m. 14 
nr. patalpino gražų iliustruotą 
straipsnį “La Lituanie Catholi- 
que”.

Prancūzų katalikų misiios žur 
nalas “Mi'-si” rd?jo srmtc nn!"
Lietuvos Bažnyčios padėtį r,. - 
damasis laikysena lietuvi., k:'a- 
liltn, kurie, nežiūrint sovietų 

i spaudimų, atsispyrė pri So
vietų pastangas sukurti Lietu
voje nacionalinę katalikų baž
nyčią.

O Lietuvių Meno kHbas j uo
sia įstatus Čiurlionio gUtidiai
taipgi įstatus Meno Kūrinių fon 
dui. Įstatai bus paruoši bendra 
darbiaujant su advokatais ir ofi
cialiai įregistruoti valstybinėse 
įstaigose. Taipgi ruošiamos tai
syklės Čiurlionio galerijos veik
lai. Galerija bus atidaryta šį 
rudenį, suruošiant smuikininko 
Paukščio koncertą; drauge bus 
pradėta ir Meno Kūrinių fondo 
veikla.

• Juzė Augaitytė šalia savo 
duodamų dainavimo pamokų 
studijoje jau ir šį sezoną pra
dėjo įsitraukti į koncertus. Ne
seniai dainavo Balfo koncerte 
Baltimorėje. AkomponuoĮjant 
Galinai Leonienei praėjo su gra
žiu pasisekimu. Gegužės pradžio 
je dainavo Šv. šeimos kolegi
joje. Mūsų solistei čia akompo- 
navo tos kolegijos Muzikos fa
kulteto vadovė sesuo Calista. Ji 
buvo sužavėta lietuviškomis dai 
nomis, o Br. Budriūno “Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka” jai net 
ašaras ištraukė. Po koncerto ko 
legijos vadovybė atsiuntė mū
sų solistei raštą, kuriame gėri
masi išpildytomis liaudies dai
nomis ir arijomis. Solistė išpil
dė Banaičio, Budriūno, Laumian 
skienės, Dirvianskaitės, Sarpa- 
liaus originalius kūrinius ar a- 
ranžuotas liaudies dainas.

• St. Didžiulis, aušrininkas, 
tautinio atgimimo veikėjas, yra 
miręs 1927 m. gegužės 19 d., 
taigi šiemet sueina 30 m. nuo 
jo mirties. Buvo kilęs nuo Vie
šintų. Mokėsi Panevėžio gimna
zijoje, bet 1863 metų sukilimo 
laiku buvo iš mokyklos atimtas 
ir kaikurį laiką privačiai buvę 
lavinamas kun. A. Viskantos. 
Rinko tautosaką. Savo dvare bu 
vo sukūręs vieną svarbesnių lie
tuviškos spaudos platinimo ir 
lietuviškos akcijos centrų. Susi
darė tais laikais beveik neuž
tinkamą lietuvišką ir litu
anistinę biblioteką, kurią prieš 
mirtį atidavė Liet. univer
sitetui. Bendradarbiavo Aušro
je, Apžvalgoje, Varpe. Dalyvavo 
Vilniaus seime. Vykdė jo nuta
rimus, kovodamas prieš caro o- 
kupantus. Buvo su sūnumi kali-

Sib.vrą, kur išbttvb iki 1917 me- 
tų. Mirė liguistas atgabentas į!

dėka buvo išsaugo- 
tautosakos dalykų

A. Bai ana asko bei kitų 
iii ūriuinkų rankraščių.

T J et uvą 
ta visa 
ir vysk 
mūsų i

Jo
eib

Banio, j ary siuje,
Cl ardu Valerijoje, suruoštoje

išstatyti na v ji« ji
jo darbai, sukarti 1966-1957 m. 
Paroda susilaukė gražaus ; susi
domėjimo. Ją aplankė ir dauge
lis Paryžiaus lietuvių. Dailį Ba- 
kiui susirasti atelier ir kitokiais 
būdais pagelbėjo dail. Mončys.

• Prof. Vl. Jakubėnas instru- 
mentuoja Br. Budriūno “Balti
ją”, paruošdamas ją solistės 
Stempužienės koncertui Kolum
bijoje su orkestru.

ir sniegas sukelia šventumo nuo | m. dirbo mokytojo darbą Žaga-
taiką:

Barsto rieškučiomis Dievas 
tyrą, balčiausiąjį sniegą —

rėš progimnazijoje, Vilkaviškio 
ir Kėdainių gimnazijose. Itin 
buvo sužavėtas Žagarės sodais 
ir puikiu parku, kurių gaivus Juozas Pautienius Ganykla

• Kazimieras Senkus parašė 
studiją “Die Formen der litau- 
ischen Volkslieder” (Lietuvių 
liaudies dainų formos). Studiją 
išleido Baltijos institutas Bon- 
noje, 1957 metais. Tai atspau
das iš žurnalo “Commentatio- 
nes Balticae”. Studijoje nagri
nėjami liaudies dainų šaltiniai 
ir jų patikėtinumas, toliau auto
rius nagrinėja įvairias dainų 
rūšis, pavadindamas jas stichi
nėmis, strofinėmis ir kt. Nag
rinėja jų teksto formas, rimą, 
jų melodijas, paduodamas gai
dų pavyzdžius. Studijoje panau 
dota gausiai šaltinių, ir tai pa
čių naujausių. Leidinys turi 47 
puslapius ir bus labai naudin
gas vakarų pasaulį supažindinti 
su lietuvių liaudies dainų lo
biais.

• Prozos antologija, kurios 
ruošimo ir spausdinimo darbai 
yra taip nepaprastai ilgai užsi- 
tęsę, yra perėję į pabaigos fazę. 
Pirmieji antologijos lankai jau 
yra atspausdinti. Netrukus bus 
baigtas pirmasis tomas. Tiesa, 
atėjus į šią baigiamąją fazę, iš
kilo naujas sunkumas. Medžia
gos prisirinko tiek daug, kad į 
du pramatytus tom. nėra vilties 
sutalpinti. Leidykla mano, kad 
visą medžiagą reikės talpinti tri 
juose tomuose.

Prozos antologijos redakto
rius yra Bernardas Brazdžionis. 
Aplanką daro dail. Viesulas. Be 
nediktas Babrauskas, Rašytojų 
draugijos pirmininkas, yra daug 
padėjęs leidėjams sav0 patari
mais, leidžiant pirmutinę lietu
viškos prozos antologiją.

© Aušros leidykla išleidžia 2
knygas. Vokietijoje įsisteigė

- ■ ' knygų JjeicJykl kušra”.
\ j iš jos pagrindinių organi- 
zatorų yra S. Miglinas. Arti
miausioje ateityje ši leidykla 
duos dvi knygas. Pirmoji — 
Stasio Butkaus atsiminimai iš 
kovu
mybč
“Vyr ii B limino kalife”. Veika
las ' 200 puslapių ir kai
nuos $2 20. Antroji Aušros lei
džiama knyga — “25-ji valan
da”. Tai V. C. Gheorgiu roma
nas iš tremtiniu gyvenimo. Kny 
ga turės per 300 puslapių ir kai 
nuos $3.80.

• Lietuvių Studentų sekcija
aktingai įsijungė į Paryžiuje įsi
kūrusią Studentų Pabėgėlių Fe
deraciją, kurios net vicepirmi
ninku išrinktas R. Bačkis. Ši fe
deracija surengė studijų dienas 
ir išleido laikraštį “L’Etudiant 
Libre”. Federacija suėjo į glau
dų ryšį su Prancūzų Nacion. 
Stud. s-ga, turinčia 94,000 na
rių.

• Jonas Gielgudas, lietuvių 
kilmės aktorius, vaidina didelį 
pasisekimą turinčiame premijuo 
tame filme “Aplink pasaulį per 
80 dienų”. Jis atlieka vaidmenį 
Fosterio, buvusio Philleas Fogg 
tarnautojo.

• Prof. A. Galdikas, Br. Mu
rinas, A. Skup»s ir Marčiulionis
pakviesti jury komisijon — at
rinkti paveikslus parodai, įvyk
siančiai Chieagoje, Morrison 
viešbutyje. Paroda bus atidary
ta birželio 28 d. ir tęsis liepos 
mėnesį.

• Dail. K. Žoromskis ir vasa
ros semestrui pakviestas dėsty
ti Jamaikos Meno institute pai
šybą, tapybą ir meno istoriją. 
Mūsų dailininkas džiaugiasi, kad 
New Yorke yra itin gyvas meno 
pasaulis. Vien su Meno muzėju- 
mi palaikančių artimą ryšį me
no galerijų yra apie 50.

• Oskaras Milašius didysis 
lietuvių kilmės poetas, rašęs 
prancūzų kalba, buvo gimęs 
1877 metais gegužės 15 d., taigi 
šiemet suėjo 80 metų nuo jo gi
mimo. Poetas dar ir dabar ga
lėjo gyventi, jeigu mirtis jo 
1939 metais nebūtų iš mūsų tar
po išrovusi.

dėl Lietuvos nepriklauso- 
knygos pavadinimas
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MŪSŲ KALBA
RED. D R. P R. SKARDŽIUS

ARGI TAIP GERAI?
(Pabraukimai visur mano.

A. G.)
Būtų labai pravartu, kad dėl 

čia paduotų sakinių pasisakytų

Parašyta: “Nacionaliniame
Teatre... (viena garsi artistė) 
vaidina tiek klasikiniuose, tiek 
moderniuose veikaluose žymes
niąsias roles”. (Liet. Encikl. VI 
t., 20 p.).

Ar galimas daiktas, kad ji 
tiek pat. pvz.. 100 kartų klasi-, vjgų p-rma vartojamas tie
kimuose ir 100 kartų moder
niuose veikaluose, vaidintų žy-

čias statėsi paprasčiausias, net 
vengdami bokštų. Bažnyčios va
dovybei išaiškinus, kad neturto 
įžadas nesaisto Dievo namų, ii- I 
gainiui ir ši vienuolija pradėjo I 
statydintis puošnesnių bažnyčių, 1 
atseit, kokia buvo statybos ir 
laiko dvasia. Bet 14-me ir 15-me 
amžiuje Lietuva, galima sakyti, 
buvo misijų kraštas, o besiku- 
riantieji pranciškonai neturtin
gi misionieriai. Tokia ir jų sta
tyba. Dėlto paprasta yra Kau
no katedra-bazilika, paprasta irmūsų kalbininkai. . ..

__ A Giedrius vad,nama Vytauto bažnyčia prie
garlaivių prieplaukos. Jų pirmo-

MK red. Mūsų prieveiksmis

mesniąsias roles? Mano žiniomis 
— ne. Mannheimo Nacionalinis 
teatras klasikinių veikalų ma
žiau testato, ir pasižymėjusią 
mūsų tautietę dažniau galima 
matyti dalyvaujant moderniuo
se veikaluose.

Enciklopedijos straipsnio au
torius, žinoma, norėjo, kad tas 
sakinys kitaip būtų suprastas 
Bet tada kitaip būtų reikėję ir 
rašyti.

Mano krašto (o kiek žinau, ir 
kitų dar Lietuvos kraštų) žmo
nės šitaip kalba: Tiek Kairys, 
tiek Galinis (300 litų) tesiūlo 
už tą arklį. Bet juk netokia 
prasme Enciklop. autorius rašė 
aną straipsnį. Anok’u atveju ma 
no krašto žmonės šiaip kalba: 
Onutė ir namuose apsitriūsia, 
ir darže reikalingus darbus nu
dirba Tr Jonukas, ir Petrukas 
gerai paruošia pamokas. Arba 
dar kitaip: Ir Jonukas, ir Pet
rukas abudu gerai paruošia 
pamokas. Arba dar- Kaip Jur
gis, taip ir Stasys — abu smar
kūs vyrai. Arba dar: ...tesie Ta
vo valia, kaip danguje, taip ir 
ant žemės.

O kaip suprasti šitokius saki
nius? Cituoju: “Tiek vytis, tiek 
(Gedimino) stulpai... buvo at
nešti iš vakarų”. (Liet. Enc. 
VIII to., 207 p.) Ir dar tokį: 
“. būtis yra dovana tiek savo 
kilme tiek savo išsilaikymu”. 
(Dr. A Maceina, Saul’ėa Gies
mė. 243 p ) Tiek vieni (germa
nai), tiek kiti (rusai) ne kar

kybei (tiekiui) žymėti: kiek 
padėsi, tiek rasi; kiek pel
nysi, tiek turėsi; man tiek 
Petras, tiek Jonas (t. y. man 
ir Petras ir Jonas vienodai te
rūpi, jie vienodą teturi svarbą). 
Bet dabar jau daug kur šio prie
veiksmio reikšmė yra pakitėju
si: vartojamas jungtimi, jis iš 
dalies jau neteko savo senesnės 
tiekybinės kvantitatyv i n ė s) 
reikšmės ir bėra vartojamas su
dedamajam sakinių (ar sakinio 
dalių) sujungimui žymėti. Todėl 
sakoma: tiek Jonas, tiek 
Petras (t. y. ir Jonas ir Petras) 
manęs nebepažįsta; jis didžiavo
si tiek savo gudrumu, tiek 
suktumu.

Ir ši reikšmės pakaita yra pa
žįstama ne tik mūsų, bet ir lat
vių kalboje, pvz.: biją... darba 
pilnas rankas, tik kungiem, 
tik zemrnekieirt. t. y. buvo... 
darbo pilnos rankos, tiek po
nams (kunigams), tiek žeminin
kams (ūkininkams, laukinin
kams) ; čia latvių t i k yra su
trumpėjęs iš tiek: plg. šen. 
liet. tiektai užuot tiktai. Jeigu 
kaikurie kaimiečiai šitos reikš
mės ir vartosenos pakaitos ne
galėtų dabar suprasti, tai dar 
nereiškia, kad tai iš viso yra 
jau klaidingas, nevartotinas da
lykas.,

sios pamatai ir dalis sienų bus 
iš 14-tojo šimtmečio, o ji visa, 
atrodo, iš 15-tojo. Pranciško
nams priklausiusi Vytauto baž
nyčia atsirado, tais pačiais lai
kais. Bent jos dalis, galimas 
daiktas, taip pat iš 14-jo šimt
mečio.

Kauno seniausių bažnyčių pap 
rastumas, galima sakyti, pranciš 
koniškumas, mūsų išmanymu, 
teikia šiokios tokios šviesos Za 
pyškio bažnyčios amžiui

Benediktas Babrauskas

Rašytojų draugijos pirmininkas; na
rys Draugo septinto romano konkur
so jury komisijos, kuri šių metų pa
baigoje rinks naują laureatų.

netoli 10 amer. mylių) ir leng 
vas susisiekimas Nemunu. Ir 
antra: Zapyškio bažnytėlę būti- 

~n nai turėjo veikti arti esanti Kau
esant” architektūrinių” paminklų n° P™nc«konų statybos orga- 
skyriaus vedėju (1942 m.), jo- nlzac«a (mūrininkai-atatytojai, 
sios statyba oficialiai buvo pa- PUtlnė 'r Pana-sl's dalykai). Iš
duota 16-tasis šimtmetis. Dabar, t0J° am21aus dokumentai gak- 
atsižiūrint Į tai, 'kas augščiau m'a> m'"> P>YW pačiame Kau- 
pasakyta, mes būtume linkę pri- ne' abe->°' J' velke 3au ‘Su
imti 15-ųjj. Mat, viena, labai 3ame
arti Kaunas (apie 14 kilometrų, Baigdami pridėsime, kad Kau

ATITAISYTINA KLAIDA 
S. m. gegužės 4 d. Draugo

šeštadieniniame priede buvo iš
spausdintai J. Jablonskio “Rink
tiniai raštai” (čia perspausdina
mi pirmasis ir paskutinysis 
“Lietuvių kalbos gramatikos”

T . . , . „ leidimai). Turi būti: pirmasis irtą nutenojo Lietuvą. (A. Ben- , ■ . „T . . . , ,,paskutinysis Lietuvių kalbos
dorius, Lietuva, 11 p.) Pasku
tiniame sakinyje žodis tiek tem
do žodžius ne kartą.

gramatikos” leidimai”, “Lietu
vių kalbos sintaksė” ir “Links

niai ir prielinksniai”.

KAUNO BAZILIKA IR
ZAPYŠKIO BAŽNYČIA

Kas senesnis: Kaunas ar Vilnius?
DR. J. MATUSAS, New York, N. Y.

Prieš pat antrąjį Pasaulinį 
karą buvo ruoštasi restauruoti- 
atnaujint: Kauno arkivyskupijos 
katedrą, kuri dėl senumo ir gar
bingumo Romos buvo leista va
dinti bazilika. Jos prižiūrėtojas 
kan. Paulius Dogelis (turbūt 
negavęs aiškios nuomonės iš Lie
tuvos meno istorikų) kreipėsi

Jr

JEI BALDŲ REIK

PAS RUDAITĮ
TIESIAI EIK.

r •»

%

Žinoma, sprendimas bus bu
vęs teisingas. Bet čia rašančiam, 
Lietuvoje metus išbuvus archi
tektūros paminklų, taigi ir baž
nyčių, saugotoju, atrodo, jog 
Kauno katedros išvaizda svarbi 
viena aplinkybe, būtent, kurios 
organizacijos reikalams ir kuo
met ji statyta. Iš tikrųjų tai bu-

į užsienio to dalyko žinovus.; vusi pranciškonų bažnyčia (vie- 
Svarbiausias klausimas buvo: ar; nuolyną rusai 19-tojo šimtme- 
reikia bazilikai pridėti bokštą? čio viduryje panaikino). Ot čia 
Ji, kaip tuomet ir kaip dabar 1 ir susiduriame su pranciškonų
stovi, pati labai didelė ir labai 
augšta, bet iš tikrųjų neturi 
bokšto, o tik tokį prielipą-var- 
pinę, kurios visai nematyti pro 
stogą, jei žiūrėsi iš katedros 
antrojo šono. Ar bazilika buvo 
pastatyta be bokšto, ar jis, dėl 
kurių priežasčių, vėliau nugriau
tas? Užsienio specialistai atsa
kė, kad ji nuo pat pradžių bu
vo bebokštė.

bažnyčių stilium, tikriau, ne 
stilium, o išviršinės santvarkos 
būdu.

Pranciškonai, būdami elgetau 
janti vienuolija (mendieant or
der), viena, nuo įsteigimo (12 
amž.) per kokius porą šimtme
čių neturtinga, antra, ir, atsi
žvelgdama j iv. Pranciškaus re- 
voliuciškai pabrėžiamą neturtą, 
gal per porą šimtmečių bažny-

Lovos visų dydžių ir spalvų, tik .................................... $ 19-50

Matracai, vatiniai su spalvotu viršum . . .„.............. $ |2-50

4 stalčių komodos, ąžuolo ar riešuto spalvos............ $29-0^

Komodos su šlifuotu veidrodžiu ...................7.......... $54-50

2 dalių miegamo kambario baldai, ąžuolo ar 
riešuto spalvos, tik ................................................... $99-00

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI

Dienai sofos, nakčiai lovos, pas mus tik......................$39-00

2 dalių sofa ir kėdė, visokių spalvų .......................... $ 129-00

7 dalių saliono baldai (sofa, kėdė, 3 staliukai ir 
2 lempos), tik .................................................... ................ $ 199-^0

Rašomieji stalai, ąžuolo ar mahagony.......................... $39 °O

” ” su formica viršų ............................... $49-00

Knygom spintos su stiklo durim .................................... $29-00

” ” su šlifuoto stiklo stumdomom durim $39-00

Virimui porcelano pečiai, tiktai.........................................$99-00
5 dalių virtuvės stalai su formica viršum................. $49-^0

Vilnoniai kilimai 9x12 dydžio, nuo .......................... $49-05

MAJOR FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street

Telefonas — CAIumet 5-3207
Vedėjas E. RUDAITIS

Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.
pirm. ir ketv 9—9:30 vai. 
sekmadienį 12—5 valandos

nas yra senesnis už Vilnių. At
rodo, jog 14-me šimtmetyje čia 
stovėjo nevienas mūrinis pasta
tas. Tokia statyba šia bus pra- į 
dėjusi atsirasti 13-me amžiuje. I 
Tai liudija mūrinės liekanos, at- , *
kastos dar prięš antrąjį bolše-1 
vikmetį (po dvasine seminarija, 
po vyskupo naujais rūmais, Žu
vų rinkoje ir Valstybinio teatro 
sode).

Ofiso ir huto tol. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
10 12 ir 4 7 viii. Tr**čin<l.

vai. s< statiit inais uždaryta

—

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
Olbson 8-4938

• Oeneralts kontraktorius nau
jų namų Btatybai, Įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime didel) patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai.

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

vnYTOJAS IR CHIRURGĄ
MTI v , g f 4 Y |)V TO J AH)

3925 U’ t f$9tb Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 

penktad. nuo 1—4 p .p. G:30—8:30 
' vai. vak. Trečiad. ir šeštad. 1—4 v. 
i P- P.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

IŠ WGES stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
N'.’O PIRMAD. IKI PENKTAD.

.8:46 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). S:30—9:3(1 v. r. iš stoties
WOPA — 1400 kil. ' 

7169 So MAPLEWOOD AVĖ.
Chicago 29, II!. HEmloek 4-2413

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 Wes1 Slst Street
Priima ligoni* pagal ausi ta rimą 

nei valandoa skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kaadtan išskyrus trečiad ir 
šeštad

Res. tel (JRovchili 6-5003

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr., ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; treč. ir 
sekm. uždaryta.______________________

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius -

6322 South Western Avenue 
• ai. kasdien 10-12 vai. I. 7-9 vai 
vak Šeštadieniais 10-1 vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso ’elefonas: PR 8-3229
Res telef. VVAlbrook 5-5078

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue

(Kampas 47-tos Ir Daman Avė ) 
Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak 

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 5-SO48

J

THE BIGGEST DOLLAR IN THE W0RLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chieągos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat joa įsikūrimo 
1924 metais, joa pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių sangnmo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomos pinigus. Pasidėję tanpinius paa mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki 810,000.00, angžtų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, nž kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chieągos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iž gra
žiausiai ir modernižkiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chieągos ribų, nežifirint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus pažtu.

Rąžykite dėl informacijų. Mūsų turtas 821,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. VVestern Avė. Tel. GRovehill 6-7575 / Chicago, Illinois

Atdara: pirmadieni nno 12 Iki 3. antradlesiį Ir penktadienį nno 9 IM 4, ketvirtadien) nno 9 lld 8 
Trečiadieni uždaryta visų dienų o žeMadien) nno 9 IM 9 valandos po pietų.

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-415#
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero 

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir <1-8 vai. 'vak.. 

išskyrus trečiadleniUH. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 i 
Vak pirm. antr., ketvlrt 6-8:80 i 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Ciydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKI V IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South Wewtern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Plrinad.. antrad., ketv. ir renktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 

j 11 vai ryto — 1 v. p. p. šeštad 11 
vąl rvto iki 3 vai. popiet

Office tcl. RE 7-1168 
Res. tel VVAlbrook 5-3765

*'<‘I. ofiso PItospect 6-2240
PItospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGUOS LIGOS
s 5700 So. Wood Street 

PriSmimo vai. nuo 2- 4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad lr penkt 
Trečiad. ir sek uždaryta.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 Soutb Michigan Avė.
Buto 1658 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien “nuo 6 v. v. ,ilcl 9 v. vi.į 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 ▼. v.,

lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUliinan 5-6766 
Buto — BEverly 8-3946

P. ŠILEIKIS. 0. P.
UrttiniKdiv - ProtczlaUui

Aparatal-Protezal. Med ban
dažai. Spec. pagalba kojom 

(Areli Supports) lr 1.1. 
Vai.: 9-4 Jr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
OHTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63 r d St., Chicago 29, IU 

Tel. PItospect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 42517 W. CSrd St 
Ofiso teL REliance 6-4410 

Rezid. telef. GRovehill. 6-0617
Viilandoa- 1-3 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietį).
Trečiad ir šeštad pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: IiAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street
(Kampas 47th ir Hermitage)

Vai.: nuo 2 iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
(Civic Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 ‘
Tei. CEntral 6-2294

5002 VVest 1«Ui Str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnliail 3-0959 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
j (Bendra praktika ir moterų ligos) 

Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė.
1 Tel. PItospect 8-1223 arba WE 6-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 

j 2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-6193

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

VALANDOS: Kasdien nuo 3—7 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

I’el. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
i MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 South Halsted Street
Vai 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

S?

Tel. ofiso l’Rospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( Vaškevičiutė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenne

Vai. kasdien 1-3 p. p. lr nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
ir kitu laiku tik susitarus.

" 1 ofiso HE.4-6849 rez. HE.4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr Pešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Avenue 
Chicago 29, III 

telefonas REpablio 7-4900 
RezidencU; GRovehill 6-8161 

oasimatymal pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-0086.

ReeJdrzkct tfoe tel. BEverly 8-8244
Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-2700 

Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 Weet 71st Street
(71-oa ir Campbell Avė. kampan) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždbryta.

Ofiso telef. Y Arda 7—1166 
ReMdencŲoe — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

758 Weet S5th Street 
(kampas Halsted Ir 86-ta gatv*) 

VAL. 1—4 ir 1:80—8:3(1 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius Atldara 

Šeštadieniais 1—4 vai.

Tei WAlbraok 5-9670
Rea Hllltop 5-1660

Br. AlexMder J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR 8-8838, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS OTDTTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAL(UI a kasdien nuoai TSeAlad 8—♦ P P Ir 7:8»• • lėdsnHr

Calefonaa GRovehill 6-lbVt

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

'"UITA TITO AKIVTI'fl

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimų Išskyrų, trečiadienius.

2422 W. Marąnette Road

Ofiso HEmloek 4-6816 
Rez. HEmloek. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VTDAUS LIGOS

2745 West 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susttarima

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—5; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 8-4949.

Namų — CEdarerest 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
3259 South Halsted Street

Kasdien S—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd Kt., tel. Republic 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) . 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 VVest 60th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpubllo 7-2290 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir ifmiu 
4456 S. California Arai .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 8 v. p. p. 

uždarytas

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 8-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Tai. ofiso PR. J-6446, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR. 6-6659 

Rezid. 6H00 8. Arteslan Avė. 
VAI. 11 v. v. iki 8 p.p.; 6—9 v.v.

DR. G. SERNER
LIET’JVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-182T 

Pritaiko aklnlui 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West S5th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tra 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių {tempimų, kuris 

yra priežastis galvos skaud6Jimo bei 
svaigimo lr skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir toliregya- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiame 
1 mokyklos vaikus.

4712 South Aflhl&nd Avė.
Tel. YArds 7-1878 

Vai. 10:30 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
Iki 6 vai. Sekmad. ir treč. uždara.

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
4545 W. 63rd St, Chleago 29. Illinoia, Tel. LUdlour 5-9500
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Išprievartauta lituanistika
Keletą metų sovietai Lietu

voje patys vedę visuotinį lietu
viškumo naikinimų, paskutiniu 
metu kiek pakeitė nutautinimo 
būdą ir tolimesnį lietuviškumo 
suniokojimą pavedė jau lietuviš 
kiems graboriams, atseit: davė 
virvę ii- liepė pasikarti. Toks 
įspūdis susidaro kai skaitai da
bartinių Lietuvos mokslo įstai
gų darbus, kuriuose spausdina
ma įvairi lituanistika.

Mokslų Akademijos darbai

Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos darbai, serija A, I t. 
(Trudy akademii nauk litovskoj 
SSR, serija A, I, Vilnius 1955, 
175 psl.). Jų red. kolegiją su
daro MA narys koresp. J. Bu
lavas, MA tikrasis narys K. Kor 
sakas, MA prezidentas ir TSSR 
MA narys koresp. J. Matulis 
(vyr. redaktorius), V. Petraus
kas (atsak. redaktorius), K 
Ulvydas ir MA viceprezidentas 
J. Žiugžda (vyr. red. pavaduo
tojas). Šiame tome tūlas J. Pri- 
činauskas lietuviškai vosgurno- 
ja apie Ekonominę darbo valstic 
čių padėtį Lietuvoje buržuazi
jos valdymo metais. Darbas pa
teiktas Ekonomijos institutui 
1955.V.31. Jame visais būdais 
įrodinėjama kaip “nuskurdo” 
Lietuvos ūkininkas po 1930 ir 
koks didelis nesusipratimas bu
vusi mūsų žemės reforma, davu
si žemės bežemiui ir mažažemiui

K. Umbrasas aiškina M. Gor
kio kūrybos tradicijų išsivysty
mą A. Gudaičio-Guzevičiaus ro
manuose. Straipsnis iš lietuvių 
literatūros ir kalbos instituto. 
Žemės ūkio technika Lietuvoj

J. M. Jurginis iš spalių ver
da košę rašydamas apie žemės 
ūkio technikų Lietuvoje XIII- 
XV amžiais. Iki šiol Jurginį ži
nojome O. Breivės vardu žur
nalistą, dabar jo draugas K. Kor 

• sakas padarė j,į ankstyvosios 
Lietuvos istorijos žinovu.

P. Kulikauskas rašo — Kai
kurie archeologiniai duomenys 
apie seniausiai Lietuvos TSR 
teritorijoje augintus javus. P. 
Kulikauskas patikslina L. Krzy- 
wickio kasinėto 1910 prie Gir
kalnio Gabrieliškių-Naukaimio 
piliakalnio davinius, jį datuoda-

Nauji dokumentai

P. Pakarklio, dabar jau miru
sio, paruošti Nauji Lietuvos Va 
karinės dalies feodalinių santy
kių dokumentai. Paskelbtieji do
kumentai tai pati vertingiausio- ( 
ji šių darbų dalis, jie liečia Prū
sus lietuvius ir paskelbti (spaus 
dinti) lietuviškai iš 1712-1788 
metų.

T. B u c h i e n ė išspausdino 
Dėl I). Kleino Gramatikos 

santykio su kažkuriomis XVI- 
XVII amžių kitų kalbų gramati
komis. D. Kleino lotyniškai ra
šytoji Gramatica Litvaniea yra 
visais pavyzdžiais susijusi tik 
su Vakarais, tačiau autorė rado 
vistik reikalą nurodyti ir daug 
vėlyvesniu “didžiojo rusų moks
lininko M. V. Lomonosovo” pa
vyzdį, kuris šiuo atveju buvo 
visai nereikalingas.

Lietuvių tarmės
J. Senkus pateikia Naują me

džiagą apie Lietuvių kalbos tar
mes. Autorius rašydamas tik 
paprastą apžvalgą, pagal įsaky
mą užgieda, kad dzūkų ir prie- 
dzūkio tarmėse “stipriai jaučia-

bust racija
Syrakūzų
knygos Svrakūzuose’’

O pati gi D. Kleino Gramati
ka pasirodė 1G53, taigi po 22 
m. K. Sirvydui mirus! žodžiu, 
rašant ir lyginant nebuvo pažiū
rėta į laiką. Todėl J. Palionio, 
fil. mokslų kandidato ir ats. Dar 
bų redaktoriaus, prielaida nėra 
mokslinė, bet paprastas nesusi
pratimas. Ir ši Čartoriskių bib
liotekoje išlikusi nespausdinta 
Gramatika gali būti kaip tik to 
“reakcinių religinių raštų gainin 
tojo Jono Jaknavičiaus”, prieš 
kurį kaip jėzuitą ir K. Sirvydo 
draugą autorius visokių mask- 
vinių nesąmonių spaisto.

Visą išprievartautą lituanis
tiką vainikuoja filologijos moks 
lų kand. V. Kostelnickij rusiš

ku darbu Istorinė rusų-lietuvių 
kalbinių santykių raida XVI š. 

i viduryje. Šiame straipsnyje jau 
ir stalas virsta rusiškuoju sko
liniu, nors visi slavistai ii baltis 

! tai tokio dalyko dai nežinojo 
! Palaimintas rusofilinis mokslas, 
jis kalbotyroje gali eiti prieš 
visus kalbų mokslo dėsnius ir 
įrodinėti mokslo vardu, ko ru- 
sofilinei sovietų politikai reika
linga. Aplamai, šie Darbai, ly
ginant su Mokslo Akademijos 
Darbais, yra nežmoniškai pra
skynę ir nužymėti didžiausiomis 
sovietinės istorijos ir filologijos 
nesąmonėmis, ypač iš Maskvos 
atsiųstųjų rašeivų straipsniuo
se. — J. Dž.

miesto vaizdas iš oro
Verkianti Dievo Motina

f

Darbas gana ištęstas, yra ge
riausias pavyzdys išprievartau
tos Lietuvos proistorės, kur au
torė iš paprasto lietuviško mo- 

, lio primalė marksistinių miltų 
rusiškai sovietiniams pyragams. 
Jei pirma tokius miltus malė 
M. Moora, žinomas estų prois- 
torikas ir maždaug nuo 1928 m.

Iš stiliaus analizės, matyti, kad pie tą naudininką, pasiremdamas
visa eilė įtarpų vėliau priklyjuo- 
ta ir nesutaria su visu straips
nio stiliumi.

J. Lebedys, filologijos moks
lų kandidatas, spausdina dalį 
savo disertacijos — S. Stane- 
vičios kūryba. Pastaruoju metu 
ši monografija jau ir atskirai 
net šiame krašte gaunama, ta-slaptas jų komunistas, jei malė

ma slavų kalbu įtaka" (147 p.l.į “ uip^ert" HetuvV 4iau “.a,rair,snWe’ Uek m0’
ką išveda, jog ratų dalys esąn-4_„ nografijoje autorius pirma ati-

kalbos faktais, o ne partiniais 
svaičiojimais.

Lietuvių gramatikos istorija 
J. Palionis pateikia Keletą 

naujų duomenų lietuvių kalbos 
gramatikų istorijai, kur nagri
nėjama anoniminė rankraštinė 
“Gramatices Litvanicae”. Auto
rius rankraštį laiko D. Kleino 
Gramatikos santrauRiniu perdir 
bimu ir priskiria K. Sirvydui,

BUDRIKO SPECIALUS 
PIRKINYS

čios slaviškos. Toliau Darbuose 
dar pateikta P. Pakarklio bio
grafija ir 1954-55 Akademijos 
darbų apžvalga, viskas lietuviš
kai ir rusiškai, kur rusiškas tek 
stas platesnis, ne lietuviškas. 
Turinys lietuviškai ir rusiškai, 
kur prie rusiškai perrašytos lie
tuvio pavardės visuotinai pride
damas ir tėvavardis.

Kapsuko universiteto darbai

Jei Akademijos darbuose ru- 
sifikacinė dvasia daugiau ar ma
žiau prasiveržia, tai Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko vardo 
universiteto Mokslo Darbią V t., 
kuris sudaro Istorijos-Filosofi
jos fakulteto Mokslo Darbų I t., 
1955 m., 219 psl. tas lituanisti
kos išprievartavimas nebeturi 
jokios ribos. Pirmuoju straips
niu eina G. G. Gabrijelian, filo

Mjų dvasią ir nuėjo jau kelin ^uoda visus smilkalus Stalino laikydamas šį rankraštį iki šiol
fu dot'hu viaai nacral Maal/vna ...tu daėbu visai pagal Maskvos 
rusifikacijos ir leninizacijos už

ir Lenino literatūrinei nuovokai, 
visokiems dar sovietiniams lite-

mačias taip svetimiems ternau- nagrinėtojams, 0 tik ta.
ti, vistik nenuostabu. Moteriš
kė nori pasireikšti ir pralenkti 
sovietizacija net atsiųstuosius 
maskolius! Ji visur vengia kaip 
įmanydama paminėti savo buv. 
prof. dr. J. Puzino darbų, tik 
kolioja, kad nieko “buržuazinė
je Lietuvoje” nebuvo padaryta, 
nors ano meto radiniais ir ka
pinynų tyrinėjimais paremtas 
visas darbas, nors Nepriklauso
mosios Lietuvos stipendija pati 
autorė studijavo istoriją ir pro- 
istorę.

Žemaitė apie Ameriką
E. Kuosaitė, Vilniaus univ. 

vyr. dėstytoja, rašo Kapitalisti
nės Amerikos kritika Žemaitės

da kalba apie S. Stanevičiaus 
kūrybą, kai toji kūryba reikia 
sieti su lenku ir klasikine bei 
Vakarų kūryba, bet ne viso “li
teratūrinio meno išradėjais” ru-

niekieno nematytu Clavis lin- 
guae Litvanicae. Tačiau šis ly
ginimas nėra kritiškas. Jėzuitas 
K. Sirvydas mirė 1631, kai D. 
Kleinas yra gimęs 1609, taigi, 
kad būtų galėjęs K. Sirvydas 
pasinaudoti D. Kleino darbu, 
tai ją turėjo D. Kleinas para

šais. Tačiau čia šokama, kaip iš į gyti dar prieš 1630 m., atseit, 
Maskvos triūbuojama. Z. Zin- ■ būdamas kokių 20 m. amžiaus, 
kevičius rašo apie “a/o/ — ka-
mienių daiktavardžių vienaskai
tos naudininką” (187-194 ir rus.
195 p.), kur pirmais sakiniais 
pašlovinęs Stalino nuopelnus 
kalbos mokslui, vėliau, beveik, 
nuo visko atitrūksta ir rašo a-

MOVING
□iį’ moWųTo7Z;kX kūryboje. Straipsnis išgliaudo A BENIULIS atlieka įvairius 
Sofijos mokslų prot., Marksis žemait_ prie- Ameriką perkraustymus bei pervežimus

mus; tik rusiškai, be jokios lie
tuviškos santraukos!) ir V. I. 
Neupokajev Rcšenija dvorians- 
kich komitetov, rašo apie dva- 

mas jau ne VIII a. po Kr., bet I riškių komitetų sprendimus 1857 
III-IV a. po Kr. Tas piliakalnis I m. Lietuvoje kas liečia valstie- 
būdingas įvairiomis kviečių rū- čių išlaisvinimą, kur taip rusiš-

tiskas-leniniskas mokslas apiei - . . - .................. -i5fi. . •5 4-4- yra parašiusi ir pridėliojusi, t. s -olunų ir artimų atstumų
gamtos ir visuomenes jstaty- J “ 1 _ į J ’ ;

Telef. REpublic 7-5803
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

Anglių ir Alyvos 
Pardavimas

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos ivedimas, 

perdirbimas ir pataisymas.
Greitas, sąžiningas ir pigus

patarnavimas.
ATLAS FUEL CO.

ATSTOVAS
49 f 9 So. Paulina Street

Telef. PRospeet 6-7960

šimis, rugiais ir sora. Peržvel
gęs kt. piliakalnius autorius su
stoja ties Nemenčinės piliakal
niu ir jo radiniais, kuriame bu
vo 1952-54 metais surasta 14 
trinamųjų ir 2 sukamosios gir
nos bei prisi jota 2 litrai grūdų 
iš X-XIII a. po Kr.. Lietuvoje 
surastas grūdų rūšis jis lygina 
su Baltijos ir Rusijos kraštais, 
tačiau nepažvelgia jau į visą 
Europą. Remdamasis A. V. Kir- 
janovu iš kaikurių piktžolių rū
šių, autorius spėja, kad apie 
XII a. po Kr. Lietuvoje buvo 
pūdyminė žemdirbystė ir lydy-

kai visą išmintį dėsto vienas iš 
Vilniaus universiteto mokslinin
kų, prisapaliodamas visokių ne
sąmonių, atsirėmęs Stalinu, Le- 
linu ir atrinktiniais Markso-En- 
gelso archyvo raštais.

Vyr. dėstytojas 1). Fainhau- 
zas dėsto apie lenkiškuosius bur 
žuaziniai nacionalistus Vakarų 
Europos ir JAV imperialistų tar 
nyboje (1917-1919); to straips
nio tik pirmoji dalis tepaskelb
ta. Visas straipsnis savo dėsty
mu ir melais priklauso prie is
torijos mokslo duobkasinės iš
minties, nenuostabu, kad šis as
muo turi ir kitų Vilniaus univ.

Ar Jūs esate toks 
LINKSMAS?t

Jei ne, tai pradėkite
TAUPYTI,
ŠIANDIEN!

mus laiko dar išlikusius KU
KUI a. po Kr. Spėjimas įdomus, i duobkasinių nuopelnų, 
gaila, kad neparemtas kitų ne-j K|asi„. viauomraS LiHuvoj 

sovietinių, mokslininkų darbais |slorijog moks| kandidatž jr 
ir Sėjamosios žemdirbystes duo- Vi]njaus dčsW„ja „ V(d. 
menimis. Del lydymų, tai auto
rius per anksti juos užmiršta.
Jei pasiskaitęs būtų nors vieną 
kitą šaltinių rinkinį, tai juos bū
tų lietuvišku žodžiu -gudiškuo
se raštuose užtikęs ir XVI a.

kaitė-Kulikauskienė pagal mask 
vinius duondavius rašo apie kla
sinės visuomenės susidarymą 
Lietuvoje (remiantis archeolo
giniu tyrinėjimų duomenimis).

’ll

FED.

y. ko šiandieninė Maskva su vi
sais maskolberniais pareikalavo.

Tel. BIshop 7-7075

33% NUOLAIDOS LINOLEUMAMS
GOLD SEAL, ARMSTRONG - QUAKER, CONGAWALL, 

VVINTHROP, BONY MAID IR KITOKIŲ.

9X12, su borderiu Ji 
nupiginti iki ...... **

NUPIGINTA JARDAIS MEDŽIAGA
gali būti pritaikyta daugeliui grindy

Vonioms, ketvirtainis jardas *r 79c
ir augščiau

GRINDŲ UŽDENGIMUI KAI RAI DIDELE M OI. ŪDA

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INU.

3241 So. Halsted St. Tel. CAIumet 5-7237

Yra kaloama mieste, kad STEIN TENTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairiu vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

Rytų Lietuvos pilkapiai
A. Tautavičius rašo apie Ry- jN A 0}°|8fl f K Vi N% 

tų Lietuvos pilkapius. Iš jo strai DĖLTO VISI 
psnio sužinome, kad 1951-54 m.
kasinėta 12 pilkapių ir atideng 
ta 80 pilkapių, kai visoje Lietu
voje buvo iš seniau jau ištirta 
per 850 pilkapių. Autorius ke
lis kartus pažymi, kad R. Lietu 
vos pilkapių laidosena sieja šios 
srities gyventojus su Gudijos 
gyventojais ir nurodęs vienoje 

. vietoje jų sąsają su slavais, vis 
tik išvadoje pažymi, kad ten gy
veno “artimai giminingų lietu
vių genčių grupė”. Pagrindinai 
šiais klausimais išsitarti auto
riui pritrūko drąsos, ypač juos 
sujungt su istoriniais laikais ir 
šaltiniuose minimais “goliad”, 
atseit galindais.

MĖGSTA DAINA! 
Dabar muzikos mPgf'Jams (vretiua 

naujai, d Molis
FONOGRAFU PLOKŠTELIŲ 

SKYRIUS
Populiarios, klanines lr dzaso

— PLOKŠTE LftS —
Dldclla panirlnklman ger laimių firmų

HI FI FONOGRAFŲ
TV. Radio ir Elektrinių Aparatu

iJii-DAiriA.
PTEL£VISIOn
(sales - Service)

Sav. Ini. A. H KM F NAN 
3321 S. Halated — CLiffside 4-HAA5 

Atdara: kasdien 9—8. pirmadieniai* 
lr ketvlrtadlenlala 9—9

end Loan Association

2202 W. Cermdc Road 

‘Chicago 8, ILL. 

Virginia 7-7747

Chartered and Supervised by the U.S. Government

Aukštesnius dividendus mokėsime nuo 1957 m.
» sausio mėn. 1 dienos. »4 ■

Partrauksime Jūsų pinigus iš kitur, jei atnešite 
_ < savo banko knygutę. /
Pinigams padėti nereikia važinėti. Juos galite pa 

siųsti Įkištu. Mes apmokėsime pašto išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS, . 
' Prezidentas

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nim 0 tos rvto iki .1 vai. 
vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 tos ry’o iki H vai. vo’ aro. 
Šeštadieniais nuo 9-tos vai. ryto iki 1 valandos po piolų. 
Trečiadieniais visai neatidaroma

STEIN’AS turi metini išpardavimą. Štai pavyzdys kainų:

Geriausios ANGLIŠKOS bei "worsted MEDŽIAGOS kos
tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik . .$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas "Sil-O-Shan’’, "antiąue taffeta", pa
prastai f 1.98, dabar tiktai ....................................................... 98c.

60 colių vilnonės medžiagos ir "flannel" vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ...........................................$1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
12.98, tiktai ...................................................................................$1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik $1.09
Atvykite į STEIN TEXTTLE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 

viei.u pirkiniu viri $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovanų.

Pu STEIN’Ą Jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
"laces’’, satiną, taffetą, "brocades’’, Shantnng. ir t. t. Taip 
pat liekanų medžiagų pamušalams nž baisiai pigias kainu.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas { rytus nuo Halsted St., \i/2 bloko į pietos nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnme 6-8152
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AMreiROS LIETUVIU MOKYTOJU S-GOS SKYRIUS

LIETUVIŠKOJI
OKYKLA

tel. FR 6-6897. Red. pavaduotojai: J. Kreivėnas ir A. P. Bagdonai 
Redaguoja — Jer. I g na t oni s, lf680 S. Paulina St., Chicago 9,

Dainų spragos
Lietuvių mokyklų ir jaunimo srityse

JUOZAS BERTULIS, Los Angeles, Calif.

"Draugo” kultūriniame prie
de (III.9 d.) Lietuviškoji Mo
kykla iškėlė opų susirūpinimą, 
kad mokykloms trūksta tinka
mų dainų, todėl jauniman skver
biasi svetimybės.

Apie tai neviešai buvo nusi
skundžiama mums būnant Vo
kietijoje, apie tai buvo net vie
šai aimanuojama pačioje Lietu
voje.

Kiek tenka prisiminti, Lietu
voje viename mokytojų suvažia
vime pedagogai šaukte šaukė, 
kad prad. mokyklai trūksta dai
nų. Mūsų kompozitorių (St. Šim 
kaus, Bendoriaus, J. Žilevičiaus 
ir kt.) išleistos dainos skirtos 
jaunimui, bet ne visos tinka mo
kyklai, ne visų dainų žodžiai 
tinka vaikų galvosenai pagal jų 
subrendimą.

Po kurio laiko atsirado Čiur
lionytės dainų rinkinėlis, paplito 
keletas J. Gaubo sukurtų dainų 
vaikams, išleido taip pat ir šio 
straipsnio autorius: “35 dainos 
mokyklinio amžiaus vaikams”, 
“Pirmieji skambučiai” (33 dai
nos) ir “5 dainos ritmikai”. Be 
to, patys muz. mokytojai irgi 
kūrė. Tuo būdu ši spraga buvo 
kaip ir užkimšta.

Dar Lietuvoje teko asmeniš
kai būti Šviet. ministerijoje ir 
tuo reikalu kalbėti su Knygų 
Leidimo komisijos pirmininku 
L. Gira. Jis sutiko, kad yra bū
tinas reikalas įsteigti fondą ir 
specialią komisiją, kuri šiuo 
klausimu rūpintųsi. Deja, dievai 
tis Marsas buvo galingesnis.

Perskaičius “Draugo” priede 
Liet. Mokyklos nusiskundimą, iš 
kilo analogija su trūkumais, ku
rie buvo Lietuvoje. Dar dau
giau. Naujame krašte ryškėja 
dar pavojingesnė spraga. Čia 
svetimybės iš tikro su savo suk
tu vyliumi spraudžiasi tarsi ter
mitai į mūsų tautos kultūrinės 
šventovės rūmų šulų širdis. To
dėl labai džiugu ir garbinga, kad 
ir Liet. Mokykla, ir visuomenė 
rimtai yra susirūpinusi, kokių 
kelių griebtis, kad būtų praplės
ta mokyklinių dainų literatūra 
ir kokį metodą taikinti, kad mū
sų jaunime lietuviškoji daina 
mielai užvaldytų sau tinkamą 
vietą.

Daugelis susirūpinę

(panaudoti: St. Šimkaus —, 
"Dainų Dainorėl s”, J. Žilevi- Į 
čiaus — "Jaunas Dainininkas”, 
Bendoriaus — "Beauštanti Auš
relė”, Vyt. Kerbelio — “Liet. 
liaudies dainos jauniesiems pia
nistams”, K. V. Banaičio — 
“100 dainų”, J. Strolios, Miko 
Petrausko, Vanagaičio ir kt. at
spausdintas dainas).

2, Padaryti atranką iš tų dai
nų. kurios yra naujadarai, bet 
turi tautinį pagrindą (Panau
doti Gaubo, seserų kazimierie
čių, Čiurlionytės, K. Motgabio, 
na, gal ir iš J. Bertulio čia iš
leistų dainelių ir t. t.).

3) Pasistengti surasti gera- 
darį-mecenatą, kuris finansiškai

Berods prieš metus J. Bačiū- pasiaukotų mūsų jaunimui, įstei
nas "Dirvoje” iškėlė klausimą, 
kad reikalinga mūsų jaunimui 
parūpinti dainų, kurios būtų su
sijusios su šių laikų realiu gyve
nimu. Išeivijoje užaugęs jauni
mas senovės lietuvių liaudies dai 
nų prasmės nebesupranta. Jiems 
yra vien tiktai abstraktinė ro
mantika, kurios dažnas iš jų re
aliai nėra pergyvenęs. Todėl J. 
Bačiūnas kėlė mintį, kad poetai 
parūpintų atitinkamų eilėraščių, 
o mūsų tautinės muzikos sti
liaus žinovai pritaikintų muzi
ką. Bet, be abejo, pirmon eilėn 
statoma grynai liaudies daina.

Ramovėnai savo suvažiavime 
Chicagoje irgi iškėlė klausimą, 
kaip prieiti prie jaunimo, kad 
jųjų dvasią neužvaldytų sveti
mųjų skonio įtaka.

Skautų vadovybė irgi šiuo rei 
kalu laužo galvas.

Kaip matome, šioje srityje,

gtų toms dainoms fondą.
4) Sudaryti vienlaikinę ar pas 

tovią (bent keleriems metams) 
tam reikalui specialią komisiją, 
kuri skelbtų šios rūšies dai
noms konkursus ir kuri tą sri
tį nuolat kontroliuotų.

Šią komisiją sudaryti rimtai 
apgalvotai. Liet. Mokykla arba 
pavienis asmuo (pvz.: nenuils
tantis J. Kreivėnas) muzikams 
išsiuntinėja anketas, į kurias at
sakytų, ką jie iš mūsų taut. mu
zikos žinovų rekomenduotų pa
kviesti į šią komisiją.

5) Nors dainoms eilėraščių 
mūsų poetų yra sukurta apsčiai, 
bet galima būtų jų paprašyti dar 
ko nors specialaus.

Kai šis klausimas bus pradė
tas judinti realiau, reikia tikėti, 
kad atsiras ir daugiaus minčių.

Šia proga tebūnie leista pa
liesti dar vieną nenormalumą

IŠ ČIA SKRIS DIRBTINIS MENULIS

Paveiksle matome mašiną, pastatytą Ca|>e Canaveral, Fia.; iš šios 
vietos bus paleistas dirbtinis mėnulis suktis aplink Žemę. Tie įrengi
mai yra JAV raketų centre. Dirbtinio mėnulio ruošimą ir išmetimą 
Į erdves tvarko ir finansuoja JAV Mokslo akademija ir Nacionalinis 
Mokslo fondas.

priede nepaminėjo, iškėlus dai- žodžių pradžią (ar pavadinimą), 
neles su įneštomis svetimybė- nieko nepasakoma, nes gali pa- 
mis. Vien nurodžius dainelių sitaikyti įvairūs autoriai.

Lit JU
J. 6. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas

Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

iiKALBA VILNIUSv

Kasdien 5 vai. 30 niin. popiel. Ateikite pasiklausyti.

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Atdara kasdien iki G vai., pirinad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

CAMP SALESIAN
O F

St. John Bosco for Boys

visos mūsų auklėjimo jėgos šau t bendru reikalu, kuris taipgi ri- 
kia S.O.S.

Lietuvių patarlė sako:

šasi su šiuo straipsniu.

Spaudos uždavinys
Mūsų korespondentai (o taip

gi ir dažnos redakcijos) kaž
kodėl savo straipsniuose pašykš 
ti vietos, kad ryškiau ir rimčiau 
nušviestų įvykius, kurie yra su
rišti su muzika. Prisipažinkime, 
jog nėra beveik nė vieno vaka
ro, kuris šiuo ar tuo būdu ne-

‘Gy
venime lengviausias dalykas — 
duoti kitam patarimą”. Bet kar
tais ir vaikas filosofui pateikia 
gilių minčių. Todėl tebūnie man 
leista šiai ligai irgi suteikti pir
mąją pagalbą.

Norint šį klausimą išrišti, be
ne būtų vienas iš pirmųjų dar
bų šitoks:

1) Liet. Mokykla padaro at- bntu surištas su muzika. Nuo- 
ranką liaudies dainų, kurios pil-1 b°dus yra radijas, jei jame ne- 
nai tiktų mūsų prad. mokyklai i vyrauja muzika. Nėra minėji- 

1 mų, sukaktuvių, iškilmių ir t.t., 
kur apsieitų be muzikos. Atvy
kus kokiam nors žymiam sveti
mos valstybės vyrui, po konfe
rencijos, o dažniausiai prieš kon 
ferenciją (kol nepaliesta minčių 
ugnis), vedama į operą, koncer
tą. baletą ir t. t. — parodyti šios 
tautos kultūringumo lygį. Kai 
pranešinėja svetimos valstybės 
tautiečiai savo parengimus, jie 
visados pamini dainų kūrėjus, 
choro dirigentą, eilėraščių auto
rių ir t. t. Mūsų korespondentai 
šykštūs autoriaus atžvilgiu.

Ar galėtų būti kam nors aiš
ku, perskaičius panašią kores
pondenciją: “Parodoje didelį su

CROWN P0INT. INDIANA 
Only one block from Cedar I^ike

All sporte, incltidlng liorse bark 
rldlng.

Heautifiil HpacioiiR grounds 
Two (S) įtakon

Comfortably ’ ac.com modate 200 boys. 
Age 8 — 14

Camp oprns July ist—Closes Aug, 25 ' 
Price $25 per week '

Wrlte ftk Booklet or call 
Cedar I^ake 3101

M UO U2SLSENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ 2AIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenCia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKACDŽIŲ ŽAIZDŲ 
negali rainiai sfidfttl lr naktimis 
miegoti neg Jų užstRenftJunton žaiždos 
nležfijlnru ir skau '*J1mą geną atvi
ru ir skaudžių žatždų uždekite 
f.EGUTA) Ointment Jos gydymo 
vpaibyeg palengvins Jusu skaudftjl 
mą lr galėsite ramiai miegoti nak 
t) Vartokite Ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Jt taipgi paAallna 
nležfijimą ligos vadinamos PSORIA 
SIS Taipgi paAallna perSftJlmą Ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplySlmą 
tarpplrftfiiu. Tra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios suskilslos odos dedlr 
vinių, odos lAbOrlmų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus tSbftrlmas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduole nuo 1A- 
vlrSlnlų odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
ct., $1.26, lr $3.60.
Pirkite vaistln6seCht- 
cagoj lr apylinkėse—
Mllwaukee, Wtsc., Oa- 
ev.Ind. ir Petrolt, Mi
chigan arba rašyki
te lr. atsiųskite Mo
ney order f

LEGULO, Department D.. 
5618 W. Eddy 8t, Chicago 84. III,

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialu* didelis 

sunkvežimi* su pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7th PI., Cbicago,

III. U Albrook 5-8063

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudaa
2313 W. 91 et St, Chicago, III. 

Tel. PRresc/.tt 9-2781

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietuviškoje 

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai 
Seštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė
Prrcin Photo Studio

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sav. 

4058 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 7-24C'

IHniuįJ
IŠ TOU ARTI

NAUJI Olt>eu TUO KAI- NAUJAUSI KPAUSTr**) (PANK/Al 

HOį MSTŲ PATY/HMAS - PtSUi Uf SĄtlKIKAAi PATAPNAV/Mai

JUOZAS NAUJOKAITIS )
2022 V/. 69 St CHICAGO 36, ILL Tel. WAIWo«l, 5-9?0S ,
M — ___ -........ ....................................... .............

sidomėjimą sukėlė paveikslas 
Ruduo”. Arba vėl: “Iškilmių 
programoje buvo ir deklamaci
jos dviejų eilėraščių — “Pava
saris” ir “Beždžionė”. Analogiš
kai yra tas pats, skaitant straip 
snj: “Choras padainavo porą 
dainų”.

Jei nenorime mūsų taut. mu
zikos vaidiloms numušti nuotai
kos, gerų norų, pasiryžimų ir 
t. t., jų darbus reikia irgi įvesti 
į bendros (nesakau specifinės) 
pagarbos lygį. Paminėdami mu
zikos ir eilėraščių autorius ir di
rigentą, netik suteiksime mora
linį atpildą, bet taipgi pasitar

nausime mūsų gyvenimo evoliu 
cijos statistikai.

Kaikuriems korespondentams 
yra lyg nejauku išsireikšti ką 
nors neigiamo. Bet juk sveika 
kritika yra būtinai reikalinga; 
tą pasakys kiekvienas sveikai 
protaująs, tik tai turi būti at
liekama teisingai ir objektyviai. 
Paklaidas daryti yra kiekvienam 
lemta (errare humanum ėst). 
Jeigu apie ką nors kalbame 
(nors ir neigiamai), reiškia jis 
yra dėmesio vertas.

Kaip ten bebūtų, vistik iš Liet. 
Mokyklos norėtume išgirsti, kas 
yra tie autoriai, kurių “Draugo”

Pardoudama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 
VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

VYRIŠKAM KOSTIUMUI l 
3U vardo 
MEDŽIAGA 
Specialiai tik

GRYNOS VILNOS VYRIŠKAM 
KOSTIUMUI 3«/2 yardo 
MEDŽIAGA 
už ................. S*| 5.00

MOTERIMS VILNONĖ PAL
TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

KAS TIK TURI GER> SKONĮ — VISKĄ 

PERKA PAS LIEPONĮ.

Lietuvių Prekybos Namai
Prekės be brokų, sugadinimų, sąskaitos nepervedamos 

Finansų kompanijom

Šis puikus 5 dalių miegamasis gegužės 
mėnesj už specialią kainą, tik $ *|

Už $150 parduodamos 5 dalių sofa, kėdė, 
ottoman dvi pagalvėlės, nakčiai 3-jų 
asmenų Miegamasis, tik $99-00

Už $250.00 parduodami svečių k. Kroeler 
baldai naujausio stiliaus, Nylon ar vilna,

tik $169-00
Šaldytuvas 7,5 kub. pėdų Admiral ar Gen.

Electric, tiktai už $159-00
Skalbimo mašinos Speed Queen $79-00
Parcelano virimui gaso pečiai $79-00
Televizijos aparatai RCA, Admiral, Ze

nith, po
Kilimai 9x12 su Nylon 
Kilimai 9x12 100% vilna 
Linoleum, geriausių firmų 9x12 
Rašomieji stalai moksleiviams 

Knygų spintos stiklo durys

.00

$149-00
i.or
l.OC 

$6-50 
$129-00 
$29-00

FURNITURE CENTER, INC.
3224 SO. HALSTED STREET 

Lietuvių Prekybos Namai ' vedėjas*-Justas Lieponis
TEL — VICTORY 2-4228

ĮMONĖ atidaryta 
Pirm., Ketvirtad 

Kitom Dienom. 

Sekmadieniais: ..

9—0:30 
... 0—6.00

12—5 valandos

VILNONĖ VYR. KOSTIUMUI 
worsted (Sharskin) medžiaga 
regul. vertė $8.50 
specialiai už jardą 
tik .................... $4.50

SPAUSDINTO ŠILKO CREPE 
vertė $2.50 už jardą ir aukšč. 
specialiai už jardą 
tik ................................. $1.25

MOŠŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELĖS AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFAND’S TEXTILE 
F A B R I C S

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnroe 6-1210 
SEeley 3-8806VERTINGOS NEMOKAMOS DOVANOS 

l’i KIEKVIENA l’IRKINJ

Krautuvė vra atidaryta kasdien. įskaitant ir sekmadienius, nuo 
9:30 ryto iki 5 vai vakaro šeštadieniais uždaryta

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM j VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turinčiu ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2 MG So. Howne Avė Telef. Virginia 7*7097

TELEVIZIJA e RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV <fe RADIO, INC*
3240 So. Halsted St., CAIumet 5-7252

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki i 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos. >

Galite taup.vtl atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

lifc..1 ntu* j. ...I , Jį J".' . 3.44NI ..ia.

9 5 BllCKAS
Tik

£2,595.00
Dynaflovv, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK,,nc- 
907 W. 35th St., Chicago 9. III. LA 3-2022

ac.com
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, mylėjo. O ji taipgi neturėjo di
delių siekimų: praleisti vieną, ki- 
ą vakarą Metropoly - tai vis

kas. Apie juos gali sakyti, ką 
nori. Jie abu jau nebeturi jo

jau gerokai po vidurnakčio, šiai u’laržt’ j viršų. Ta atėjai kių ryšių su šiuo pasauliu, kaip
Baigiau! Ba giau rašyti knygą... pilna sodrios rytmečio rasos ir jr a§   Įarį sunerdamas vir-
Rikiuojami popieriaus lakštuo- širdį veriančio gajumo Tokią šum alkūnių rankas, ir sustojo 
se veikėjai pagaliau suėjo į sa- aš tave pažinau mieste tarsi prįešais mane
vo vietas. Pavargę jie ir net iš- antrą kartą ir nebeišleidau iš a-1 •
blyškę: tiek kartų buvo išmesti į kių net po to, kai padėjai vaini- Nekalbėk netiesos apie sa-
už durų ir vėl pasaukti; barami ką ant mano kapo. ! vo tėvus, subarė beveik rūs-

KOTRYNA UKIGAlTYTfi, Nevvark, N. J.

čiai.
Šiandieną esi subrendusi ir iš- T, • - , - „„u ijiv man filiai .. . . . H .. ... —Jie niekada nebuvo nei gob ]

tami ir kalba gyvomis lūpomis. į SŪ8’ nei ^idūs. .Jiems palikai jų
Dabar jie tyli — ilsisi arba mie
ga. Ir mane ima žiovulys. Ak, 
tas paskutinis taškas... kokia pa
laima! ?

ir glostomi, klaidinami ir mig
domi. Visi jie man gerai pažįs-

Uždarau rankraštį kartono 
viršeliuose, ir sudedu vieną ant 
kitos pavargusias rankas. Jau
ki šilima sunkiasi pro pavargu
sius pirštus, ir jaučiu pulso rit
mą per kietą kartoną. Tyla ap
linkui. Net laikrodis sustojęs. 
Pro sunkias langų užuolaidas 
dar nepajėgia prasikošti aušra. 
Geriau nežinoti laiko. Tada at
rodo, kad jis stovi vietoje. Blak 
stienai svyra žemyn. Regiu dar 
sukryžiuotas savo trapias ran- j 
kas ir girdžiu džiaugsmingą pui 
są suglaustuose lapuose. Kaip 
gera — aš baigiau rašyti kny- J 
K4

ka moteris.. Mane labai džiugi- d jr veido bruožus w smu, 
„a tavo laimėjimai, tavo puoš- R bM , net {iomis
„us. pdnaa sodrumo žodis jo 8užalojai. Jei nori apie ju03 kal. 
magiškoji galia. Bet tu perdaug
savaliaujl, mažyte! Ką tiki bai- d k jQOS p imd k net 8avo 
gei romanu. Vis, veikėjai, kurie gu , BneSiok
ten yra. paimti, tiesiog .spiesti ėjimo užliūliuok šir-
,š gyvenimo, ,s musų gimtosios j d je kiekvi kuriam leWai

KOTRYNA GRIGAITYTĖ

mečio šiurpas krato. Atleisk, va keldami dulkių savo žingsniais; si. Jis žengė link durų ir neat- 
land’ilę, paruošiu kavą: ji bus jie štai sėdėtų č^a prie šio stalo Įuigręžė... 
karštu, kaip pragaras; saldi, ir eitų su tavimi vasuis keliais; i
kaip meilė ir stipri, kaip... neži- jie būtų dar niekam neregėti -
nau kas. vaiskūs ir šventi. 1 ro n^,()l^idos kraštą drą-

sia; žvelgė rytmetys. Pasirai-
— I'eįuokauK, — ištiesė ran- Aš sumąsčiau: yra pasaulis, | viau k;dėje. Mano rankos nuslin

ką, tarsi įsakymą skelbdamas, kurio nepažįstu. Jis atnešė man j kus os nuo užbaigtos knygos __
Mano laikas ribotas. Išklau- raktą į tą naują pasaulį. Nore- labai nutirpusios ir šaltos. šiur- 

jau prieiti prie jo, ištiesti jam pį vėsuma nemaloniai glostė pe-syk.
Jis sėdasi kitame stalo gale ir ranką, padėkoti. Jis žvilgterėjo 

paima į savo rankas mano už- i laikrodį: 
baigtą knygą.

— Jei nori, papurtysiu, ir iš
kris iš čia skardinės milžtu
vės, žagrės, akėčios, išbėgs avių 
kaimenės, ir. peršoks gardą bliau 
darni veršiai; gi triukšmo pabū
gę išlakstys Anastazijos, Teofi
liai, Noros ir visi kiti. Jie juk 
varu suvaryti! Supranti? Bet... 

j jeigu čia būtų tavo kūrybos vai-

— Sudiev! Mano laikas bai
gėsi.

Pakilau iš vietos atsisveikint’.
Buvau nustebusi, net nusiminu- kavo.-.

^Aes

aplinkos. Tu vediesi juos laiko štai čįa’ _ parodė pirš — Tiesa. Nėra ir nebus tokio, kai, į kurių gyslas būtum supy
laiptais, prijungdama vis vėliau u . kny „ _’Tada iie bus ta. įstatymo. Kaip tik dėl to tu nie-l lus savo kraują — jie gyventų

ilrl iin • ei i V-vl’l i L o i inn not o O vr/*t ! * ** 1   • • •  • a ___ -k. — 1 v» nnm I l’f’11 m 'Tino 1 T/llriO ICTTOsutiktus; subrukai ten net savo 
artimus draugus bei gimines.

vo tikrieji vaikai. kuomet neprieisi prie to savito 
pasaulio, kuris atsiriboja nuo

ir nemirtų amžinai. Jokia jėga 
jų neišplėštų iš čia. Jie būtų stip

Parodyk man nors vieną, kunį — Ak šitaip! Ir vėl pamoks- realių detalių ir nematomais riau įaugę kaip medžiai į žemės 
būtum pagimdžiusi pati, kuriam iai> kaip visuomet. Bet, mano jungiasi bu nauia buiti-
būtum davusi kūną ir kraują- mielas, tokio įstatymo kūrėjui . J ° J

nėra, kuris draustų imti romą- mi-Tokio nėra. Gaila, bet nėra.

Tu suvarei visą Botyriaus ū- 
kį į savo knygą, su javais ir kai
menėmis. Gal tik viena kita žą
sis perlėkė per tvorą čia nepa
tekdama, kai jas varėsi piemuo 
Rapoliukas. Jam net vardo ne-

nui veikėjus iš gyvenimo.

Kas čia vaikščioja ir dar to .. . .... , ... .. . . _ _ įstengei pakeisti. Vaikas grobtekiais trankiais žingsniais? Pa-1 . 1 _ , .... , ,, ,. — ... pagrobtas O karvių melzeja A-keliu galvą. Vos galiu įžiūrėti \ .. .. . . , . i. nastaziia, nesuspėjusi ne kojų Ipatamsy augstą, sausą žmogų .. .. . , a i;.. . . . . . . ?. , nusiplauti, šokte įšoko į siosžilais, papurusiais plaukais. Jis 1, 1 ‘
kažkur matytas. Bet kaip čia ^ygoa pualapms V.aa apylm-;

, , , ,, . , ke pažino jos skardų balsą irjis atsirado net nepabeldęs n du- , , , . ,
, , ,. a. o bukas, paraudusias rankas. Na,

ris ir dar nakties metu? I „ * • - m r ro Botyriaus sunūs Teofilis? Var
— Sustok, Tamsta, šitoks įžu- gaiš negalais tu jį įstūmei j tre-

lumas! — tariau piktai, atsiloš- čią kunigų seminarijos kursą, 
dama į kėdės atramą. paskui tas nelaimingasis nuėjo

— A, pagaliau atsibudai! Lai šunims šėko pjauti. Juk lygiai
kas, laikas, jau greit ir saulė 
patekės.

— O tau kas, nepažįstama
sis?... — norėjau pasakyti val
kata, bet susivaldžiau.

— Ar nebeatmeni manęs? Tie
si,, daug laiko praėjo, jau visai 
pražilau. O tu vis man tebeat- 
rodai mergaičiukė, — sako jau 
kiek švelniau

taip ir buvo anais metais. Argi 
ne girininko duktė jam kortas 
sumaišė? Gerai, kad ją pakei
tei kaimo mokytoja, kitaip ji 
turėtų rausti prieš visus dėl ne- 
prigesusios tikrovės viešo pas
kelbimo.

Prisimenu. Masaičių krikšty
nose buvo smarkiai nugerta ir

Ai! Juk tai “Septynių die- Pašoku; bet až pirmą kartą
„ .. ... j ,/ • išgirdau, kad jaunamarte panų savaitraščio redaktorius, — . ž , . . . . ,... .... .... j gimdė sūnų dviem menesiais ankpagarbiai atsistoiau, ištiesdama .. .. x . . . . ,

‘ sciau... žinoma, tokius dalykusjam ranką. Bet jis tarsi nepas
tebėjo — vis tuo pačiu trankiu 
žingsniu vaikščiojo po erdvų
kambarį. . .

.. tus gražius dantis...— Taip, tai as, — pagaliau °
sumurmėjo. Mieste personažus medžioti

— Bet man atrodo, kad tarp tau jau geriau sekėsi. Kaikur
mudviejų yra nutrūkę visi šio pa1 nė pats nesusigaudau; tik ži- 
saulio ryšiai. Juk aš nešiau ta- nau, kad toks ar'toks buvo, gy
dą Rašytojų draugijos vainiką veno, bet tolimesnė jo gyvenimo 
laidotuvių eisenoje. raida visai neparodoma. Tik jau

— Nebeiškenčiau. Reikalas tą padykusią miesčionkaitę be
su tavim pasikalbėti buvo taip reikalo prikalbinai banko direk- 
svarbus, jog susimezgė visi ne- toriui. Mes buvome su juo ge- 
galimi ryšiai. ri draugai. Žinau viską. Ji iš-

— Gerai. Tai ką malonaus tikrųjų vadinosi Nora ir buvo 
rengies man pasakyti, gerasis šviesiais, dažytais plaukais. Ma- 
bičiuli? Kiek atmenu, mane vis no draugas niekada Noros ne
bardavai ?

pastebi tik moterys. Jeigu jie 
atpažins save ir nesijaus nusikal 
tę — saugok, mieloji, savo bal-

— Neatėjau glostyti ir šį kar
tą. Pažįsti mano tėvišką, bet 
aštrią plunksną. Kiek tavo kū
rinių pateko Į redakcijos krep
šį! O kiek pastabų būdavo pri
marginta rankraščiuose... Mano
akyse, sakyčiau, užaugai. Abu- Visokių Rūšių 
du varles mušdavome balose. MEDŽIAGA 
Ar atsimeni? Tik aš tada buvau 
jau geras pusbernis, o tu mažy
tė mergaičiukė basomis kojomis 
ir sulytais plaukais. Tu daug 
vėliau atėjai į miestą. Miesto 
kvapą, kurį aš parsinešdavau

STATYBAI 

IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
vasaromis į kaimą drabužių siū-i Apkainavimą ir Prekių Pristaty J
lėse, tu užuodei daug greičiau, 
negu aš maniau. Tavo pirmieji 
žingsniai ant cementinio šaligat
vio buvo tvirti ir antakiai drą-

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki fi vai. vakaro
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

MULTIPLE SCLEROSIS?
. Miiltiple Selerosis paslreikkla ne
tvarkingu raumenų veikimu. Pa
sveikimas priklauso nuo atgaivini
mo nervinių centrų—tik tada nor- 
rnalŪM kūno procesai gali vėl har
moningai veikti. Chiropraktlkal 
stengiasi lų pasiekti — yra jau tu
rėjusi sekinės savo gydymo būdais 
padėti daugeliui sergančių mul- 
tiple selerosis, duodama Jiems 
Šviesesnės ateities vilti gyvenime.

Tyrinėjimai Hpears Hospital pa
gerino Šios žalingos ligos Chtro- 
praktinj gydymų. Matykite Jūsų 
vietini chii’opraktų ir rąžykite dėl 
nemokamos literatūros apie MS 
bei kitas problematlnes ligas.
Dept. L-106, Denver 20 Colorado 

SPKARS CHIROPRACTIC 
HOSPITAL

krūtinę: tu juos matytum, su 
jais kalbėtum, girdėdama jų ir 
savo balsą; jie vaikščiotų nepa- 

— O, man jau Įdomu. Tik ryt liesdami durų rankenos ir nesu-

J. ANDRULIS, MICHIGAN FARM CHEESE - SŪRIŲ ATSTOVAI CHICAGOJE YRA:

STANLEY

METRICK

1804 West

Telef YArds 

CHICAGO

REIKALAUKITE VISUR SKANIAUSIŲ J. ANDRULIO MICHIGAN FARM CHEESE - SŪRIŲ,
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų ako nis juma pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt 

sprendėjas.

JOHN

SHURNA

S. Albany Ave.

GRovehill 6-7783

CHICAGO 29, ILL

J. Andrulis, Michigan Farm Cheese Fountain, Michigan

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILI 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

NAUJA
19 5 7

CHRYSLER

*2811

s NAUJAS
19 5 7

PLYMOUTH

*1732
i

Daugybė garautuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpiginta*, kalnas

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER _ PLYMOUTH DIRECT FACTORY DEALER

4030 Archer Ave., Chicago 32, Illinois Telef. Virginia 7-1515

čius. Židiny ugnis išgesusi. Švie
sūs pelenai..., juodi nuodėgu
liai... — papui* žili plaukai, juo
dai apsitaisęs kritikas...

a ..••s išsivirti karštos

INSRCD

ren 40 metu 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenu* ui la3-«7i» 

AUGUST SALOUKAS l»mil<l»n»«

NAMAI IJtJl VII ibi ih

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki S 10,000.00

I R
Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. VVestern Ave., Chicago 36. III

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W 47th St.. Chicago 32, III

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50, IIL. tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S Halsted St., Chicago 8. III

SPECIALUS
BARGENAS

* Sofoms, Lovoms,
• Lempoms

KAINOS NUO
$49.50

augščiau

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FK1.IY A. KAI IiOMS. KELI IK BEItTl'MS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.

2310 W. Roosevelt Road Telef. Stele, 3-4711
Krautuvė atidaryta aekmadlenlaia nuo ll Iki 4:30

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniummimiiiiiuii'mvtiiiiiiiiiiiiiiimm><*

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO. LITUANICA AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882

iiil
ĮiiiiliS -- - 
I*:iii:*ii !r:ii:iliai

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2655 WE8T 47tb STREET LAfayette 8-1083

B. R. Pletlderrlcz, prea.; E. R. Pletklew1rt, eekr. Ir advokatas
Mokame aukfeiM dividendus. Keičiame ėeklue. Parduodame ir perkame 

valstybes bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami Hųskaits tiandien. Apdrausta iki 910,000.

Garbi- valandos plrmad. ir ketvirtad. nuo 0 Iki S vai vakaro; 
. ntr ir penk d iki 5; treč. uždaryta, o a«št. nuo 9 Uri vidurdienio.



DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

i

šeštadienis, 1957 gegužės 18

Mariologija pavyzdžiuose
ALFA SUŠINSKAS, Pittsburgh, Pa.

Neišsenkanti plunksna

Šių metų gegužės 26 dienų 
kun. dr. Juozas Prunskis mini 
auksinį amžiaus ir sidabrinį ku
nigystės jubilėjų. Taigi jis yra 
dvigubas jubiliatas.

Žmogaus jubilėjai savaime y- 
ra paprastas ir grynai asmeni
nis dalykas. Tikrai didingus juos 
padaro ne jubiliato sukaktuvinis 
metų skaičius, bet darbai, ku
riuos jis yra nuveikęs.

Kun. dr. Juozas Prunskis yra 
vienas iš tų lietuviškosios raš
tijos žmonių, kurių kūrybinė 
plunksna atrodo esanti neišsen
kanti!.. Jis stovi ne taip jau daž
nai pasitaikančioje kūrybinio 
gausumo augštumoje. Tki šiol 
jis savo rašytinio žodžio darbais 
yra išvaręs vieną iš pačių gi
liausių vagų katalikiškosios ir 
lietuviškosios raštijos gyvenime. 
Nuo laisvosios Lietuvos laikų 
iki šiandien jis yra laikraščių 
redaktorius, daugelio laikraščių 
ir žurnalų bendradarbis, 16 lei
dinių ir didžios gausybės įvai
rios rūšies straipsnių autorius.
O ir visuomeninė jo veikla taip 
pat yra naši.

Dr. Juozo Prunskio neišsen
kanti rašytinė kūryba pasižymi 
patrauklia vaizdžia, gyva ir 
sklandžia forma, kuria jis išreiš 
kia savo kūrybinę galią. Jis yra 
žurnalistinės formos meninin
kas.

Motina Gailestingoji

Savo didžiai darbingą ir kū
rybingą dvigubą jubilėjų dr. Juo 
zas Prunskis apvainikuoja nau
ja knyga apie Dievo Motiną Šv. 
Mergelę Mariją.

Visi plunksnos žmonės žino, 
kad sukurti savo knygai ar net 
straipsniui patrauklią ir pras
mingą antraštę nėra lengva... Ta 
čiau dr. Juozas Prunskis savo 
naująją knygą pavadina vaiz
dinga ir tikslia, turinį nusakan-; 
čia antrašte — Motina Gailestin
gąja. Per visą knygą jis popu- 
lariai dėsto apie Mariją, iškel
damas jos savybes. O iš visų Ma 
rijai kaip Dievo Motinai taiko
mų savybių jos gailestingumas 
žemės vaikams yra viena iš pa
čių būdingųjų savybių. Savo dėsi 
tymą apie Mariją autorius vaiz
duoja gausiais ir įdomiais pa
vyzdžiais. ši jo knyga yra savo 
rūšies mariologijos mokslas pa
vyzdžiuose. Tarp tų pavyzdžių 
jis mikliai įpina istorinius ir dog 
minius mariologijos faktus.

Lietuviškojo gyvenimo 
momentai

Jo pavyzdžiai bei palyginimai 
turi ir lietuviškojo gyvenimo mo 
mentų. Visi pavyzdžiai puikiai 
pritaikyti mariologinėms tie
soms. Pavyzdžiui: rašydamas 
apie Marijos Dangun paėmimą, 
jįs duoda pavyzdį apie vieną Al
pių krašto mergaitę, kuri, no
rėdama ištrūkti iš ją užpuolusių 
ir nuskriausti norinčių kareivių, 
pasiaukojusi Marijai ir persižeg
nojusi šoka į praraja, tačiau iš
lieka sveika. Šį pavyzdį auto
rius šitaip pritaiko:

— Gyvenime* ir mus nekartą 
genasi pagundos, pasaulio vilio
nės. Reikia vidaus kovos, kad 
išliktume ištikimi savo idealams. 
Pavojingiausioje minutėje mū
sų mintis, kaip tos į prarąją krin 
tančios mergaitės malda, nu-< 
kreipta į Mariją, gali daug pa
gelbėti. Ta, kuri pati iš žemės 
buvo paimta į Amžinąsias Dau
sas, pakels mūsų sielą augštyn 
nuo žemės, kur skaidresnė at
mosfera, kur alsuoti lengviau, 
kur žemės trauka mažėja ir kur 
mums atsiskleidžia grožybės 
Dangaus, į kurį ji buvo paimta 
(43 psl.).

Knyga gausiai turi gražių iš
traukų iš Šv. Rašto ir iš įvairių 
garsių rašytojų veikalų. Paim
kime kad ir šį jau mirusio Vo
kietijos vyskupo Kepplerio pa
sakymą:

— Kas yra arti Motinos (šv. 
Marijos), negali būti svetimas 
Sūnui (Viešpačiui Jėzui), (70 
psl.).

Autorius ne aklai paberia sa
vo pavyzdžius. Pritaikęs juos

kuriai nors mariologinei tiesai, 
jis iš kiekvieno pavyzdžio pada
ro gražias, visiems supranta
mas išvadas. Štai pora iš jų:

— Kiekvienas iš mūsų plau
kiami* gyvenimo vandenynais. 
Ir mums labai reikalinga pagal
ba ir užtarimas Marijos, Dievo 
Motinos, kad mes atrastume am 
žinuosius uostus, kad plačiųjų 
vandenynų audros nepalaužtų 
mūsų gyvenimo laivelių, kad ne
išplėštų valios vairų iš mūsų ran 
kų (.83 psl.).

Dažnai mes gyvenimo ke
lionėje patenkame į audringą 
naktį. Kitą kartą rodos nei vil
ties, nei išeities nebėra. Tokiu 
atveju neužmirškime dar vie
nos mūsų gelbėtojos — Mari
jos, kuri yra mus mylinti moti
na. Jos meilė karšta kaip ir mū
siškės motinos, o jos galybė y- 
ra didesnė, nes ji yra ir pa
ties Dievo Motina (86 psl.).

damiesi gyvi būdami ir mūsų 
mirties valandoje (106 psl.).

Nors Motinos Gailestingosios 
knyga yra skirta gegužės mė
nesiui, bet ji yra aktuali skai
tyti visada, ji nėra sezoninė, ne 
vien gegužinė. Aišku, ji yra la
bai tinkama vartoti bažnyčiose

Kultūrinė kronika
• Garsas, Lietuvių Romos 

Katalikų Susivienijimo savait
raštis, šiemet gegužės 17 d. šven 
čia 40 metu sukaktį. Jo pirmas 
numeris pasirodė 1917 m. ge
gužės 17 d. Brooklyne. Jo redak

• Jurgio Daugvilos rištinis ki 
Urnas buvo išstatytas Midwest 
Designers and Craftsmen Chi
cagos Meno institute suruoštoje 
parodoje.

per gegužines pamaldas, nes toriais yra buvę J. Kaupas, L. 
ji turi gražius apmąstymus apie šimutis ir nuo 1926 metų, taigi 
Šv. Mergelę Mariją. į — daugiau kaip 30 metų, jį re-

Nors ši knyga yra parašyta daguoja Matas Zujus. Laikraš

Šuo 70 myl. augščiau žemes
Sovietų Eksperimentinės Me

dicinos instituto direktorius
prof. A. Pokorovski pranešė,

. l

Didėja šeimos
Metropolitan Apdriaudos drau 

gijos statistikos duomenimis, šei 
mos JAV-se ima didčH. Dauge-Į 
ja skaičius šeimų, kur susilau
kiama trečio ir ketvirto kūdi
kio. 1940-1941 metais iš 100 iš-j 
tekėjusių moterų 1.8 augino tre
čią kūdikį, gi 1954-1955 metais 
tas procentas pakilo iki 3.1.

Nešiojami šaldytuvai z
Išrasti nauji nešiojami šaldy

tuvai, kurie veikia naudojant 
vadinamą sausąjį ledą. Juose y- 
ra du perskyrimai, kurių viena
me yra normali šaldytuvų tem
peratūra, siekianti 35-40 laips
nių Fahrenheito, o kitoje per
tvaroje — šaltis 10 laipsnių že
miau nulio.

popularia vaizdavimo forma, ta
čiau ir vadinamam kietajam

tis nuo 1930 buvo perkeltas į 
Wilkes Barre, Pa. Garsas kai-

protui ji yra labai artima: ji kurį laiką yra buvęs ir Tautos 
nuteikia skaitytoją gilia, kūdi-1 Fondo organas. Laikraštis pla- 
kiška meile Dangiškajai Moti- čiai duoda informacijų, lietuvy- 
nai, ir iš jos trykšta šviečiąs bės reikalus puoselėjančių straip
tikėjimas bei religinė giedra. 

Mętina Gailestingoji yra au
toriaus meilės Marijai ir jo dide
lės skaitybos vaisius.

Bažnytiniam šios knygos var-

snių, turi didelį tiražą,- nes siun
čiamas visiems minėto susivie
nijimo nariams.

• Lietuvaičių mokytojų "kur
sai. Šią vasarą, rugpjūčio 17-27

tojimui autorius yra įdėjęs jos ; dienomis, Chicagoje, Šv. Kaži
gale Šv. Mergelės Marijos lita
niją su maldomis, 3 popularią-

miero Seserų vienuolyne Lietu
vaičių Seserų institutas rengia

kad, darydami tyrimus, rusai 
šunį 'įdėję į vadinamą “erdvių 
kostiumą”, 2,00(1 mylių greičiu 
per valandą išmetė i 70 mylių 
augšti. Su tam tikrais parašiu
tais nusileidęs žemy*; šuo ne
parodė ypatingų tos kelionės nei 
giamų padarinių, netgi norma
liai maitinosi. Taip jan buvę su 
raketomis į erdves paleista 12 
šunų ir tie tyrimai rodą, jog 
žmogus taipgi ateityje galės leis 
tis kelionėsna į erdves.

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

jMidėdumi Juozo Spuičio iiliiniiniujoR "Storio 
Wiodows” langus. Juos turint nereikės rūpintis 
kiekvienų, pnvuHai-j ir rudeni langų išėmimu ir 
sietelių sudėjimu. J. Spaiėlo aluminljaus "Storni 
Winilows’’ lulkys tiek ilgai, kiek jūsų namus sto
vės. Pašaukite mus dar šiandien ir mes pada
rysime Jums Inos nuostabius langus.

Pas iiiiis taip pat galite įsigyti visų rūšių 
apdrumins I Insiiruuue)

JUOZAS SPAITIS
3250 Su. Halsted St. Tel. VIctory 2-6472
Galite skambinti kasdien arba atvykti j mūsų 
ištaigų, nuo 9 vai. iki 6 vai. vak. Pirmad. ir ket
virtad. nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta.

Kun. Alfa Sušinskas

Visa knyga suskirstyta į 31 
skyrelį. Skyrelis taikomas vienai 
gegužės mėnesio dienai. Kiek
vienas skyrelis pavadintas gra
žia, sklandžia antrašte. Čia tik 
keletą iš tų antraščių paminė
siu: Ji mylima pasaulyje ir Lie
tuvoje, Skausmo paruošta šir
dis, Marija žmonių gyvenime, 
Mūsų gyvenimo klystkeliuose.

Pirmosios dienos tekstą auto
rius baigia šitokiais gražiais žo
džiais :

— Pradėdami gegužines pa
maldas, mes turėkime nuoširdų 
troškimą jieškoti Marijos ir jos 
paveikslą atspausti savo širdy
je, jos dorybes — savo valioje, 
o ji padės mums susivienyti su 
savo Dangiškuoju Sūnumi (12 
psl.).

Šitą autoriaus pasakymą ga
lima laikyti šios knygos tikslu. 
Meilė turi nulydėti ir amžinybę

Tačiau gyvenimas Marijos 
dvasioje neturi baigtis gegužės 
mėnesiu, ir mūsų meilė Marijai 
turi mus nulydėti net .į amžiny
bę.

Šiuo reikalu autorius gražiai 
pasako savo paskutiniais žo
džiais 31-mos dienos teksto pa
baigoje:

— Gegužės mėnesio pamaldas 
mes baigiame, tačiau Marijos 
garbinimą mes tęsime ir toliau, 
prie jos, kaip prie motinos, šauk

Chicagos švariausias ir mod r- 
niškiatisias l’ikn.kii Daržas — 

BUCO D R 2 A S
WILL0W WEST ’HH ANO

PICkiC GROVE
83 r d and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

sias jos giesmes ir Šv. Sakra- specialius kursus seselėms mo 
mento garbei abi lotyniškąsias ( kytojoms. Bus svarstoma te- 
giesmes su kunigo malda laimi-jmos: “Amerikos lietuvaitė vie- 
nant Švenčiausiuoju. i nuolė moderniame pasaulyje” ir

Knyga gražiai išleista ir šva- “Tautosaka — viena priemonių
riai atpsausdinta. Viršelis pa
puoštas Fra Angelico Nukryžia
vimo freskų iš 15-jo amžiaus. 
Freskas rodo Dievo Motinos al
pimą.

Kun. dr. Juozas Prunskis, Mo 
tina Gailestingoji, Lietuviškosios 
Knygos klubo leidinys, 120 psl. į 
Spausdino “Draugo” spaustuvė 
1957 m. Chicagoje. Kaina $1.30.

Krautuvėje “MARGINIAI”, ad
resu: 2511 W. 69th St., Chicago 
29, Illinois, galima gauti gražiausi 
liaudies meno išdirbiniai, knygos, 
žurnalai, taip pat galanterija. Te
lefonas — PRcspect 8-4585.

TRAINING SCHOOL for 
”1% operatorsof

, HEAVY
CONSTRUCTION

w r- „ r > a j r- a i vEOUIPMENT

Specialios klasės šeštad. ir sekin.
Pamokoms vietos rezervuojamos 

dabar
Kelių taisymo, pylimų, žemės
* valymo — lanil CRni-Ing 
.gkeek i_arth movi n t;
• SCHOOL

Mr. K. M. Hutchison 
Box 278, Braidvrood, UL

JOE’S NHRVICE STATION 
.loe Templin, Prop.

Now is the time for Spring Tune- 
Up. Complete auto service. Standard 
Gas — Oii. l.ubrleatlon, Tire and 
Battery Service. Greaslng- Complete 
Auto Service.
275K S. Slst St., corner California 

Avė. <;R. «-»««».

i TICK-TDCK watch repair
I Taisome visokių firmų laikrodžius, 
j Turime gražių dovanų kaip tai — 
laikrodėlių, papuošalų ir pilną pa- 
srinkimą Sunbeam gaminių — ves
tuvėms — shower’ama — sukaktu
vėms — gimtadienams ir t.t. At
vykite ir įsitikinkite patys. 1258 
W. 18th St., pirmad. ir šeštad.— 
9:30 iki 7 v.v. HA 1-5332

FLORIDA — FLORIDA
Atvažiavę j Floridą sustokite, 

Neptūno Viloje, pas p. šeštokus. 
Jie jums patars kur geriausia 
jums apsistoti arba apsigyventi. 
Gliti — 76th Avė., St. Pe terštai r g 
Beach, Fia. Tel. 21-8204.

ARTHRITIS A RHEITMATISM 
Skiiiiilnntiem.s mii.Hkiilams Ind

nartams
Nauji vaistai skaudantiems raume

nims, sustyrusirms sąnariams. Sku
biai palengvina paraudusių, sustyru
sių bei sutinusių nugaros, kelių, ko
jų, kojų pirštų arba sprando raume
nų ir sąnarių skaudėjimų. Vartokite 
naujus AMERPOL vaistus. 100 tab
lečių tik $3.60. Mostls 9Hc tube. Ga
lima gauti vaistinėje arba rašykite J 
Amerpol, ClilcaRo 22, III.

FRONCZAK'S HARDWARE 
2606 W. 47th Street

Turime Ellifitta dažus — Elektri
nius ir kanalizacijos reikmenis. Taip 
pat turime visokių elektrinių įran
kių. 

lietuvybei palaikyti”.

• Dr. J. Mačernis yra pakvies 
tas profesoriauti į San SalVador 
Filosofijos fakultetą, Buenos 
Aires mieste, Argentinoje.

VuKam teks
bukietai?

Jums * i. jūsų 
vestuvinėje nuotraukoje 

be abejo!
Jūs . . . spindinti jūsų vestuvi
nėje suknelėje . . . akimirką ku
rią jūs norėsite turėti ... ir 
gėrėtis . . . nuotraukoje, kuri 
bus pagaminta su tokiu pat 
kruopštumu, kaip ir jūsų ves
tuvinė suknele. Dabar pasiskir
kite laiką.
VICTOR STUDIO

Vytautus Grigas,. 
Fotografus

Vestuvines nuotraukas daromo 
namie, bažn.viėoje, vestuvėse 

ir studijoj.
2517 West 691 h Street 

Chicago 29. III.
Telef. REpublic 7-004(1

Re-Upholsterlng 
— Restyling

CUSTOM MADE FURNITURE
Complete Home Furnishings 

and Interior Decorating Service 
CONVEN’T CREDIT TERMS

STANLEY 
Furniture Co.

STANLEY KAPUSINSKI 
6839 W. Belmont 

TUxedo 9-9275

GIGGLE & GOBBLE
G R I LL

1530 W. Chicago Avė.
Atdara 24 vai. kiekvieną dieną 

Pietūs nuo 95c. Tai restoranas, ku
ris atdaras Jums patarnauti visą 
patą. Maistas už prieinamas kai
nas švarioje, modernioje aplinkoje.
BUSINESSMEN’S LUNCH

Special ............................. 75c.

Camp Stonebridge
Conducted by

THE SERVITE FATHERS 
Lake Bluff, Illinois

The Ideal Camp

For Boys 7-14 Years 

ALL SPORTS
Season July lst to August 12th 

S35 per vveek 

For Information write or phone

Camp Stonebridge
Lake Bluff, Illinois

Phone 1974

JM ŪMOM

Mes parduome medžiagas, 
kurios vertingos 

LIETUVOJE!
Kadangi dabar daug mui

to už senus rūbus kaip už 
naujus, mes patariame siųs
ti daugiausiai medžiagų lie
kanas, už kurias yra žemas 
muitas

Turime visokių medžia
gų liekanų: eilutėms, sukne 
lems, paltams, sijonams ir 
kit. apsirengimui.
Atnešę šį skelbimą iš "Drau 
go" ir pirkę ką nors pas mus 
gausite keturis jardus me
džiagos suknelei.

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

1263 North Paulina Street
Chicago 22, III.

Telef. HUmboldt 6-3353
ŠOK

FREE
lOth Anniversary

Celebration

FREE ūse of Tuxedo to every 
bridegroom vvith a rentai of 3 
or more tuvedos.

Bring this Coupon 

Come In Today

Hollywood
FORMAL WEAR

6227 So. Ashland Avė.
WAlbrook 5-1251

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!

M U S I C
The Heart and Soul
oi Sėli Expression!

Enrich your lives bv learning to 
play a musioal instrument: Piano, 
Violin, Accordion, Trumpet, Trom
bone, Clamet.

Private Instruodons.
Free Ūse of Instrumente
MASTER ACAOEMY 

0F MUSIC
2653 W. 63 St., Tel. GR 6-4600

Jei norite užsitikrinti nuo ugnim namas, baldas, 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 COMPANT 
AMERICAN BONDINO COMPANT 
AMERICAN INDEMNITY COMPANY
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANT 

INDUSTRIAL INSURANCE COMPANT
MASHACHtJSETTH FIRE & MARINE INSURANCE CO 

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT
• PEARL AHHURANCE COMPANT

RELIANCE INSURANCE COMPANT
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT

WESTERN FIRE INSURANCE COMPANT
WESTERN CA8UALTT & SURETT COMPANT 

'Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undertrrltera

O’MAILĖY and McKAY. Ine.
222 W. Adams St.

Telefonas CEntral 6-5200
Room 800

Mūsų bankas buvo saugi vieta taupyti praeityje, mes norime 
Jums pagelbėti ir dabar. Ar norite taupyti, ar atidaryti einamąją 
sąskaitą (cheoking account), ar gauti paskolą, mes visa tai galime 
Jums sutvarkyti gerai ir greitai.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra atsižymėjęs savo 
stipria ir pavyzdinga laikysena. Jis pergyveno abu pasaulinius ka
rus ir depresiją ir indėlininkams išmokėjo pinigus pagal parei
kalavimus.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra pirmasis ir vienin
telis LIETUVIŠKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.
Visi indėliai iki $10,000.00 apdrausti Federal Deposit Insurance 

Corporation, Washington, D. C.
Kviečiame ir Jus atvykti tuojaus pat į mūsų banką ir pasi

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road 
Chicago 8, Illinois Tel.: Virginia 7 - 6430

f

VAISTAI LIETUVON!
IR f KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI 

SKUBIAI IR RŪPESTINGAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS
RIMIFONAS

STREPTOMICINAS
PENICILINAS

SEROMICINAS

LARGACTIUS
SERPASILIS

VITAMINAS B12 
CYCLOSERINAS

TAIP IK VISI KITOKĮ VAISTAI

BARRYS APTEKA
1370 MIIAVAUKEE AVĖ. CHICAGO 22, ILL.

Telefonai BKunsvviek 8-8419 ir 8-9494 
Vaistų pristatymą Lietuvon Garantojame laike 7-10 dienų

J

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

Galima gauti rūgščių kopūstų ir kitų skanių 
lietuviškų valgių. Atidarytas per visą naktj. 

29 metai toje pat vietoje.
<608 W. 47th St.. Tel. L* 3-6670

Pasilinksminimui — praleiskite vakarą čia!
MARI F. SHAYV'S CLUB EVERGLADE 
Jūsų šeimininkai Tei Itom* ir Itudd Oloff 

Užkandžiui biznieriams nuo 11 v. r. iki 3 v. popiet
Ptotfla nuo 7 v. v. iki 3 v. r. *

LAUKITE (ilMMt OPENING!
Koktelių valanda 3 v. popiet iki 7 v. vak. 

GArden 2-»s:ts 2501 W. V5tli St.

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRISMANTAS, sav.

1805 West 46th Street
Chieago’9, III. Telef. LAfayette 3-8085

Gamina: juostas, takelius, juosteles, pagalvėles, tautinius drabu
žius, įvairias užuolaidas ir kt. dalykus. Parduoda: gintaro ir medžio 
gaminius ir Alice Stephens ansamblio plokštelių albumus.

ixxx«x>(>0(x>oooooot,
8HJVU ASL GASICN A S MOTERŲ RŪBŲ

Priima moteriškų kostiumų lr paltų užsakyraua.
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami išmo
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

6715 SOUTH MARSHFIELD AVENUE
Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublic 7 - 6329

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc



šeštadienis, 1957 gegužės 18

Verkianti Madona Syrakuzuose

Dr. l’r. Brazys, Chicago, III.

Chieagoje Marijonai neseniai paskelbė, kad dėl paveikslo a- 
išleido Mato Pulausko, MIC, iš sarojįmo tikrumo negali būti a- 
italų kalbos verstą kanauninko | bėjo jimo. Ten pat jie pareiškė, 
ar. Ottavio Musumeci knygą:! savo viltį, kad greit bus pasta-'
“Verkianti
kūzuose”.

Dievo Motina Syra-

Knyga gyvais dialogais, do
kumentais ir iliustracijomis vaiz 
duoja nepaprastus įvykius isto
riniame Sicilijos mieste — Syra
kūzuose. 1953 m. rugpjūčio 29,
30, 31 ir rugsėjo 1 dienomis te
nai verkė nedidelis gipsinis Ne
kalčiausios Marijos širdies pa
veikslas, pakabintas skaudžiai 
nėštumu^ sergančios darbininko 
Juozapo Jannuso žmonos Anta
ninos galvūgalyje. Kaip žaibas 
iš giedro dangaus, žinia tuojau 
sukėlė visą miestą, ir tūkstan
tinės minios užtvino vargingą 
darbininko namelį. Kad visi ga
lėtų matyti, ašarojantis paveiks 
las buv0 pakabintas gatvėje prie 
durų. Fotografai fotografavo, 
filmuotojai filmavo, ir vatos ga 
balėliais buvo sausinamos nuo
lat krintančios ašaros. Specia’i 
vyskupo paskirta gydytojų ko
misija paveikslą išardė, nuodug 
niai ištyrė ir padarė smulkią a- 
šarų analizę. Po priesaika moks 
limnkai paskelbė, kad paveiksle
nerasta jokios paslėptos gudry- ašaros dėl uždelsto sugrįžimo a-

tyta šventovė šio stebuklo pas
toviam įamžinimui. Patsai šv. 
tėvas Pijus XII sekančių 1954 
m. spalio 17 d., uždarydamas oi- 
eiliečių Marijos Kongresą Paler
me, .šitaip per radiją pasisakė 
apie nuostabųjį Syrakūzų įvykį:

Be abejo Apaštalų Sostas iki 
šiolei dar jokiu būdu nėra da
vęs savo sprendimo dėl ašarų, 
kurios, sakoma, riedėjo iš Ma
rijos atvaizdo vienoje vargingo
je darbininkų trobelėje; tačiau 
ne be gyvo susijaudinimo prii
mame vieningą Sicilijos Vysku
pų pareiškimą dėl to įvykio tik
rumo”. Jis nurodo, kad Marija, 
būdama danguje, negali kentė
ti ir liūdėti, tačiau ji nėra ne
jautri ir abejinga dėl savo nelai
mingų vaikų žemėje. “Ar' žmo- 

I nės supras”, klausia toliau Po- 
1 pienius, “slaptąją šitų ašarų kal
bą?... Ar verkia Ji dėl atnau
jintų Kristaus mistinio k ’o 
žaizdų? O gal verkia dėl tiekos 
savo sūnų, kuriuose klaidomis ir 
nusikaltimais buvo užgesintas 
malonės gyvenimas?... O gal tai

bės; kad iš gipsinių akių, kurio
se nė mikroskopu nesurasta jo
kių skylučių, jie patys matė la
šanti skystį, kurio cheminė su
dėtis atitinka žmogaus ašaras: 
su mažomis proteino, urato bei 
chloro natri jaus, priemaišomis. 

Neabejotinai įrodytas faktas
Ištyrę šimtus prisiekusių liu

dininkų ir mokslininkų parody
mų ir stebėdami kaskart gausė
jančius staigius išgijimus bei ki
tas įvairias malones .(jų skaičius 
jau prašoka 10,000). Sicilijos 
vyskupai, su Palermo kardino
lu Ruffini pryšakyje, tų pačių 
19^3 m. gruodžio 12 d. oficialiai

nų savo sūnų, kurie kitados bu
vo ištikimi, bet šiandien bėga 
paskui netikrus miražus Dievo 
priešų eilėse?”

Marija akmeniu pravirksta

Pirmą kartą ašarodama ap
sireiškusi Šiluvoje (1812), pas
kui La Salette, Lurde ir Fatimo
je, mūsų dienomis iš kuklaus 
paveikslo Marija pravirko Syra
kūzuose. Šita bežadė ašarų kal
ba yra labai iškalbinga. Ji reiš
kia, kad žmonijos padėtis šiaa-

J

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TTJJNOIN

. Jaunavedžiai Jannusai su nuostabiuoju Madonos atvaizdu
iliustracija knygos “Verkianti Dievo Motina Syrakūzuose”

dien yra apverktina. Kad žmo
nijai gresia kažkas baisaus, bet 
žmonija, kaip ir Nojaus laikais, 
artėjančios savo katastrofos ne 
mato. Kai užkietėjusi žmonių 
širdis, pakartotinai įspėjama, 
prie Dievo grįžti atsisako, Mari
ja akmeniu pravirksta. Ir nėra 
abejonės, kad tos ašaros vis la
biau pradeda jaudinti katalikiš
kąjį pasaulį ir plečiasi į visuoti
nį atgailos sąjūdį.

Tėvai Marijonai gerai padarė, į 
supažindindami lietuviškąjį skai 
tytoją su Syrakūzų įvykiais. 
Knyga išversta sklandžiai ir gau 
šiai iliustruota. Linkėtina, kad 
ji atsirastų kiekvieno 'lietuvio 
knygų lentynoje.

Veikalas apie marksizmą
Šalia labai augštai vertinamo 

vokiško, tėvo jėzuito Wetter pa
rašyto, veikalo apie dialektinį 
materializmą, paskutiniu laiku 
pasirodė keletas kitų studijų, 
kurios su nemažesniu gilumu ir 
išsamumu svarsto marksizmo- 
leninizmo teoriją ir praktiką. Y- 
pač pažymėtinas prancūzo jė-

bų, gerai kalba rusiškai, dėl to 
galėjo panaudoti visą rusišką 
literatūrą, liečiančią Markso as
menį ir jo ideologiją. Gerai pa
žindamas Hėgelio filosofiją, ku
rios metodais pasinaudodamas 
Marksas norėjo augštyn kojo
mis apversti savo mokytojo sis
temą, tėvas Calvez į marksisti
nę ideologiją pažvelgia su retu 
gilumu. Jis kritikuoja ne vieną 
ar kitą marksistinės ideologijos 
atžvilgį, bet pačią Markso sis
temą jos visumoje.

Markso biografiniai bruožai 
mums atidengia, kad jo filoso
fijoje atsispindi kaikurie jo pa
ties asmeniniai išgyvenimai. 
Marksas iš griežto žydiškojo ri- 
tualizmo metėsi į ateizmą, atsi
palaiduodamas nuo to, ką jis vė 
liau pavadino religiniu nukrypi
mu. Vėliau jis atsipalaidavo nuo 
hegelizmo, tai yra nuo filosofi
nio nukrypimo. Šis jo nusivyli
mas paskatino Marksą jieškoti 
kiekvienos religijos, kiekvienos 
idealistinės filosofijos, kiekvie
nos valstybinės ir politinės for
mos pagrindo, išeinant vien iš 
kapitalistinio režimo socialinių 
bei ekonominių struktūrų.

Atskle:sdamas vidijinius mark 
sizmo reikalavimus, tėvas Cal
vez nuostabiu nuoseklumu įro
do jo filosofinius ir praktinius 
Drieštaravimus. Jis dar kartązuito įves Calvez veikalas “Ka

rolio Markso ideologija”, kuris aiškiai parodo, kaip yra absoliu 
yra laikomas vienu iš reikšmin- čiai neįmanoma vien socialinė-
giausių leidinių praeitų metų 
prancūzų mokslinėje literatūro
je. Veikalas apima 664 pusla
pius. Jo autorius tėv. įves Cal-
vez, šalia kitų pagrindinių kai- ir religija

mis ir ekonominėmis struktūro
mis išaiškinti visus vidinius ir 
socialinius skilimus, apie ku
riuos kalba politika, filosofija

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYC1*
Geriausios gSISs <161 vestuvių, balin
tų, laidotuvių ir kitų papuošim-.

2443 West 63rd Stree*
Tel. PRospeet 8-0833 ir PR 8-083*

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ 

APŠILDYMA — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kainos žemiausios; mūsų 
instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
| mus pilnam centrinio apšildymo 
Instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokį “sheet metai” — skardos 
darbą.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50, III. TOunhall 3-6670 
ANTANAS LIGUTIS, savininkas
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Worth, III.

| Residence Tel. 
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8 svarų radijo siųstuvas
Avco Manufacturing bendro

vė išrado lengvą radijo siųstu
vą, kuris tesveria 8 svarus ir y- 
ra cigarų dėžutės didumo. Jis 
jau per 6 mėnesius išbandytas 
Arktikoje ir Labradore.

Nauji vaistai prieš arthritis
"Science Digest” praneša apie 

suradimą naujų hormonų, paga
mintų sintetiniu būdu, kurie 
apie 15 kartų veiksming., kaip 
kortizonas ir hidrokortizonas, 
ir kurie padeda sutvarkyti to
kius uždegimus, kurie reiškias 
arthritis liga.

Britų patobulintas radaras
Britams pasisek? patobulinti 

radaro įtaisus, pasiekiant, kad 
jie duotų gana pilną vaizdą lai
vų tam tikroje srityje. Nauja
sis radaras sėkmingai išbandy
tas laive “Kmpire Baltic”, kur
suojančiame tarp Londono ir 
Antverpeno.

Atliekame dideliu. t ir-.žua automobilių remonlua. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliediniraas. Parduodame automobilių dalis 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA '
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA" - A. Stanevičius, Sav

2641 West 71 st str. (Kampas Talman Avė.)
TeleLPRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

PIRKITE TIFS'OG NUO
MR. NELSON.

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT pO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Tel — GEdarcrest 3-8335

UQDfiJlO VALANDOJ 
leskite

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Werteri Avs. Air Condltioned koplyčia1' 
BKpobUs 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Ttont, kuri* gyvena kito** mlMto daly**; sauaim*
koplyčia arčiau jflių namų. • ■ • '

MARIJA, KARALIENE ŠVENTOJO 
ROŽANČIAUS

ši graži stovyla buvo pastatyta Ro
žančiaus daly, Dangaus Karalienės 
Kapinių, Hillside, Illinois, ('hieagos 
katalikų architliocezijojc.

Stovyla šv. Panelės šv. Rožančiaus 
ir kitos stovylų grupės buvo nukal
tos po priežiūra

aifreii fcoSflli
in tha plant of

Kostlii <Irothrr«, 3lnr.
I NORTH LIND AVĖ., HV.LSIDE, ILL.

i blokas j rytus nuo Didžiųjų Var
ių .Mt. Carnfel Kapinių. Tel. I.Imhn 
4-38IJ5. Namų tel. MRrrimae 7-92S4.

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE ’
ALL PHONES — VVALBROOK 5-8202

SELF 
S ERVICE

Siunčiame siuntinius į LIETUVĄ žemiausiomis kainomis: 
maistą, medžiagas, odą ir kitką

1. Cukraus 22 svarai (10 kg.) brutto ...........................$|2-9,r)
2. Streptomycin 60 gr. 1000 tablečių rimifono

ir 15>4 sv. (7 kg.) cukraus .........................................$3(J.OO
3. 1000 amer. cigarečių “Phillip Morris” ir

15y2 sv. (7 kg. cukraus) ............................................. $24-50
Siuntiniai nueina per 3—4 savaites. Pilna garantija. 

“ORBIS”, 4414 Rockvvell St. Chicago, III. YArds 7-2445
“Orbls” Centras: 298 Bathurst St., Toronto 2B, Ont.

4

MAY-GEGUŽftS 16, 17, 18 d. d.
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CHARTREIJSE (GREEN), 110 Proof Fifth $6-69
IMPORTED CREME OF BANANA

OR PINEAPPLE LIQUEUR Fifth $4.98
FLORA DE ALPI $6-29
GRAIN ALKOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4-89

KIJAFA WINE Fifth $ | .69

CINZANO VERMOUTH
Dry or Svveet Fifth $.|39

IMPORTED
STREGA IJQUEUR Fifth $4.89
VODKA, 80 Proof (Full Quart) $3-^9
BARCLAY’S GIN, 90 Proof (Full Quart) $3-29

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YflJM741’2 ir LA 3-9852

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba

TOvnhall 3-2109

SEKANTIEJI VRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

J?
WHITE HORSE SCOTCH WHISKEY Fifth $4.49

ANTANAS TVERAS
• DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE. 7-1941

Ambulansų patama- 
1 vimas dieną ir nak- 

>tį, Reikale šaukite
l ■mus

Mes turime koplyčias 

visose Chicagos ir 

Rorelando dalyse ir’ 

tuojau patarnaujame'

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN VV. PACHANKIS (PATCH), Vh-e-I’remldent

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehill 6-3745

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. I.Afayette 3-3572

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

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi Ir reguliuojami (tane ap) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t, Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

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

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

Aklųjų akyse atrodė, kad jie mirę, 
bet jie yra RAMYBftJE. (MUFFLERS INSTALLED FREE)

Ford 41-53 ........................ $8.25Mureery 49-51 ................. $8.95
Cbev. Ali 1937-53 ......... 8.25Olds, 6 eyl. 41-50 . r.... 8.20
Chevrolet 54-55 ............... 9.95Plymouth 42-56 ............... 9.95
Chrysler 6, 42-52 .......... 9.91 Pontiae 87-54 ................... 8.95
Dodge 8, 42-56 ................ 9.95Bulck 87-52 ..................... 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiema automobiliams. Išrneti-
mo paipa irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M. CESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-1138-1139
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VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLymple 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ŽUDYMU
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

J paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir aekmadienlala nuo 9 vai. ryto Iki B vai. popiet. 
IŠVIRINKITE DABAR — BtJ8 PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 

JOKIO IMOKJJIMO. SUMOKĖSITE KAPINIO DIENOJE.

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpuhlk 7-1213
2314 W. 2Srd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. ftOth Avė. Ol.ympie. 2-5215 ir TOvmhalI 3-9687
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Ar verta studijuoti pedagogiką?
J. KONČIUS, Chicago, III.

jos yra labiau propaguojamas 
mokytojo ir mokinių bendradar
biavimas. Tačiau tvarka klasėse 
tikrai nustebintų nevieną iš kri
tikų. Žinoma, nestinga nepagei
dautinų pavienių reiškinių, kur, 
kaip minėjau, socialinės sąlygos 
yra ypatingai prastos arba, iš 
kitos pusės, kur mokytojas pats 
stokoja tam tikrų mokytojui bū 
tinų būdo privalumų.

Mokytojo toisių gavimas

Norint gauti teisę dėstyti vie
šosiose mokyklose yra reikalin
ga išeiti tam tikrą kursą, nu
statytą ir kontroliuojamą vals
tybės. Kiekviena kolegija šį kur
są turi ir tiems, kurie manytų 
apie mokytojavimą būtų verta

Nors mokytojų sąjunga Ame
rikoje apima daugiau narių ne
gu betkurį pavienė profesinė or
ganizacija, tačiau iš mūsų lietu
viškojo jaunimo dar labai ma
žas nuošimtis tėra pasukęs šia 
linkme. Nemanau čia agituoti 
už ar prieš pedagogikos studija
vimą. Norėčiau tik keletą min
čių nušviesti padėtį taip, kaip 
man, pirmus metus amerikietiš
koje mokykloje dirbant, atrodo; 
nušviesti tiems, kurie dvejoja 
dėl šios profesijos pasirinkimo.

Dažnai profesijos pasirinkime 
labai svarų, o kaikada net le
mianti žodį turi tėvai, o kadan
gi tik gal labai maža dalis iš 
tremtinių amerikietišką mokyk
lą ir darbą joje tepažįsta, tai 
paprastai jie savo nuomonę turi pasiinformuoti ar jo norimoji

dar trūksta, kad gautų moky
tojo teises. Tai tikrai nesudary
tų daug, reikiamus dalykus jie 
galėtų išklausyti vakarais.

Ar verta?

susidarę iš pavienių reiškinių, 
ir ši nuomonė, žinoma, daugiau-

lankyti kolegija tokį kursą (tea- 
cher’s training program) turi.

šiai būna neigiama, taip, kad ir i Baigiantieji gimnazijas visa tai 
savo sūnui ar dukrai jie tos' gali sužinoti per savo mokyk- 
laimės nelinki, pastatydami prieš'las. Čia dar norėtus pridėti, jog

tam tikra dalis buvusių mūsų 
mokytojų galėtų ir čia netaip 
jau sunkiai sugrįžti į savo profe
siją, jei dėtų tam žygių. Pirmiau 
šia, jiems tektų susirišti su bet- 
kuriuo universitetu, kuris turi 
mokytojų institutą, pristatant 
išeito mokslo pažymėjimus, ir 
čia jie gautų tikslias informaci
jas kiek ir kurių dalykų jiems

svarius argumentus.

Atlyginimas

Galbūt, pirmas argumentas 
prieš, kokį jie pasakys ir kokį 
man pačiam yra tekę nekartą 
girdėti, būtų tas, kad mokyto
jai pusvelčiui dirba. Pažiūrėki
me ar iš tikrųjų taip yra. Tie
sa, kad dar labai netolimoje pra 
eityje mokytojų atlyginimai bu
vo palyginti žemi. Pavyzdžiui, 
vienas iš mano kolegų mokytojų 
1941 metais pradėjo dirbti už 
990 dolerių dešimčiai mėnesių.
Tačiau šiais metais kiekvienas 
pradedantysis toje pačioje mo
kykloje su magistro laipsniu jau j šventės-kongreso ir tautinių šo- 
Saus $43P0 u* ta patį laiką.. Jau kjų festivalio. Bematant ir tos 
vien iš š’o pavyzdžio matyti kiek j Qjenos prabėgs. vnač artėjančių 
padėtis yra pasikeitus. Kad mo- e-rZaminų įkarštyje jų nei pa- 
kytojų atlyginimai dar nėra vi- nepaiusime. O visgi reikia
siškai tokiė. kokie jie turėtų bū- ] pastebėti, kad jaunimo kongre-

i.

ozios

Lietuviškosios studijos
K. Kudžina, New York, N. Y.

Akadenvni’’ met’’ pabaiga jau kitų savo kursų, tuomi sutrum- 
čia pat. Jaunimas jau planuoja damas savo programą kolegijoj, 
sekančių metų studijų progra- Kolegijos programoj visa eilė 
mas. Organizacijos tampriai žvel kursų yra palikta paties studen
gia į veiklos planuos pasiliku
sius užsimojimus, jieško jų sku 
baus apsprendimo. Ir Studentų 
sąjungoj rinkiminiai ratai jau 
sukas, pindami sekančiųjų me
tų pasinešimus. Svarbieji reika
lai apžvelgiami ir talpinami tarp 
atliksimų darbų. Šio straipsnelio 
paskirtis ir yra užsiminti apie 
vieną iš tų svarbiųjų reikalų — 
paskatinti kiekvieną lietuviško
sios studentijos narį ir ją ap
jungiančias organizacijas savo 
naujų akademinių metų darbo- 
tvark’ėn įtraukti punktą, praeity

Dabar dar kartą norėtųs grįž- ar^a neįrašytą, arba nepilnai iš 
ti prie pagrindinio klausimo, bū- vystytą — lietuviškąsias studi
tent, ar verta čia rinktis moky
tojo profesiją. Į jį aš mėginčiau 
taip atsakyti. Jeigu viską vertin 
tume grynai piniginiu mastu — 
tai nė, nes yra daug galimybių, 
kur ir pasiruošimas mažesnis,

jas.

Iniciatorių pastangos

Kaikuriuose JAV universite
tuose jau įvesti lietuviškų stu
dijų kursai. Tai širdį džiuginan

mažiau atsakomybės ir pinigų į tis reiškinys: iniciatorių pastan-

ti. tai žino ir patys mokytojai. 
Kaskart jię tampa organizuotes
ni, kaskart vis labiau kovoja 
už savo teises, tačiau ir nevel
tui. Amerika yra kraštas, kuria

tinių faktų. Norėčiau mano la
biausiai pamėgtu su skaityto
jais pasidalinti. Geram mano bi
čiuliui inžinieriui jo darbovietės 
vyr. inžinierius kartą atnešė 
“Lituanus” ir liepė pasiskaityti. 
Pasirodo, kad šis pareigūnas, 
dėstydamas vakarais universi
tete, bibliotekoje pastebėjo mū
sų leidinį, jį pasiskaitę, prisimi
nė mano bičiulį ir nutarė ir jį 

’. ~ :7L" apšviesti, jam leidinį atnešda-
1 mas. Ir tokių {vykių yra ir dau

tu salės prisip'l ’vdavo įvairiau
sių fakultetų studentais. Kaiku
rie Lš tų pačių populariųjų pro
fesorių yra pakviesti dėstyti lie
tuviškųjų kursų ir dabar. Tai
gi šios paskaitos savotiškai pri 
mena
to sąlygas.

Korespondenciniai kursai

to pasirinkimui, nesvarbu kokią 
šaką studijuotų. Tad kodėl gi 
nepasinaudoti piršte peršama 
lengvata?

Laiko stoka?

Nusiskundžiama laiko stoka. 
Tačiau ar ir tai visais atvejais 
patvarus argumentas ? Pirmoj 
eilėj paprastai atliekama tai, 
kas svarbiausia, neatidėliotina. 
Tuo pagrindu šių metų išdavos 
gausiems būriams studentų prie 
kaištauja lituanistikos reikaluo
se. Atrodo, jog tautinio brendi
mo svarba subtiliai nuvertina
ma, nors žodžiais tai pripažinti 
nedrąsu. Šiuo atžvilgiu akade
minės organizacijos, ypač Stu
dentų sąjungos tiesioginis užda
vinys yra žadinti prideramą sa
vo narių aktyvumą ir efektingai 
išplėsti garbės sankciją, paašt
rinti visuomeninį akstiną, ku
ris prisnūdusį pažadintų.

Jei kai kas iš jaunųjų jau pa* 
galvoja, jog jie tautos žinyne 
jau pakankamai tvirti, daugu
mą tokių tenka paskatinti savęs 
neapgaudinėti: jiems tokia in
formacija ypač reikalinga, kad 
pravertų akis. Lietuvos univer
sitete lituanistikos paskaitų me

giau.
Įdomu pastebėti, kad daugiau 

šiai į mus besikreipią individai 
mums nėra žinomi, t. y. neturi
me jų savo kartotekose; tas lei
džia spręsti, kad jie mūsų adre
są iš kitų gavo. Visi tokie kon
kretūs faktai aiškiai rodo, kad 
žurnalas pasiekia svetimtaučius 
ir juose randa susidomėjimo.

— Ar negalėtumėte kiek pla
čiau supažindinti skaitytoją su 
dabar vykstančiu “Lituanus” va 
jumi; ko siekiama, kaip tai ban
doma įgyvendinti?

— Šiuo metu vyksta platus 
“Lituanus” žurnalo ekonominis 
vajus; jį praveda specialus stu
dentijos komitetas, kuriam va
dovauja energingas kol. V. Šliū
pas. Be ryškios akcijos spau
doje, kuri iškeltų paties parė
mimo reikalingumą, tikimasi iš
siuntinėti bent 10,000 laiškų lie
tuviams Amerikoje; juose bus 
prašoma konkrečios aukos mū
sų informaciniam darbui. Tiki
mės, kad akademinio jaunimo 
prašymas nebus atmestas.

Kodėl gi toks vajus skelbia
mas? Atsakymas paprastas — 
mes norime ir toliau egzistuoti. 
Be finansinių išteklių leidimas 
neįmanomas, gi rėmėjų neturi
me. Mes šiame žurnalo leidime 
įžvelgiame puikią progą visai lie 
tuvių bendruomenei prisidėti sa
vo auka prie to gražaus infor
macinio darbo. Vyresnieji mū
ši) intelektualai leidiniui paren
gia puikių straipsnių; jiems už 
tai jokio honoraro negalime skir 
ti — jie savo darbą, laiką ir ži
nias aukoja tam bendram dar
bui. Studentija atlieka visus lei
dimo darbus — ji žurnalą re
daguoja, administruoja, tvarko

Korespondencinių kursų rei
kalą, Sąjungos valdybos jau 
svarstą, reikia rutulioti toliau. 
Visdėlto lietuviškųjų studijų pa 
sisekimas, kokio pobūdžio jos 
bebūtų, priklausys nuo intereso 
aktyvumo studentijoj. Šis intere
sas turi būti judinamas ir as
meniškai, ir organizuotų veiks
nių. Todėl ir kiekvienas studen
tas, ir akademinės organizaci
jos privalo įtraukti į savo studi
jų ar veiklos planus ir lietuviš
kąsias studijas. Studentų sąjun
gai be abejonės šis reikalas jau 
daug rūpesčio sukėlęs. Linkėti
na individams ir Sąjungai šia 
linkme savas pastangas suakty
vinti per skyrius, suvažiavimus, 
specialius organus ir 1.1. Neleis 
tina, kad netolimos praeities gė
dos nepasikartotų. Puikios lietu
viškojo ugdymosi progos turi 
būti pilnai išnaudotos, įsigyjant 
reikalingų žinių ir kartu keliant 
savos tautos vardą JAV akade- 
miniurse sluogsniuose.

gomis čia sukurta galimybės 
gimtosios kalbos bei literatū
ros pažinimo raidai ir kartu 
Lietuvos vardo kėlimui amerikie 
čių akademiniuose sluogsniuose. 
Deja, antroji medalio pusė ne 
tok’a skaidri. Nepakanka to, 
kad kursai būtų įrašyti į garsių 
universitetų biuletenius. Menka 
juose reprezentacija šiuo atžvil
giu ne tik neatsiekia galimo 
inešo studentijai, bet ir žaloja 
lietuviu tautinius interesus sve
timtaučių tarpe. Dėl įvykių Lo
yolos ir Fordhamo universite
tuose ne vien kilniems iniciato
riams tenka nesėkmėj nurausti: 
dėl to daug daugiau turi nuraus
ti visa studentija, pripažindama 
gėdą didmiesčių akademikams.

Pasišventė akademikai nenu
leidžia ranku. Reikalo svarba 
juos veda tolimesnei aukai ir 

Į per nusivylimą. Jiems yra aiš- 
i ku, jog akademikai turi būti pa- 

2) “Paskutiniu metu yra aiškiai žadinti. Kursai tęsiami, bando- 
juntamas pakrypimas į dešinę”, mi at?aivihti, kuriami nauji pla

daugiau, pavyzdžiui, amatai. Ta
čiau, jeigu asmuo turi patrauki
mo bendrauti su jaunimu, pajė
gia jį suprasti ir yra pasiruošęs 
jam padėti — taip, tada jis tu
rėtų pagalvoti apie mokytojo 
profesiją. Čia jis pilnutiniai ga
lės išnaudoti savo asmeninę ini
ciatyvą, dirbs ir bendraus su gy
vais žmonėmis ir nebus slegia
mas kasdienės rutinos. Ir ne vien 
tik mokytojas, bet ir kiekvie
nas kitas, turėtų rinktis pro
fesiją, ne dėl kurios šalutinės 
priežasties, bet tokią, kuri yra 
arčiausia jo širdžiai ir jo asme
niniams gabumams, nes tik to
kioje profesijoje jis pajėgs pil
nutinai panaudoti savo galias ir 
apskritai padaryti gyvenimą šio 
to vertą.

PASTABOS - PASTABELES

Beliko tik 6 savaitės iki di- 
jaunimo manifestacinės Pats judėjimas tačiau dar nėra 

ryškiau suformulavęs savo idė
jinio pasaulio ir iš to išplaukian-

nai. Štai, pavyzdžiui, Fordhamo 
universitete po pavasarinio se
mestro nepasisekimo jau supla-

čių konkrečių siekimų ir uždą- j nuota intensyvi lietuviškųjų kur

IŠLAIKYKIME LITUANUS
Vienas iš konkrečiausių mū

sų studentijos atliekamų dar
bų yra “Lituanus” leidimas.
Gegužės mėnuo yra paskelb
tas šio biuletenio vajaus mė
nesiu. Ta proga kreipėmės nuo mūsų visuomenės, tačiau

žurnale. Tą įvertindamos, šios 
įstaigos leidinį pasilaiko.

Antrąją grupę, kuriai savo lei 
dinį taikome, sudaro čia gimęs 
lietuviškas jaunimas, atitolęs

jieškąs informacijos apie savo 
tėvų žemę. Suteikdami jiems pro 

Dr. V. Vygantas buvo vienas I gos giliau pažinti savo kilmės

į dr. V. Vygantą, prašydami 
atsakyti į kelis klausimus.

si! susidomėjimas dar nėra pa
kankamas. Chicagoje jis gyviau 
jaučiamas, tačiau — kiek tenka 
patirti — tolimesnėse vietovėse 
ši šventė tebėra tolimu, nepa

me organizuotumas ir privati ini siekiamu reiškiniu. Kad tokia 
ciatyva turi lemiamos reikšmės. padčtis yra tai faktaSt tačiau 
Tiksliai būtų neįmanoma atsa-; dar laiko yra tas nuotaikas pa- 
kyti koks yra mokytojų atlygi- j keisti. Technikiniais darbais be- 
nimo vidurkis. Tai priklausys 1 sįrūpjną akademikai turėtų į šią 
nuo išdirbtų metų skaičiaus, nuo j apatiją atkreipti ypatingesni dė- 
vietos ir mokytojų apsukrumo. mesį Reįkįa atskirose vietovėse 
Apie Chicagą pradedančių su surastį asmenis, kurie ten jau- 
’akalauro laipsniu atlyginimas i njmą ragintų važiuoti, organi- 

svyruoja apie $4200 ir kyla maž zuotų ekskursijas, jieškotų papi 
daug iki $7500, su magistro laip
sniu atlyginimas yra maždaug 
$300 daugiau. Atlyginimo pakė
limai yra paprastai metiniai iki! tj visgi reiktų daugiau gyvumo 
pasiekiama nustatyta riba, kuri parodyti, jei norima, kad kong- 
taip pat jau kelinti metai kaip 
kyla. Pavyzdžiui, mokykloje, ku 
riojd tenka man dirbti, augš
čiausias atlyginimas šiais me
tais buvo $6600, gi ateinantiems 
mokslo metams jau bus $7200.
Tad tokia yra finansinė padėtis, 
kuri kaskart gerėja ir dar ge
rės. Be to, tektų priskaityti mo
kytojų pensijų planą, kuris yra 
vienas iš geriausių, neskaitant 
įvairių draudimo privilegijų.

Drausmė mokykloje

Kitas gan stiprus argumentas 
yra, kad čia nesama disciplinos 
ir kad čia viskas vyksta taip, 
kaip toje “Blackboard Jungle” 
filmoje, kur mokiniai mokytoją

gintų galimybių Chicago pasiek
ti ir t. t. Asmeniniu kontaktu 
čia daug ko būtų galima pasiek-

resas įgautų įspūdingesnį ir gau 
sesnį vaizdą negu paprastas jau 
nimo susitelkimas.

2.

Mūsų akademiniame gyveni
me jau įprastas dalykas, kad pa
grindinės 3 idėjinės organizaci
jos praveda savo metinius su
važiavimus. Akademikai skautai 
tai jau atliko. Įdomu ir malonu 
čia pastebėti, kad ši organizaci
ja ar tik nebus pirmoji, savo 
suvažiavimą pravedusi amerikie
čių universiteto aplinkoje (stu
dentai ateitininkai, tiesa, naudo-

sų programa šiai vasarai. Ją su
daro du lietuvių kalbos, du lietu 
viv literatūros ir Lietuvos isto
rijos bei kultūros-civilizacijos 
kursai. Kiekvienas iš tų šešių 
kursų įvertintas dviem kredi
tais.

Paramos bejieškant

Visa eilė rėmėjų prie studijų 
pasekmės prisideda ir savo ži
niomis kaip paskaitininkai, ir 
finansine parama, teikdami sti
pendijas neišgalintiems apsimo
kėti. Tokios paramos stokojant, 
Studentų sąjunga galėtų plačiau 
įsijungti ii stipendijų verbavimo 
darbą. Nei praeities nerangumo, 
nei tolimesnio kursų neklausymo 
finansiniais sunkumais teisinti 
nėra pagrindo, nes didžia dalimi 
diagnozė paprasta — aktyvaus 
intereso stoka. Štai čia ir glūdi 
vienas iš didžiųjų organizuotos 
studentijos uždavinių. Tenka pri 

kesnės talkos; jie net tam rei- pažinti, jog dabartinėse sąlygo-

žiemos stovyklai, tačiau tuo at
....................... . veju ten amerikiečių iš viso ne

su peiliais prie sienos remia ar'ikuvo) 
ba kaip šiurpulingai kartas nuo
karto parašoma spaudoje. Tiesa, 
kad čia būna nutikimų, kurie mū 
sų krašte gal ir nepasitaikyda
vo. Tačiau turint minty sociali
nes sąlygas didmiesčio gyveni
me, tokie reiškiniai yra labai ga
limi. Labai klysta tie, kurie ma
no, jog disciplinos Amerikos mo 
kyklose iš viso nėra. Reikia pas
tebėti, jog čia disciplina trupu
tį kitaip suprantama ir vieton

vinių. Tai sunki užduotis, tačiau 
visa eilė faktų leidžia spręsti, 
kad laikui bėgant ir šioje plot
mėje bus padaryta aiški pažan
ga. To skautams akademikams 
tektų nuoširdžiai palinkėti.

Neseniai spaudoje plačiai skai 
tėme apie New Yorko jaunimo 
pastangas lojalumo parade kuo 
efektingiau lietuvių grupę atsto 
vauti. Kiek patirti daviniai lei
džia spręsti, visa akcija sėkmin
gai pavyko. Tačiau liko mažas 
šešėlis, kurio būtų buvę galima 
išvengti: tai Lietuvių Studen
tų Santaros New Yorko skyriaus 
nusistatymas šiuo reikalu. Kas 
skaitė šiuo klausimu spaudoje 
tilpusius atsišaukimus, pastebė
jo, kad santariečių organizacija 
ten nefigūravo. Po paties parado 
iniciatoriai spaudoje pareiškė, 
kad jie pasigedo santariečių ryš

kalui sadarytame komitete neda
lyvavo. Tvirtinama, kad santa- 
riečiai savo susilaikyrpą moty
vavo tuo, kad jie negalį imtis

se idealizmo motyvai daug kam 
atpigę. Ir organizacinėj veikloj,

iš “Lituanus” iniciatorių ir 
visą laiką glaudžiai yra susi
rišęs su jo redagavimu bei lei
dimu. Gerbiamam daktarui už 
patiektus atsakymus tariame 
nuoširdų akademišką ačiū.

— Akad. Prošv. Red,

Ar galėtumėte trumpai nusa
kyti leidinių, kaip “Lituanus”, 
realią informacinę vertę; kokios 
patirties esate įgijęs šioj plot
mėje visą laiką “Lituanus” lei
dimu besirūpindamas?

— Leisdami “Lituanus” žur
nalą, tikimės pasiekti 2 pagrin
dines skaitytojų grupes. Pirmo
je eilėje mums rūpi pasiekti įta
kingą svetimtautį, galvojantį in
dividą. Todėl mūsų leidinys ne
tiek siekia popularumo, kiek 
stengiasi tinkamam lygy j patiek 
ti skaitytojui rimtos, objekty
vios informacijos apie Lietuvą 
ir lietuvius. Jaučiame, kad tokia 
subtyli informacija yra efektin
gesnė.

Yra asmenų, kurie mūsų žur
nale atspausdinta medžiaga rodo 
gyvo susidomėjimo ir straips
nius mielai skaito. Tiems mūsų 
leidinys padeda sumažinti lietu
viškos informacijos badą, nes 
bent trupučiu tą žymią spragą i oo. Patys spręskime: jei jau ir

kraštą ir tautinius mūsų niuan
sus, jiems palengviname tų klau 
simų supratimą. Dažnai tokiu 
būdu juos irgi įtraukiame į pla
tesnio masto lietuviškos infor-, . , ... , , ,
■nacijos darbą, nes patyrę bei]™“8 »ęchn«ln,s dalykus ir ne 
susirinkę tinkamu faktų, jie!™nas 18 tų ^rbuotojų pasven- 
juos toliau skleidžia, ir dažnai cls, ™» aav°. lal8vala,k| tam 
su entuziastingu uolumu, svetim '•‘',kalu,■ Tal « k0"krctl auka’ 
taučių tarpe, kurie jiems kurl "es pe iok,„ atlygmimo negau- 
kas lengviau prieinami. i "a- 0 Plačioj, lietuvskoj. visuo-

mene konkrečiu veiksmu galėtų 
Ir ateityje norėtume savo lei- papildyti šią virtinę. Atsiysda- 

dinį taikyti toms 2 ryškioms mi |:pnt vieną žaliuką, vienos 
skaitytojų grupėms. Jos mūsų darbo valandos uždarbio auką 
pobūdžio informaciniame darbe Jūs padėsite šiam leidniui išsilai-
yra dėkingiausia dirva, nešanti 
daugiausiai naudos tautine pras 
me.

— Kokie konkretūs reiškiniai 
leidžia spręsti apie leidinio efek
tingumą?

— Tokių konkrečių reiškinių 
yra įvairių. Keletą iš jų čia no
rėčiau suminėti. Štai, žurnalo 
trečiame viršelio puslapyje ne
seniai įvedėme rekomenduotinų 
knygų sąrašą. Manėme, kad tuo 
pasitarnausime vienam, kitam 
individui, kuris tokiu būdu turės 
parankią bibliografiją. Didžiam 
mūsų nustebimui pradėjo plauk-

kyti ir klestėti. Itin mielai au
kos lauksime iš tų, kurie šiaip 
jau šaltesni lietuviškam reika
lui. Tikimės, kad š:uo atžvilgiu 
jie parodys savo lietuvišką širdį.

Kartais esu: užklausiamas, ar 
patys amerikiečiai negali užsi
mokėti už žurnalą. Tokiais at
vejais visada pasiūlau klausimą 
klausiančiam pagalvoti ar jie 
uoliai pirktų Pakistano studen
tų leidžiamą žurnalą? Būkime 
realūs; mes patys turime išlai
kyti savo informacinius leidi
nius. Laikui bėgant ir žurnalui 
gerėjant, atsilyginusių skaity
toju proporcija didės, bet šiuo

ti knygų užsakymai. Jų šiandien metu leidinio pagrindinis šalti- 
parduota už daugiau negu $150. nlg yra lietuviškoji visuomenė.

mažiname. Kitiems, kurie tiesio
ginio intereso neturi, pasiųstas

ir kokiam kitam konkrečiau ne- leidiny,-, visgi iššaukia atsitikti-
apmokamam reikale tenka vie-

ganizuoti. Privačiai kaikas ban 
do aiškinti, kad santariečiai he- 
prisidėjo prie šios akcijos, nes 
kaip tik tuo pačiu metu vyko 
jų rajoninis suvažiavimas Bosto
ne. Visgi nei viena iš šių prie- 

, žasčių (nežiūrint, kuri tikroji
jo t)rexelio instituto patalpas, būtų) nepateisina traukimosi 

iš bendro darbo. Reikėtų mokė
ti atrasti būdų suderinti iškylan-

tokios atsakomybės; esą Altas {nam kitą pastūmėti. Būtina pasi- 
perlengvai nori nusikratyti pa- tempti ir savo vertybių, skalę 
reigos lojalumo parado žygį or- 'dažnai ir atidžiai peržvelgti, kad 

L. Augščio žodžiai netaptų pra
našyste: “Gali ateiti toks lai-
kas, kada akademinis jauni

mas Lietuvoje kalbės apie Ame
rikoje išsimokslinusį lietuvį kaip 
apie superpraktišką ir teturin
tį tiek sentimento Lietuvai, kiek 
iš jos galima gauti naudos..." 

Peršama lengvata

čias priešybes ir sutelktinės ak
cijos nevengti. S. R.

Lituanistinių kursų klausy
mas vien idealizmu ir hesiribo- 
ia. Šios studijos suteikia ir ap
čiuopiamo atpildo. Jos suteikia 
galimybės kiekvienam pasisemti

Negalima paneigti stipresnių 
šios organizacijos pasireiškimo 
formų paskutiniu metu. Vis dau
giau organizacinės dinamikos ga , -......j— ____________ ,--------------
Įima pastebėti šiame judėjime. “ uSriau 1 mies a 8a 1 P1 08 žinių, patikslinti nuomones, ku- 
Organizacijos nariams skirtame i valios valdovas, nusikaltėlis, ta; rios jr dabarty, ir ateity bus 
žurnale Mūąų Vytyje irgi pašte- čiau padaryti, kad jis vėl pra-1 pra varčios. Be to, daug kursų 
bimas natūralus gyvumas; ban- įydėtų, tegali tik didžiųjų tiesų įvertinta mokykliniais kreditats. 
aoma suvokti šiandieninius klau* vadovaujama. .Taigi studentas susirikęs su
simus ir juos spręsti. Pagal To- j kolegijos vadovybe, gali taip iš-
mą Remeikį (Mūsų Vytis Nr.' —Pbularas klausytus kursus prijungti prie

nio intereso ir tokiu būdu jie 
perskaito vieną, kitą jų intere
sus atitinkantį rašinį ir tuo pra
plečia savo akiratį faktais apie 
mus. O kad taip būna, ne kar
tą esu turėjęs progų įsitikinti. 
Pakaks vieno fakto: prie tinka
mos progos savo buvusį profe
sorių užklausiau, prašydamas re 
alios nuomonės tuo klausimu, ir 
jis man atsakė, kad jo dėmesys 
visgi kiekvieną kartą užkliūva 
ant kurio nors rašinio, kai paš
tininkas jam atneša “Lituanus” 
numerį. Tokiu būdu jis yra daug 
ko patyręs, ko šiaip nebūtų ži
nojęs.
I

Be šių individų, mums svar
bu visą eilę įstaigų aprūpinti 
reikiama medžiaga apie Lietuvą 
ir lietuvius. Reikalui esant, žur
nalų ar laikraščių redakcijos, 
informaciniai biurai ir t. t. vi
sad atras pakankamai medžia
gos apie Lietuvą leidžiamame

žurnalc rekomenduotų knygų 
užsisakoma, tai matyt, kad lei
dinys skaitomas (juk visi gerai 
žinome, kad sunkiai žmogus su 
pinigu skiriasi). Tų užsisakymų 
susilaukėme iš privačių asmenų, 
tačiau gautas vienas užsakymas 
net iš tolimos Indijos, kur univer 
siteto biblioteka sumanė pratur
tinti savo knygų sąrašą 4 leidi
niais.

Įvairūs pavieniai asmenys bei 
universitetai atsiunčia adresų 
pakeitimus bei pageidavimus pri 
siųsti specifinių numerių. Jeigu 
žmogus keisdamas adresą ran
da reikalo painformuoti mus, 
kad jam leidinys siuntinėtinas 
nauju adresu, tai nėra abejonės,
kad jis domisi leidiniu. Gi pra-1 fcy Avė., Brooklyn 21, N. Y., 
eityje išleistų numerių paklausa padės ir įrodys, kad prasmin- 
tikrai nemaža; paskutiniu metu gus darbus efektingai remiame, 
bent 25 kartus gavome prašy- Baigdamas jaučiu didelį norą 
mą atsiųsti visus iki šiol išleis- išreikšti gilios padėkos jausmą 
tus numerius (deja, jų jau ne- visiems prie LITUANUS darbų 
beturime). prisidė,Juslėms, ypač kolegoms

Apie leidinio efektingumą lei- J. Baužiui, A. Dundzilai, G. Pė
džia spręsti ir visa eilė atsitik- nikui ir L. Sabaliūnui.

Vajaus metu tikimasi sukelti ne 
mažiau $5,000.00, kas užtikrintų 
žurnalo tolimesnį leidimą. Siekia 
ma tiražą pakelti bent iki 5000 
egz., kurie būtų skiriami svetim 
taučiams. Padėkite mums įgy
vendinti numatytus uždavinius. 
Kas nori gali leidinį sau užsi
sakyti, tačiau ar nebūtų pras
mingiau, jei jis už atsiųstą vie
ną dolerį įgalintų leidėjus už
prenumeruoti žurnalą jam neži
nomam svetimtaučiui ar įstai
gai; tokių adresų jau dabar tu
rime virš 3000.

“Lituanus” ir toliau svetim
taučius informuos apie Lietuvą 
ir jos tautiečius, jei visuomenė 
rems jo leidimą. Trumpas laiš
kutis, pasiųstas 916 Willough-


