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MM KAS KUNKULIUOJA MANO 
gH GAVAU IŠGAVO TAUTOS l

u.
sPausc^" ^uvio rašytojo kūrybinis gy-

laureato žodį, pasaky- vėsimas apsireiškia laisvėje.

ku'liacija. Tačiau ar griauna 
rašytojo apoteozę tie jų tairpe 
ermideriai, barniai, tartiuLz- 

! mas, krokodilo ašaros dėl smun 
kančios kultūras, savitarpinė 
pagieža, susimetimas į klikinio 
pobūdžio sambūrius, nesugebė
jimas skinti novatoriaus nuo 
imitatoriaus ir dar visa kapa 
nusikaltimų darnaus sugyveni
mo ir džiauigsm.ngos darnos 
etikai?

Ar čix mano apoteozė nesu
griūna kaip namas, pastatytas 
ant pustomo smėlio

Ir atsakome drąsiai: ne! Vi
sa tai yra gyvo ir laisvo orga
zmo gyvenimas. Kur yra švie 
sa, ten yra. 'šešėliai. Kur yra 
ermideriai, ten kas nors ban-! 
do savo jėgas. Ir aišku riena 
perdėm: individualumas, kait
rus temperamentas, kova, išsi
šokimai, smarkūs kaip saulės 
protuiberansaį, visikas tai įma
noma tik ten, kur yra laisvė. 
Ir kas gi mumyse' kovoja dėl 
Jono ar Petro nosies formos, 
bet kovojama dėl metodo, kaip 
pavaizduoti tą nosį.

Argi tokios trankios tos ko
vos, iš esmės nėra dviejų skruz 
dižių kova, įkibus joms į vieną 
smilgą? Visvien ta smilga skir
ta (bendram skruzdėlynui.

Duoklės literatūros ariiod^ms

Neestetiškas yra lietuviško
jo mėšlavežio paveikslas. O 
mes kaip tik čia sustojome 
prieš literatūrinį mėšlavežį. Ir 
estetikos nėra, ir kvapas ne
koks. Ir darbas — ne juokai —- 
sunkus. O garbingojo lietuvio 
Igaspadoriaus ūkyje mėšlavežis 
yra epopėja. Mėšlavežis yra 
(šiandien, pjūtis rytoj. Mėšlave
žis pripildo aruodus. Pavergto
je Lietuvoje to nebus. Rašyto
jai išrikiuoti, kaip kareiviai pa- 

į tikrinime. Viršila pavadina pa- 
, vardę, ir pavadintasis atsilie- 
, pia. Ten literatūrinio mėšlavę-, 

žio sąvoka nežinoma. Bet kas 
; yra aruoduose, 'kuriuos' per še- 

šioliką metų pildo su privilegi
jų ir rublių pagalba?

Tad, aplenkdami detales, grįž 
■tame prie sintezės. Lietuvybei 
aukų ir duoklių sfera, išslinko 
iš pavergtos Lietuvos ribų, o 
lietuvis rašytojas priverstinis 
emigrantas liko vienintelis šal
tinis lietuvybei, nes tik laisvė
je yra gyvenimas, ir kur nėra 
laisvės, ten yra mirtis. Mūsų li
teratūrinės šventės, ar jos pra- 
skandalais ir pagieža, vis vien 
eina pastorališkai — tykiai, su 
yra duoklės mūsų literatūros 
aruodams.

Visuotinė auka lietuvybei «

Kodėl aš įsileidžiu į tą dide
lę temą šioje daugiau ad per- 
sonam, ne ad rem skiriamoje 
iškilmėje? Dėlto, kad čia kiek
vienas dėstė tamstoms apie 
save, ir niekad nemėgino rasti 
tikrosios šio romano konkurso 
organizacijos vietos mūsų vi
suotinėje aukoje lietuvybei iš
eivijoje. Ęja-ip teisininkas, pa- 

l linkęs teisininko dresūra reiški
nį inkorporuoti į visuotinumą, 
o kodekse rasti reiškinio rietą, 
aš tariuosi kad tas mano ban
dymas, jeigu ir netenkina ko 
nors, tačiau yra nuoširdi pas- 

I tanga dalį įjungti į visumą, ir 
tuo suteikti tai daliai prasmę 
ir turinį.

Vladas Šlaitas Gerai, kad liko šviesūs gintarai,
Kad rūtos- žalios.
Smagu, kad, mano tėviške, lopšys buvai 
'Žemės karalių.

PO GIMTUOJU DANGUM
Miega jisai aukštielninkas. Popiečio vėjas 
glosto jo mirusius plaukus. Vienišas beržas 
saugo jo amžiną miegą, saugo ir supas. 
Supas į vieną, supas į kitą 
pusę, kad tau, brangusis, 
būtų gera vienam miegoti.

Bet ašen tavo galvą sidabrinę
Ne už istoriją, —4
Už neišsenkančiųjų ištvermę, tėvynėj
Išbučiuot noriu jų;

11
’^nijos įteikimo iškilmė- 

Praeit^ sekma-

jlŠ- 

j jr vėl vadina mane lau-
' 1 tą teiroiną tik įsibro- 
fjįįi naujovė: trigubas 
^^.tHgnbas romano kon 
'į lįėtojas. Tačiau... ne- 
įL tas puošnusis terminas, 

tik temas, tik žemiausias 
skaisčiosios sąvokos —
- tarnas. Ir raštai, j 

L® pajėgiu parašyti tėra 
L genimu, mano gyvy-j 

jėgų atnašavimas lietuvy- i 
u ftui aš deklaruoju ir tuo į
■ įnojuosi. Viską, kas yra l už pavergtos tėvynės sienų yra 

y L sąmonėje, ir kas kunku- i tikrasis lietuviškojo kūrybinio 
^maBokraujuje, aš gavau ! ir kaip individualus, kad ir kaip 
įtautos. Ir tą viską aš genijaus reprezentantas. Ir kad 
Įpiafljii & Jos didingi jė- 
fjįjsnanariam dvasingumui, 
. -įųbei. lyg grąžinčiau savo 
|Mjthai gyvybę, kurią esu ga
lį ii jos. Gal būt mano atnaša
vai tėra tik smulkios gėlytės, 
/^Stomos ant jos tako, tačiau

jtoingas, kad esu jos tar
dys žemiausias tarnas, tos 
įįęcsios, tos dvasingosios 

į įjnybės.
1 Vkna iš tų smulkių gėlyčių

Mfetavybės istorinio tako yra 
‘ iaatūra ir, gal būt, šie Drau- 
,, p suorganizuoti, vis labiau iš-1 

ssją romano konkursai. Mū- 
J'ųroktiniai intelektualai, mū- 

ubSho širdys, kurių tarpe 
pi variai visai tautai žinomų 
Mį rašytoju, pubhcistų. kul- 
šiinkų, bendradarbiauja ta- 
KbakuTBe, ir todėl, be abejo
kite konkurso padariniai ne- > dygsta iš po dvasinio botago, iš 
!®yis kultūrai, literatūrai suniekšėjimo, arba ir pataikū- 
kidnviskain intelektuąlitetui. niškumo. Jie gimė ir jie liks tik 
Wbįtaa bus kuriozų, nes is- kaip paminklai, liudiją, iki ku- 
■ij yra geriausias teisėjau, rio laipsnio pajėgė svetimas ra- 

kartais amžinumui tai, syti lietuvio rašytojo plunksna.
p tepastebima. Bet istorija
® tarė pasirinkimą nemenką, blizgančią monetą iš 

Ūki L.U m. , .......... I .. u . .. .. . J
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•Skurdus pasaulis paliko pa-' 
vergtos Lietuvos rašytojui. Pri
verstiniai reveransai, tramdy
mas kūrybinio originalumo, bai-l 
mė nusikarsti drąsių žingsniu 
šonan iš rikiuotės,t o to viso pa
lydovai — suniekšėjimas ir klo- 
uniškas pataikūniškumas paver
gėjui. Tai vis pavergtos Lietu
vos rašytojo pasaulis. Jame 
nėra kūrybai žemės po kojomis, 
jame nėra laisvės.

Tik lietuvis kūrėjas svetur,

Jurgis Gliaudą

savaimingai — vienišas būtų jo 
genijus, visumoje, jo saitai su 

Į lietuvių literatūros vientisumu 
niekad neišnyks. Ir niekad ne
bus lietuvių literatūros repre
zentantai tie kūriniai, kurie iš-

Tik naivėliai mumyse pigiai
____ s anapus 

p jtaip tik bus Draugo ro-1 priima už tikrą lietuvišką pini- 
konkurso darbai: teisėjų gą.

| biaėtoją kooperaciją Išto- 
y bis žodį apie teisėius, ir 

apie jų pasirinkimus. ' 
^uęu, kad esu Draugo, 

** draugų premininkas.

už tėvynes siemj
etapas

raštijos už tėvynės sie- 
p ^ne mūsų rašytojai išgy- 

niekad jų neisgyven-
Jie neišgyveno to 

ĮgjįMe laisvos Lietuvos i 
J*- Tie kūrybiniai konf- Į 
L Me apsireiškė ten. bu-

Tad pakartoju, kad lietuvy
bės esmė dabar tapo perkelta 
už tėvynės sienų. Ir lietuvių 
literatūrą stumia aukštyn ir 
platyn ne rašytojas, likęs Lie
tuvoje, aprūpintas ten klusnaus 
valdininko alga, bet tas nenuo
rama, tas įsikūnijęs polėkis, lie
tuvis rašytojas išeivijoje. Be 
valstybės globos, be valdininkų 
algų, rašytojas išeivis duoda 
gausią duoklę lietuvių literatū
rai. Ta duoklė netik kokybiš- 

ir kiekybiškai gausės- 
|| ^^”naly2hant | nS už Pavergtos Lietuvos rašy- ]
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— —- 
atsirandančiais čia, ir 

lvg Aladino lem- 
l Rašytojas išeivis, 

daugelį plačių kal- 
pažinti literatūros

Cy-Panašus į keleivį, išė- 
tykios sodybos ir 

^antišku horizontų 
^’^tomą reginį. Miriadai 

nežinomų įspū- 
Pavidalų, spalvų, at- 
Pfieš jį,, užburia ir 

Įj? še’stantį sūku- 
tautos išeivis - 

I rašvtojas sutampa 
R; literatūrų niuan- 
pa į jų mąstysenas, 
pilnis, su .jų for- 

T^amas į kosmopoli- 
^^arnas rašytojas lie- 

vMybes lietuvių 
turtina ją naujove,

^.J*a Į ^teratūrai pavergtoje Lietuvo- 
pavyzdžiu, ku- je> Operuoti ateitimi yra paran- 

lĮtydidmo litera-j ųu pesimistui; operavimas
^kas dėlto, kad ■ nežinoma ateitimi yra tik spe-

derlius, kuriuos nelaimin- 
mūsų broliai ten apreiš- 

sociaJistinio realizmo, tai 
prorežiminės propagandos

tojų 
gieji 
kia 
yra,, 
plakatais.

Apie tremties rašytojo 
apoteozę

Bet ta lietuvio rašytojo, esan-1 
čio už tėvynės sienų, apoteozė, j 
kuriyprasikiša iš mano žodžių, 
ar nėra perdaug iškili, nereališ- 
ka? -Ar tai nėra tik ekstazės 
/pareiškimas? ■ išnykus išeivių 
visuomenei, išnyks ir jos kul
tūrinės apraškos, jų tarpe ir 
literatūra. Ateitis yra lygtys 
sū daugeliu nežinomųjų. Tai
kant tas lygtis išeivių rašytojų 

Įkuriamai literatūrai, tas pat 
I lygtis galima taikyti it socialisti 
nio realizmo, prorežimiškumo

PZieno žaizda smilkiny, kaip iširusi rožė, 
taip ir nuvys, nė nespėjus pilnai pražysti; 
taip ir nuvys, įsisegus į tavo plaukus, 
kaip žvaigždė smilkiny, po gimtuoju dangum, 

brangusis

KAIP ŽVAIGŽDES
Laikas ir upės, laikas ir upės, 
amžinieji krantų ardytojai, 
ką jūs padarėt, sakykit, motinos veidui ? 
Motinos, veido vietoj liko tik dūmai, 
duobės akių ir. išblyškusios lūpų linijos.

Laikas tavęs nepakeitė, motin! Tai melas; 
tai tik nuo ašarų dūmai akis man graužia.
Laiko ir upių srovėj tavo meilė, kaip žvaigždės, 
man iš tolo per naktį šviečia.

Elena Tumiene

PASVEIKINIMAS

i

Už amžiną gyvybės liepsną ugniakuro 
Ir už kantrybę,
Kuri, kaip šypsena pro ašaras, 
Kasdieną žiba.

Kai šiandien, prisidengusi ledu tu,
Sapnuoji gal pavasarį,
Papuošt tave norėtųsi su poetu 
Kaip motiną ir seserį.

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Draugas ir toliau tęs lite- nimo lietuviškoje kūryboje. Dėl- 

ratūros konkursus. Praeitą sek
madienį, įteikiant laureatui J. 
Gliaudai premiją, Draugo lei
dėjų vardu kalbėjo kun. Anta
nas Miciūnas, MIC, pareikšda
mas šias mintis:

• Lietuviai fotografai Ade
laidėje, Australijoje, sukūrė sa
vo sąjungą ir tame mieste su
organizavo pirmą lietuvių foto 
mėgėjų nuotraukų parodą. Tai 

- buvo pirmojo lietuvių dešimt
mečio Adelaidėje pavaizdavimas 
fotografijomis. Nuotraukų su
grupavimas ne metais, bet or
ganizaciniais vienetais — bend
ruomenė, parapija, savo mokyk
la, teatrai, chorai ir kt. organi
zacijos —- leido be didesnio ieš
kojimo žiūrovui susirasti tai, 

Į kas jį domina.

Kai artinas šešiolikto vasario
Brangi tėvyne,
Man atbanguoja ūžesys tavųjų marių 
Ramiuoju vandenynu.

Ir tūkstančiai minčių lakštingalom
Širdyje suokia...
Ak, juk visokiais mes vardais tave vadinam,. 
O tu ir vėl kitokia.

Meni, kai tirpo ledynų sniegai
Prie basų kojų,
Tu savo dukteris rytais vandens siuntei 
Į žydrąjį Dunojų.

Meni, kai neramių genčių būriai
Keliaut sukruto,
Tarei; „Aš liksiu čia, kur gintarai 
Ir žalia rūta.”

Davei kraitin kuodelį geltonų linų 
Ir bičių spiečių,
Palaiminai gyva kalba tėvų senų, 
Pirmųjų indoeuropiečių.

Išsinešė, išsivedė šventus žalčius, 
Žirgais išjojo;
Gal būt į Indijos laukus plačius j 
l Aziją prieš Troją.

Hekza/metrais išmoko jie ritmuoti, 
Sanskritiškai mąstyta, —
Tiktai tave, brangi, pamiršo apdainuoti} 
Tik tu nea/prašyta..

Sufcūrė jie naujus, stiprius dievus
Ir valdė (valdo) žemę, —
Tiktai tave, sena močiut, prie Baltijos 
Tebelaiko prirėmę.

Su ugnimi, ne saule, iš rytų 
Degino lig pajūrio,
O su kardu (pašventintu) iš vakarų 
Į širdį dūrė.

Ir daug baisesnė negu pasaka 
Buvo tikrovė,
O tu, kaip avilys po beržo baltojo šaka, 
Vis tebestovi.

“Jau devintą kartą Draugas 
turi laimę vainikuoti lietuvišką 
romaną ir įteikti premiją jo 
autoriui. Ši šventė jau yra vir
tusi tradicine švente visų tų, 
kurie kartu su mumis rūpina
si lietuviškos kūrybos, lietuviš
kosios literatūros palaikymu ir 
plėtimu: Šioje šventėje mes su
sitinkame ir vėl, kad kartu pa
sidžiaugtume su laimėtojų, ku
rio kūryba buvo įvertinta, 
kad parodytume meilė savo 
teratūrai.

ir
li-

Dienraščio Draugo tikslų 
Įėję buvo ir lietuvių literatūros 
palaikymas bei plėtimas. Kad 
dailusis žodis būtų įvertintas ir 
galėtų pasiekti skaitytojus, mė- 
ginom surasti mecenatų, kurie 
savo premiją paremtų lietuvį 
kūrėją, dienraščio skaitytojams 
duotų geros pasiskaitymo me
džiagos ir visiems lietuviams Ii- į 

teratūros' veikalų. Ir to bendro I 
sutartinio darbo vaisių mes tu
rime jau gražią eilę. Bet jeigu 
dar pridėsime ir tai, kiek tas! 
kūrėjų paskatino . kurti ir vė
liau savo kūrinius išleisti, tai 
pamatysime, ’ kad yra jau su
krautas didelis lietuviškas krai
tis, kuris kelia buvusių laurea
tų, mecenatų ir premijos orga
nizatorių vardą. Tai parodo, 
kad bendru darbu ir sutartinė
mis pastangomis galime dau
giau laimėti ir savajai kultū
rai. >

ei-

lie
pa- 
to-

■ to ir ši šventė mums yra tar- 
, tum veidrodis, kuris 'įvertina 

mūsų pastangas. Mes džiaugia
mės kartu su laureatu, kad dar 
vis pakankamai yra tokių, ku
rie gyvena ne tik kasdienybe, 
bet ir dvasiniu gyvenimu, kul
tūriniais laimėjimais, dailiojo 
žodžio ir lietuviško meno jėga. 
Tas duoda drąsos mums eiti 
tuo pačiu keliu, kad kuo dau
giau kultūrinių turtų paliktu
me ateinančioms kartoms.

Draugo vardu sveikinu lau
reatą p. Jurgį Gliaudą, davusį 
mums vėl naują romaną, ir lin
kiu nepavargti grožinės kūry
bos laukuose, kad dar iš po jo 
pulnksnos išaugtų daug bran
džių lietuvių literatūros veika
lų”.

• Ignas Malūnas, vienas iš 
labiausiai pasireiškusių pedago
gų, rytoj, vasario 14 d., sulau
kia 60 m. amžiaus. Gimęs 1900 
m. vasario 14 d. Jackonių k., 
Ūdrijos valse., Alytaus' apskr. 
Mokslus pradėjęs tremtyje — 
Voronežo Saulės mokytojų se
minarijoje, tą mokyklą baigė 
1921 m. Kaime. Kažkurį laiką 
studijavęs matematiką, 1923 m. 
baigė mok. sem. Leipcige, klau
sydamas taipgi psichologijos 
paskaitų Leipcigo Universitete. 
1929 baigė Teol.-Kilos. Fakul
tete psichologijos ir mokyklinės 
pedagogikos studijas. Hambur
ge yra gilinęsis į vaiko psicho
logijos ir mokykimės pedagogi
kos mokslus. Kaikurį laiką yra 
buvęs Švietimo Ministerijos 
pradžios mokyklų vizitatorius. 
Didžios iniciatyvos žmogus, 

j 1924—1925 m. suorganizavo 
bandomąją mokyklą. Mokyto
javo ir direktoriavo ‘Simario 
Daukanto Mokyt. Seminarijoje, 
dėstė M. PeČkauskaitės gimna
zijoje. Nuo 1935 m. pakviestas 
dirbti prie Kauno Universiteto.

Draugas, pasitikėdamas 
tuvių visuomenes meile ir 
rama literatūrai, tikisi ir 
liau eiti tuo pačiu keliu, kol tik 
bus rašytojų, rašančių grožinės 
literatūros veikalus, kol tik bus 
skaitytojų, ieškančių atsigaivi-i1941__1944 m. buvo Pradžios

'Mok. Departamento, Pedagogi
nio Parengimo Departamento 
ir Aukštesniojo Mokslo Depart. 
direktorius.

Tremtyje; Vokietijoje, buvo 
Regensburgo - Scheinfeldo lie. 
ginui. direktorius, Lietuvių švie 
timo Įgaliotinis JAV zonai Vo
kietijoje. Paskaitininkas moky
tojų kursuose, suvažiavimuose, 
mokslo programų ruošėjas, dau
gelio raikraščių ir žurnalų bend
radarbis bei vadovėlių autorius. 
Jo, kartu su J. Talmantu, pa
ruošta gramatika susilaukė 14 
laidų. Paskutiniu laikotarpiu 
parodė daug susidomėjimo pa- 

I ruoštam elementoriaus naujais 
veiksmingais pagrindais.

• Liet, dailininkų meno pa
roda, įvyksianti kovo mėn. 5— 
12 d. Jaunimo Centro didžiojo
je salėje, ruošiama pilnu tempu. 
Jau sutiko joje dalyvauti 17 
dailininkų; laukiama ir daugiau 
palankių atsakymų.Karo Muzėjaus sodelis Kaune, su Lietuvos laisvės statula
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Lyg išvyka tėvynėn...
Giedriaus "Lukšiųjai"

Ir reikia pasakyti, autoriaus 
neperdėta: be to viso nebūtų 
pilnutėlis kaimo vaizdas.

★ ★ ★
DR. JONAS REMEIKA, Vokietija

Kartą vienas moksleivis, su-. nedaug kuo keitėsi: iš lėto slin- 
grįžęs iš svetimos 
džiugiai pakilusia savijauta, gy
rėsi Mašiotui, daug gražių vie
tų matęs. Senis Mašiotas, ge
rai žinomas mažųjų literatūra, 
rimtai dėbtelėjo į jaunuolį: “Ar 
Tamstą buvai Zarasų krašte?’’. 
“Ne”, nejaukiai atsakė.

Šioks įvykis berods neretas: 
savo nematome, į svetimą įsi
žiūrime. Abejoju, ar daug kas 
pažįsta Giedriaus gimtąjį kam
pelį, kurį savo knygoje vaizduo
ja. O jis daug kuo įdomus! 
Daug kuo skiriasi nuo kitų.

Į pietus nuo Raseinių, už Kal
nujų kalvos su piliakalniu, tę
siasi iki Nemuno plokštutelaitė 
žemuma. Kur pažvelgsi — 
rios, girios 
šio krašto 
girinainiais. 
prie molio, 
lyja — klimpsta, pradžiūvo — 
grumstai kaip gruodas. Upių,' 
upokšnių daugybė. Šiaurėje Šal- 
tona, pietuose arti Nemuno Mi- į 
tuva'Su savo intakais Alsa, Ant- 
varde. Susnūdusiai jos srovena. 
Kaikur atrodo nė krust nejuda. 
Čia vandens lelijos, nareižai, 
meldos turi sau ramią vietelę.
Krantai apaugę išpurusiomis 

liepomis, skarotais ąžuolais, ie
vomis, beržais, lazdynais ir ki
tais medžiais, krūmais.

Kaip gražu, jauku paupiuose!
Gamta 
gimus rūbus, 
kvepia pakrantės. Vasarą vis
kas bręsta, sirpsta saulėje. Ru
denį nuostabiai ryškiomis spal
vomis- medžiai kiekvienam akį 
žavi. Žiemą baltuoja ir žėri sau
lėje ir prie' mėnulio sidabro 
žvaigždutėmis kaip Kalėdų eg
lutės. Ir žmonės, nenuostabu, 
noriai ir jaukiau gyvena prie 
upės. Jų erdvūs namai dunkso 
tarp sodų ir didžiulių medžių. 
O šiaudiniai stogai su 
mis pastogėmis juos 
maž iki žemės. Atrodo, 
slėptų, gintų.

★ ★ ★
Vaje, ir kiek dar ten išliko 

slėpinių! Giedrius lyg koks vai
dila atidaro angą į savo gim
tąjį Lukšių kaimą. Bene gra
žiausias girinainių kampas ne
toli Jurbarko, kur Mituva sa
vo ilgą, bet jaukią kelionę į 
Nemuną baigia.

Autorius šio kaimo žmones* 
ir iš jo kilusius vadina lukšių- 
jais. Atsidėjęs vėdina ir lukšte
na jų gyvenimą, pasiremdamas 
savo pergyvenimais, nuojauta, 
kitų pasakojimais, pasakomis.

Visas veikalas padalytas į 
šešias nuolaužas: Dėdė Blažys, 
Ignacas Globys, Baltramiejus 
Nikšas, Jonas Galinis, Simanas 
Blažys, Jurgis Didžius. Jie vi
si lukšiųjai. Bet gyveno įvai
riuose amžiuose. Nuo “barzdo
tų” laikų, kada tik strėlėmis, 
ietimi medžiodavo, iki dvide-

Kalba labai graži, sklandi, 
turtinga žodžiais ir dailiais iš
sireiškimais. Pasemta iš tikro 
šaltinio, o ne kaip nors nukal-

gi- 
ir girios. Neveltui 
gyventojus vadina 
Žemė puiki, bet 

Keliai sunkūs: pa-

dažnai maino savo išei- 
Ppvasarį žydi,

padangės j ko kaip ir Alsa, Antvardė ir
Mituva. Nebuvo tokių slenks- j ta. Jau vien dėl kalbos malonu 
čių, tokios skubos kaip dabar. I skaityti. Ir nenuostabu: Gied

rius užaugo tokiame krašte, kur 
Į daug senovės.

Jis visur vartoja žodį .sklin
dis, nors mūsų šviesuomenė 
daugumoj vis dar tevartoja sla
viškus blynus... Šitą vaizdin
gą žodį pirmą kartą išgirdau 
Petrapily iš eržvilkiečio juris
to' J. Šveisčio, su kuriuo Būga 
dažnai tardavos (Būgos žody
nas, I sąs. V p.) ir gailėjos, ne
turįs progos arčiau pažinti že-1 
maičių kaimo. Įdomus žodis ir 
grąžulas vietoj vokiško dišlius. 
Kurtavėnų apylinkėje, girdė
jau, vartoja žodžius ielakstė, I 
ylakstė. Nors autoriaus gerai 
žinota, kad žodžiai alė, dyvnas 
(stebėtinas, nuostabus),, lope-1 
ta (mentė) slaviški, tačiau jais Į 
pasinaudojo, žodžius “bet” ir, 
“tačiau” visai ištrėmė iš savo 
veikalp: jų niekur neužtikau! 
Giedriaus žmonės sveikinasi 
nenuobodžiai, bet prasmingiau: 
“Labas vakaras” — “Dėkui, dė
kui”. Ir klaipėdiškiai panašiai: 
“Labą rytą” — “Dėkui už la
bą rytą”, arba: “Sveiki” — 
“Gyvi” ar “J 
vos senieji žmonės nepažįsta j tarta šį rudenį suruošti Žalgi- 
žodžio “tamsta”, tik “tu” (131, j rio mūšio 550 metų sukakties 
133 p.). Teko girdėti tokį pasą-i minėjimą — akademiją. Jai pa- 
kojimą. Vienas kunigas patarė skaitą yra pažadėjęs pateikti 
jo netutuoti. bet tamsta vadinti. 
Kaimiečiui taip sunku buvo nuo 
seno papročio atsisakyti, kad 
pasitaisęs kreipėsi į jį: “Tu 
Tamsta kunigėli”. Įdomūs ir 
žmonių pavadinimai pasaulio 
dalimis: jie žiūri, kur saulė pa
teka arba 
vakarai', 
159 p ).

’ Giedriaus žmonės natūralūs, 
juos galima suprasti, sveikai 
galvoja, moka dirbti ir atsi
kvėpti. Pas dėdę Blažį susiren
ka jaunimas, ten linksmai už
baigia savaitę. Ir pats dėdė tu
ri didėlę šeimą, ir dosnus, 
ramiejus Nikšas ieško sau 
noš. Piršlybos, vestuvės, 
lys tuomet turėjo ne bet 
liežuvį, ne taip, kaip šiandien! 
Simaną Blažį vilioja kelionės, 
mėgsta medžioti. Nusitranko 
iki Eržvilko, Batakių, Gaurės 
dr iki Butrimonių, Girdžių... Iš

Balt- 
žmo- 
Pirš- 
kokį

Antanas Giedrius

PIaukarnas (iliustracija knygos Lukšiųjai )

kultūrine Kronika
• "Lietuvių

gijos metinis susirinkimas nu
tarė prašyti visų L. I. Draugi
jos narių, kad jie kas metai 
duotų trumputę savo istorinių 
darbų apžvalgą.

L. I. D-jos valdyba buvo pa
prašyta ruošti Chicagos visuo- 

‘Gyvi drūti”. Mitu- menei istorines paskaitas. Nu/

Istorijos Brau- iki 1773 m. sklido po visą šiau
rės Žemaitiją religinio atgimi
mo dvasia. Šalia čikagiečįų na
rių, per įgaliotinius paskutinia
me sus-me dalyvavo B. Zume
ris, prof. Rubikauskas ir prof. 
A. Liuima. Kaikurie iš jų džiau
giasi, kad Liet. Istor. Draugija 
energingai vykdo savo progra
mą, nuoširdžiai linki ir toliau 
taip puikiai reikštis studijų sri
tyje. — KAM

• Okupuotoje Lietuvoje yra 
2,350,000 lietuvių, šio mėn. 4 
d. Maskva pranešė, jog gyven
tojų surašymas, įvykdytas vi
soje Sovietų Sąjungoje prieš 
metus, parodė Lietuvoje esant 
2,326,000 lietuvių ir 387,000 ne
lietuvių. Taigi lietuvių ir tokiais 
pasivadinusių buvo 86%, o ru
sų, žydų ir kitų mažumų buvo 
14%. Tikslesni skaičiai bus pa-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Akušerija ir moterų ligos 
4157 Archer Avenue

Ofiso vai. nuo 2-4 Ir nuo 6-8:30 vai. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet. 

Trečiadieniais pagal sutartį. 
Ofiso tel. Vlrgrinia 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Rez. GI 8-0873 Rez. HE 6-1670
Dr. Elsin. Dr. Balukan
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

Valandos pagal susitarimą 
6132 S. Kedzle Avė., WA 5-2670

Jei neatsiliepia skambinti MT 8-0001

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe akušerija ir moterų ligos 

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
šeštadienisIh 1-4 p d Trečiadieniais 
nžda^v«-;

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ: ” 

Vidno“ ir valkų Ilgo® 
2423 VVest 63rd Street 

rusdlį 1 ii uu o s vai. vakaro 
nuo 12;S0-2:8o vai. p. p 

kitu laiku fik sualtarua 
Ofla<- '2017

Rea. PR 8-4255

Vai 
šeštad. 
Trečlad. ir

skelbti “Drauge”. PrideiO 
nerių metų gyventojų 
šiuo metu okupuotoje Liįj 
turėtų būti apie 2,350,OįjT 
tuvių.

DR.
4068

Aefftad

DANTISTAS

J. A. PAUKŠTY)
South Archer

nuo 10 Iki 12; {L/
14—12 Trečlad. iį. 
Lafayette 8-494#

Namų — BEverly 8.ą||

Ofiso telefonas — BIghop n
DR. AL. RAČkOll

GYDYTOJAS IR CHIRU^. 
4842 Archer Avenue

(Kampas Kedzle Ir 
•’ * > 'laurtier. nuo 1 iki »
Trečlad Ir nekmad. tik

DR. J. RIMDZUI
CHIROPRAOTOR 

Headaches. Arthritte,. Rbeut.
Splne, Nerve, Aathma

Ailmeota
1-128 Broadvvay. Gar>, ii^ 

Vai. pirm. 4—8 v. v., Seįt 
vai prieš plet Kitu laiku pį? 
sitarlmą. TeL: Officr Gary 
5-8638. Res. Ch-go BIshop__________________________

DR. ZIGMAS RUDlITh 
4poe. ORTHOPEDIN6S t|&’ 

2745 West 69th Staif 
'riešais Sv. Kryžiaus llįw. 

Telef. REpublir
VAI. Pirmad., antr.. ketr' fo- 
nuo iki 11 ryte ir nuo 
šešf-Hd nuo 2-4 Trpčladle#'

DR. ANT. RUDOKAS, Oi
Tikrina akis Ir pritaiko »k|J 

keičia stiklus ir rėnmj 
4455 S, Čalifornia Avė.
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (treigį 
daryta, šeštad. 10. v. r.

visų gal daugiausia išsiskiria 
Ignacas Globys. Širdies žmo
gus. Nesvajoja apie turtus. 
Ūkininkui patinka, nes darbš
tus ir . be galo myli gyvulius. 
Paskiau pasidaro atsiskyrėliu, 
gyvena vienas miške.- Padeda 
kaikuomet kaimiečiams, kai pri
trūksta maisto. Draugauja su 
paukščiais, prisijaukina lokį, 

paklydus ar 
žvėrims užpuolus, juos gydo, 
duoda patarimus. Jis primena 
Genovaitės gyvenimą su stirna 
arba didį asketą vienuolį Pran
ciškų iš Asyžiaus, kuris taip 
pat girioj gyveno, draugavo su 
paukščiais, mylėjo gyvulius, ieš
kojo gamtoje Dievo. Globį žmo
nės laikė šventu, bet to vardo 
jis visomis keturiomis kratėsi:

Iš antros pusės šių žmonių 
gyvenime svarbų vaidmenį žai
dė pasakos, padavimai, dvasios. 
Tikėjo į laumes, raganas, į vi
sokius vaiduoklius, kipšus, į de
gančius užburtus pinigus. Šie 
nelabieji kartais įvarydavo 
jiems nemaža baimės. Tačiau 
nebuvo jie tokie liurbiai, mokė
jo su jais apsidirbti.

Autorius puikiai sugeba ža
dinti smalsumą. Mikliai ir ne
pastebimai peršoka iš tikrovės 
į dvasių padangę. Skaitai apie 

________ i tikrus daiktus ir įvykius, žiūrėk
šimto amžiaus pradžios. Ilgas — ir jau atsidūręs tarp vai- 
laikas! Tačiau jų gyvenimas ■ duoklių.

plačio-
gaubia I Gelbsti žmones, 
lyg ką

z

nusileidžia: žiemos 
vasaros rytai (153,

★ ★ ★

Lietuviškos Knygos Klubas 
švariai ir patraukliai išleido šį 
veikalą. Korektūros nedaug kur 
suklupta: pstume vietoj pastū
mė, 87 p., švilptelėjo v. švilpi 
telėjo, 133 p., surbęs v. siurbęs, į 

142 p., aroklys v. arklys, 159 p.

Dailininkas A. Krivickas tvir
tais, stambiais ir ryškiais brėži
niais papuošė knygą. Jie pras
mingai suderinti su turiniu.

★ . ★ ★
Neseniai skaitėme Giedriaus 

pasakėčias. Tiek daug nuotai
kos sąmojo ir gilaus žmonių bū
do pažinimo. Ir šis nepoilg pa
sirodęs veikalas tikras poilsis 
skaityti. Jauties lyg puikią iš
kilą padaręs savo mieloj ir bran
gioj tėvynėj. Jis tinka ne tik 
jaunuomenei, gal dar daugiau 
suaugusiems. Iš šio aukštos me
ninės vertės
kurti puikų filmą. Gražios me
džiagos kupina: žavinga gam
ta, senovės trobos, jaunimo su
sirinkimai, piršlybos, vestuvės, 
dvasių vaiduoklių vaizdai.

veikalo galėtų su-

prof. Z. Ivinskis.
Draugijos finansai paskuti

niu laiku tiek sustiprėjo, kad 
galima yra leisti antrąją žur
nalo knygą. ' Prenumeratorių 
skaičius auga.

Redaktorius C. Grinevičius 
pasidžiaugė, kad yra gavęs rim
tai paruoštų straipsnių antra
jai Tautoą Praeities knygai. Pa
sirodys daug naujų autorių. 
Tarp jų bus prof. St. Ylos, prof. 
dr. J. Matuso, M. Nauburo ir 
kitų studijos.

Pasidžiaugta, kad prof. P. Ra
bikauskas pradėjo Tautos Pra
eičiai rašyti ilgesnį straipsnį 
iš lig šiol niekur neparašytos 
Pašiaušės jėzuitų kolegijos is
torijos. Iš tos kalegijos nuo 1650

i

J. G. TELEVISION CO.
2512 W. 47th St., FR 0-1998

TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimas-taisymas. Sek. uždaryta.

ar—1111'1 iijbii rrr-i
Sąžiningai ir nebrangiai taisau 

TELEVIZIJOS 
patarnavimą, vietoje $3.00; už 

dirbtuvės darbą. — $10.00 ir dalys. 
' Pigios paveikslines lempos.

J. MIGLINAS 
3549 W. 69th St. II a. PR 6-1063

Už

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA

Visos programos iš WOPA
AM. 1490, Kilocycles FM 102-7 MC. 
Kasdien: n u o1'pirmadieni o iki penk
tadienio "10-11 vai. ryte, šeštadienį ir 
sekmadienį 8:30 iki 9:30 vai. ryte.

Vakaruškos pirmadienį 7 vai. vak. 
Raštine: 7159 So. Maplewood Avė., 
Chicago 29, III. Telef. HE 4-2413

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Pasidėkite taupomus pinigus į bendrovę, kuri per 35 metus saugiai ir pel

ningai tarnauja lietuviams. Bendrovė, kuri nuo pat įsikūrimo, 1924 m., visada 
išmokėjo taupytojams pilną indėlių sumą su augštu dividendu. Chicago Savings 
bendrovės 35 metų rekordas — iš indėlių saugumo ir našumo atžvilgiu yra 
aiškus įrodymas, jog bendrovės reikalai visada buvo ir yfra rūpestingai ir tvar
kingai vedami, vedami taip, kad per 35 metus mūsų taupytojai visada galėjo 
gauti nemažiau kaip 3% ir daugiau dividendų, kada per daug, daug metų di
džiuma įstaigų mokėjo tiktai 2% ir 2^2% nuošimčius. Taigi kaip matote ne
galite rasti saugesnės ir pelningesnės įstaigos' pasidėti taupinius. Nors nekurie 
skelbiasi esą tvirčiausi ir saugiausi.

xTėvų atydai — Atidarykite sąskaitą mūsų specialiame College-Bonus tau
pymo skyriuje savo vaikučiams. Atidarykite jiems duris į aukštesnį mokslą, 
pelningesnę ir laimingesnę ateitį. Sis skyrius moka ekstra augštus dividendus. 
Metinės laimėjimų dovanos, metinės varduvių dovanėlės ir kiti to skyriaus 
tauppmo vaikams ir jaunuoliams siurprizai. Dėl pilnesnių informacijų matykite 
mus. Turtas $37,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION

6245 S0. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILLINOIS, TEL: GR 6-7575 
Atdara: Pirmadienį nuo 12 iki 8, antrad. nuo 9 iki 4, ketvirta d. ir penktad. 
nup 9 iki 8. Trečiad. uždaryta visą dieną, o šęštad. nuo 9 iki 12:30 vai. po pietų

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzle Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą 

D61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p.p 
kasdien, išskyrus trečiad. ir šeštad

DR. ANKA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Pritaiko akinius 

6322 South Western Avenue
Va) : kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas PR 8-8229 
telef. WAlbrook 5-5076

DR. AURELIA BARTKUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Priėmimo vai.: pirm., antr., ketv., 
ir penkt. nuo 4 iki S v. v. -šeštad. 
nuo 9 v. r. iki 1 p. p.. Treč. ir kitu 
laiku susitarus.
Office: 10746 So. Michlgnn Avenue. 

Tel. office Pl’lman 5-6760 
Tel. buto Commodore 4-6598

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampas 47-tos ir Damen 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai.

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad ir kitu laiku pagal

Ofiso telef. LAfayette 8-6048 
Rez. WAIbrook 5-8048

Ave 
▼ak.

sutartį

DR. C. K. BOBELIS 
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 
Tel. PRospect O-1795

2300 W. 51st St., Chicago, III.
Oakley Medical Arts Bldg. 

arba
484 Algona Avė., Elgin, Illinois 

Tel. OWens 5-0533 
Valandos pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Va). Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9
Antr. 1-6, treč. ir šešt.. pagal sutartį, 
sek m. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-8225

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

2709 West 51st Street 
Valandos: pirm., antr., ketvrt., penk 
2-4; 6-8 v. v.; šešt, 2-4 v. p. p

PR 6-1795. Rez. Tremont 9-5890

DR. J. BYLA - BYLAITIS
Ncrvų-Smegeny Eigos, Chlrurg. 

OAKLEY MEDICAL BLDG. 
2300 Weet 51 st Street 

Valandos pagal susiturimą

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spec. vidaiu ligos 
6317 South Western Avenne 
Tel. ofiso — REpubllc 7-4900 

namų — Grovehill 6-8161 
khRdlAn 2-7 v p. p.. Aeš 

tad. 1-5 vai. p. p., trečiadieniais ul- 
daryta.

• »4i tikslaus priBmim-' laiko (ap 
mnloniklt* susitarti t' 

fon>> ar asmonlKkai

Ofiso tel. BE 3-2353; Rez. GA 4-5869

DR. A. DOMANSKIS
AKIŲ GYDYTOJA IR CHIRURG® 

Pritaiko akinius 
9029 South VVestern Avė.

Vai.: 9-12 d. kasdien, jSskyrus treč. 
7-9 v. v. pirmad. Ir ketvirtai. 

PAGAL SUSITARIMĄ

Ofiso tel. TOwnha» 3-0959 
Namų-rezid. tel. HUmboldt 6-8273

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS

5002 W. 16th StM Cicero, Illinois
Vai.: Kasdien 4-8 p. p., šeštad. 10-2 
o.p. Treč. ir kt laiku tik susitarus

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. KE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1 —- 4 p. p. Ir 6
iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonas GKovehiU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
— PRITAIKO AKINIUS —

2422 W. Msrųuette Boad
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius.

dr. j. j, Simonai!

GYDYTOJAS IR CfflRtiį 
Naujas adresas: 4255 W. (h, 

Ofiso te). REliance S-Um' 
Rez. tel. GRovehili

Valandos: 1-3 p. m. Ir M L 
Penkt. tik 1—3 p & 1 

Trečiad. ir šeštad. pagal b*.

Rez.

Ofiso telef. CLiffsfde 4>ga
Rezid. telef. WAlbrook 54a

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRUR^ 

1724 West 47th Stati 
(kamp. 17th ir S. Hermftajj 

Vai.: nuo 2 iki 4 vai. ir f iktle 
šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., iSikp.i

Tel. ofiso TO 3-0959 
Bes. tel. GA 3-60W

DR. FL. TALLAT-KEUj 
GYDYTOJAS IR CHIRGKb 

Spec. chirurgines Up* 
5002 West 16th Street, Cktml

Vai.: kasdien 5-8 p. m.,.teįt4 
1-4 p. p. Kitu laiku ir tredaig 

. tarus

Ofiso tel. GA 5-4800. Rez. GA 3-6630
DR. GRAŽINA-IRENA 

KAGANIEC 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGOS
10002 South Kedzie Ava

Kasdien 4-7. šeštad. 2-5. Trečlad 
Ir kitu laiku tik susitarus

DR. VYT. TAURU 
(Bendra praktika ir niotero ta 
GYDYTOJAS IR CHIRURGE 
Ofisas ir rez. 2652.W.

Tel. PRospect 8-1223 ar TRIS 
Ofiso vai.: Pirm. 8-10 v. v., W 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. rak, !• 
2-4 vai. popiet.- iri sulig mBtatk

Tei. — REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street

Vai : Pirmad., antrad., ketvlrtad ir | 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:89-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečlad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th St., Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadieniu* 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 

| vak.. pirm., antr., ketvlrt. 6—r9 
Trečiadieniais tik susitarus

vai. 
vai.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
7156 South VVestern Avenue 

MEDICAL BUILDING) 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai.
6 v.
11 vai. ryto — 1 v. p. _ 

vai. ryto Iki 3 vai.
Office tel. RE 7-1168 

Res. tel. WALbrook 5-3765

p. p. ir nuo
8 vai. vakare. Trečlad. nuo 

p. šeštad. 11
P- P.

Tel. ofiso HE 4-1202 rez. PR 6-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(Vist Ir So. Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. Ir ketvlrtad. 1-4 p. 
antrad. ir penktad. 5-8 v v

P*.

Ofiso HE 4-1818. Rezid. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(Tl-os Ir Caznpbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ‘ir 4-8 v. ▼. 
Aeštadieniuls 9 11 ryto I* ♦m m 
err/HsiflIeniąl. įždS'-vin

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Office: 10746 South Mlchlgau Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Bcverly Hfll>
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. ▼ 
išskyrus trečlad. šeštadieniais nuo 1 

•Iki 4 vai. popiet.
Tel. ofiso — PUllman 5-6766 

Buto — BEverly B-SH40

Tel. ofiso HE 4-2123, m GI M
DR. V. P. TUMASOII

CHIRURGAS v 
2454 West 71st Statt 

(71st ir So. CampbeD Arti 
Vai.; pirm, antr., ketv.' ir 
nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki S. 
Šešt. uždaryta.

Telefonas — fGRovebill

DR. A. VALIS-LABOUI
GYDYTOJAS IR CHIRURGi 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MdH 
LIGOS 

2524 West 69th Street 
Valandos: nuo 1-4 Ir 6-S „olj 

šeštadieniais nuo 1-4 va!,

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAšKEVIfll

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRl^ 

6248 South Kedzie. Aff- 
Ofiso vaL kasdien: '-•C'L 

šeštad. nuo 2 Iki 4. Trečią 
tik skubiais atvejate ir gj

Tel. ofiso PR 6-6446, rec
DR. F. C. WINSKW

GYDYTOJAS IR CHIRl^ 

2420 W. Marąuette
Vai. nuo 2 ik?i 4 p. p. Ir 7

Trečiad. ir šeštad. pagal

DR. P. Z. ZALATOtf
GYDYTOJAS IR CfflRU^' 

1821 So. Halsted Sta*

Tel. ofiso CA 6-0257, rez
Rezid. 6G00 So. Artestaa i* 

Vai. 11 v. ryto iki 8 v. p. P-įJJ

Tel. Off. FR 2-4841, 0 AJįįj
Tel. Res. A V 3-2627. 5:30 ’•*

DR. JUSTINA žIRfilg 

įvairios nervų bei proto 
valkų Ir suauguste. j 

PITTSP'IELD BUILDING.
55 E. \Vashigton SU, 

Priminimas tik pagal

TZ P. ŠILEIKIS,^
Orthopedas. 

Aparatai-Proteaal. * 
dažai. Spec. paK*‘*ril

* (Arch SupportaĮ.yt
Vai. 9-4 Ir 6-8. SeAU<U«J| 
ORTHOPEDIJOS TECHM^I 
2850 W. 63rd St., Ch^

Tel. l‘RW|*«

■ I
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-Irusiųjų pagerbimas
BENYS BABRAUSKAS

i

distancijos pasi- nusi smulkių, nuotaikingų pro-
— _ —? rrn 1i iii Iznlzli rocvt/ii1'I „ 8«i Vilniumi tęsiame

g didžiųjų dorybių yra
Į “įL prisiminimas ir jų 
I Tos doryb€s’ pasi‘ 
f ^nestokoja nė dabartiniai 

| . Uetuvos reprezentantai.
^ierns meno bei kultū-

. ^snis ir darbuotojų su- 
atžymėti pradėta leis- 

i ^teratūros ir meno metraš-
. Tuose metraščiuose “kul-

meno vei'k§jai bus mi‘
•nuo50 met^ amžiaus kas 

šerius metus, o mūsų me-
- klasikai — kas-

nors didysis dainius 
Janonis' (gaUa neorginaliai, tik

Ta]L.Palminą) yra pasakęs: 
įėkit ną pragaištį, mirtį, 

/ Bet kovą, vien kovą
- vis dėlto kažkaip 

j-įn negirdom nuleisti tau- 
jinomy asmenų mirtį. Net

^inėje santvarkoje šia pras 
^'daroma pažanga (o gal tai 
feiybiska atžanga?). Kai 1941 
3! 'sausio 12 d. mirė džiova 

poetas Mykolas Linke- 
jjgns, tautai toji mirtis per 
jpaudą nebuvo pranešta. Ir kai 
įkaitė (su Kruminu) nuėjo 
pgs Tarybų Lietuvos redakto- 
ny Joną Šimkų ir tiesiog mal- 
įavo, kad bent trumpą žinutę I 
jdėta apie poeto mirtį Šimkus ! 
įtsake, jog Tarybų Lietuvai I 

svarbesnių dalykų už mir-1 palikti 
į Tik pagaliau, kai buvo ape-1 “lietuvių liaudies 
^ai literatūrinę draugystę strazdas, S. . .
(pieš porą metų Anglickio iš- , Stanevičius, M. Valančius (ne
lytoje Žemaičių antologijoje, minima, kad vyskupas) A. Ba- 
įilyuavo ir Šimkus, ir Maža-' ranauskas (taip pat nepažymė- 
liitė, ir Mykolas Linkevičius),. jOg vyskupas), G. Lands- 
gįp taip pavyko truputį ne- Į ibęrg-is Žemkalnis, “įžymus lie- 
toiogą paskelbti. i tuvių poetas” Maironis, “lietu-

Dabar jau tiek toli paženg-1 viU literatūros klasikė” Žemai
ti, kad įdedamas mirusiųjų 
(Lsstiuskienės, Kapnio Vie- 
solio, Čiurlionienės, Vaičių- 
y...) net nuotraukos, tik, ro-
is, ne visų... Taigi mes tauti- 
B bendradarbiavimo rėmuose 
lagsimes vieną kitą Lietuvos 
setrastininkų užmirštą rašyto
ju jiems priminti.

Štai kad ir tas pats Mykolas 
tiikevičius, poros poezijos rin- 
•bniu autorius kelių antologijų 
ū3iyvis, kažkodėl liko užmitiš-

-jo gimimo 50 m. sukak- 
te nepaminėta. Mazalaitės, de- 
h nebeliko — nebėra kas pas 
Šmkij nueina. Taip pat ir apie 

okupacijos metais mi- 
poeto Klemenso Dulkės 

gimimo sukaktį nieko 
prašoma. Tiesa, nebuvo tai 

gretų poetas, vis dėlto 
bohemos katile turėjo 

Juonio vietą. Kaip ir Lin- 
~ev®us, buvo tų pačių (Septy- 

ir Žemaičių) antologijos 
“^•vis.

Ūmo Skabeikos (1904—36) 

sukaktis net atskiru 
^psniu paminėta, o apie 

o Karužos 25 metų mirties 
r0®! Dera nė žodžio. Šaunus 

Wvoji, K. Binkis buvo 
į Antrųjų Vainikų 

antologiją įdėjo abu 
— ir varpininką Leo- 

ir ateitininką Pet- 
j .Karuž4- A<bu buvo poetai —

Slenka. Dabar, deja, taip

bk tikėjusiesiems, bet ir 
neliko vietos litera-

jj. istorijoje. Nei Romo 
>4^ _ne* X- Pulsaitės (Švei-

25 metų mirties 
neprisiminta, o Ant.

jWs^alfiuvienes nei- 65
010 sukaktis nei mirtis 

|q8 Romas Striu-
toks vienišas gyveni-
^VGL^^ai kūrybos 

ių./y8 žmogaus brplio, vie- 
i^,Vdeiižl!iausių mūsų rašy- 

žuvęs (nuskem
— kodėl šitaipos 
dabar norima jį 

numarinti? Ir M. Pu- 
^|,htiį'raZ^*oni<> lietuvių be-

antologijoje ne be 
įdėta: kad ir ne- 

a^’ros bet
ik v^’

apsčiai išspausdl-

(1904—36)

zos gabalėlių. Ši kukli rašytoja 
su komunizmu į konfliktą ne
buvo suėjusi, tai kodėl dabai- 
neišleidžiamas jos kūrybos rin
kinys ir neprisimenama jos su
kaktis? Pagaliau visai neaišku, 
kodėl Ant. Gustaitytės Šalčiu
vienės nei 65 m. gimimo slkak- 
■tis nei jos mirtis (1958) nepa
minėta. Savo romanais ir apy
sakomis autorė buvo gausiai 
pasklidusi skaitytojų tarpe, o 
ir šiaip Kaune ji buvo plačiai ži
noma veikėja. Beje,w tarybiniais 
laikai?, kažkodėl nesiryžta 
knyijų pakartoti.

Bene nuostabiausia tai, 
tarybiniai metraštininkai 
miršo paminėti tikrą darbo po
etą Butkų Juzę, nuo kurio gi
mimo sukako 65 metai. Kol bu
vo gyvas, jis buvo paslankus 
dalyvauti visuose kairiųjų žur
naluose, taigi ir Trečiame Fron j 
te, ir Kultūroje ir kt. Tada bu- Į 
vo naudingas Venclovai ir 
sakuij- o dabar 
greit užmiršo 
dies dainių.

Kurie mūsų 
laikomi

draugai
tą žemaičių

jos

kad
už-

Kor- 
taip 
liau-

rašytojai dabar 
klasikais?

Kaip jau matėme, metrašty
je 'klasikai Ibus minimi kasmet 
nelaukiant jų gyvenimo penk
mečio ar dešimtmečio (prade
dant nuo 50 m.). Tuo būdu mū
sų klasikų eilėse bolševikų yna 

Donelaitis, D. Poška, 
dainius” A.

Valiūnas, Sim.

tė, L. 
poetas” 
ratinis 
“vienas 
zaikų” 
poetas” 
“proletarinis poetas” Jul. Jano
nis, “įžymus lietuvių poetas” 
(?!) V. Montvila, “tarybinė po
etė” S. Neris, ‘‘tarybinis rašy
tojas” P. Cvirka.

Atkreipkime dėmesį į jų’ ti
tulus, sudarančius aiškią gra
daciją: įžymus poetas (Mairo
nis ir.. Montvila), proletaru i s 
poetas (Janonis, A. Regratis...) 
ir aukščiausion pakopon pakel
tas tarybinis rašytojas (Cvir
ka, Nėris).

Pelėda, “demokratinis 
Pr. Vaičaitis, “demok- 

rašytojss” J. Biliūnas, 
žymiausių lietuvių pro- 
A. Vienuolis, “liaudies 
L. Gira, Balys Sruoga,

Lietuvos jau- 
šimtus rusų 

o Pietario 
15 metų ne-

Bolševikų pašalinti iš klasikų

Antanas Vienažindys, kaip 
ir Strazdas, mums yra tikras 
liaudies dainius ir nebejotinas 
klasikas, bet bolševikai jį deg
radavo iš klasikų, jo vieton įt
raukę, tur būt, Montvilą.

Pirmojo mūsų istorinio ro
mano autorius Vincas Pietaris 
taip pat išrautas iš lietuviškos 
mokyklos, t. y. išmestas iš kla
sikų, atrodo, dėl to, kad pavaiz
davo, kaip rusų pagrobtas Lie
tuvos kunigaikščio vaikas išsi
vadavo iš rusų. Suprask, kad 
čia yra . rodomas “šovinistinis 
nacionalizmas”, žeminąs broliš
ką rusų tautą...” 
irimui išleidžia 
autorių vertim ų, 
“Algimanto” per
išleido ir kažin ar kada išdrįs 
išleisti.

Adomas Jakštas neminimas 
ne tik kaip klasikas, bet ir iš 
viso jis išmestas iš literatūros: 
jeigu būtų laikomas bent tiek 
vertas, kiek koks nors Valba- 
sys ar Regratis, tai turėtų jį 
prisiminti kaip sukaktuvinin
ką (20 metų praėjo nuo mir
ties). Bet juk tai epochinė fi
gūra mūsų literatūroje: poe
tas, redaktorius, esperantinin
kas, dviejų ar trijų fakultetų 
garbės daktaras ir profesorius, 
ha, ir pirmas tokios plačios 
apimties mūsų kritikas. Čia 
jau norėčiau apeliuoti į visų 
tarybinių kritikų mokytoją bei 
vadą Kostą Korsaką. Nors su 
Korsaku buvome gimnazijos 
dratųgai (iš tikrųjų koks gali

( būti draugas, jei nesisveikini!), 
j bet kadangi laikiausi griežto 
principo žemesnių už save ne
sveikinti (jis mokėsi žemesnė
je klasėje) tai taip ir likome 
nepažįstami. Taigi ir dabar, 
nelyginant Vaižg.-nto Rimas į

I Nerimą, kreipiuos į Korsaką, 
tarsi į trečią asmenį: argi ne
beturėtų Korsakas įtakos į da
bartinius mūsų literatūros tvar 
Rytojus, kurie nebepąiso jo ka
daise iškilmingai pareikštos 
nuomonės apie Adomą Jakštą? 
Korsakas tada apie Jakštą pa
rašė ii ją .straipsnį — “Kritikas, 
kuris nesusvyravo”. Atsimenu, 
kaip ten visi Mykolaičio ar 
SruoĮjos tipo kritikai buvo su
niekinti, o iškeltas aiškių, n°rs 
jam ideologiškai ir priešingų* i 
primeipų kritikas Jakštas. Su j 
tokiu, girdi, malonu ir gįnčy- I 
tis: aiški?! matai jo tezės, su- ' 
pranti jo siekimus. Kaip dabar 
taip keistai susisuko, kad iš 
mūsų kritikos tėvo Jakšto ne- 

I beliko nė garso! Gal ir Jo se
nieji tomai jau sudeginti — 
ajiie jų perspausdinimą, žino
ma, nė kalbos negali būti.

Vydūnas — tauriausia, tai
kingiausia, savičiausia asmeny
bė mūsų rašytojų šeimoje — , 
ne tik nebepripažįstamas klasi-1 j 
ku, bet 'taip pat nė rašytoju 
nebelaikomas: apie praėjusią 
90 metų gimimo sukaktį — nė 
žodžio.

Lindę - Dobilas ir Motiejus 
Gustaitis šviesiausi ir giliausi 
literatūros mokslininkai, kurių 
tikroji vieta buvo literatūros 
katedra, tik dėl kuklumo ten
kinosi gimnazijos direktoriaus 
vieta, tardami, kad ir provinci
jai reikia šviesių žmonių. M. 
Gustaitis buvo bene pirmas 
mūsų literatūros daktaras ir 
gilios idėjinės poezijos kūrėjas. 
Mykolaičio parengtą jo poezi
jos tomą bolševikai .1940 m. 
tučtuojau sunaikino, palikdami 
tik dešimt bibliografinių eg
zempliorių ir taip oficialiai tą 

j, mūsų poetą likvidavo. Nė Do- 
i bilo “Blūdo”, to pirmojo mūsų 
socialinio romi? no, bolševikai 
nespausdina, taip pat nė žodžiu 

Į neua-imena apie jo 25 m. mir
ties sukaktį.

Šatrijos Ragana, kultūrin- 
, giausia iš mūsų pirmųjų bele- 
trisčių 'grandinės, deja, irgi iš
mesta iš klasikų - metaraštinin- 
k?i tokios visai nežino. Žemai
tės raštai leidžiami tomais, 
kadangi juose randama kriti
nio ir net socialistinio realizmo 
pradų, o Š. Raganos idealizmas 
bolševikams. nelygu ašaka i 
gerklėje. Todėl iš 7-ių jos to
mų ligi šiol nė mažiausio tome
lio ‘nepakartota, tik vienintelę |

I apysakaitę “Į šviesą” 1946 
drįso atspausdinti.

Nei Jurgio Baltrušaičio, 
Herbačlausko 15 m. mirties 
kaktis, nei Ad. Sabaliausko I 
(Žalios Rūtos) 85 m. gimimo 
sukaktis, nei K. Puidos 75 m. I 
sukaktis bolševikų nepaminė
ta: visi šie mūsų rašytojai pa
skirti užmirščiai. Normali logi- 

| ka niekaip nepajėgtų išaiškin- | 
I ti: 1. kodėl lietuviški įbo'lševi- j 
kai klaupiasi prieš kiekvieną 
ruselį rašytoją, o kodėl nuty
li Jurgį Baltrušaitį, 'kuris ne 
tik tokią šaunią poeziją rusiš
kai kūrė, bet vienu metu buvo 

i išrinktas net visos Rusijos ra- i 
šytojų pirmininku; 2. kodėl 

I nutylimas revoliucionierius Her 
i bačiauskas, kurį savo laiku taip 
garbino Justas Paleckis, kol dar 

I nebuvo rusų uždarytas į prezi- 
I dentūra? Herbačiauskas su 
| Jakštu buvo it kirvis su akme
niu. Vadinas, jei pasmerkėt 
Jakštą, turėtumėt atgaivinti jo 
priešininką Herbačiauską. To
kia būtų normali logika. Bet ta
rybinėje santvarkoje logika pa
laidota.

Tiesiog kurijoziškas dalykas, 
kaip K. Binkis nepateko į kla
sikus. Jo raštai, kad ir nema- 
siškai, spausdinami; jo liaudiš
kos poemos dar Lietuvos laikais 
fantastiškai buvo paplitusios 
liaudyje, iš jų ir dabartiniai lie
tuviškų poemų 
stiprybę semia; 
buvo, nelyginant Majakovskis, 

! mūsų naujosios poezijos vadas. 
|Mums Binkis šiandien yra jau

m.

nei 
su-

Biržų pilis

Dobilo “Blūde” Pranskus. sa
vaime a;šku, randa “reakcinių 
tendencijų” tačiau prinažista 
“jam nemaža pažintine vertę, 
kurią y^ač padidina tai. kad ro-

neabejotinas klasikas, o metraš
tininkai ne tiktai klasiku jo 
nelaiko, bet nė 65 m. gimimo 
sukakties neatžymėjo. Tai tau 
ir kultūrininkai, jeigu nė klasi
kų neprisimena!

Stalino dovana Lietuvai

Apie *Vydūną prof. B. Prans- 
kus taip rašo: “Vydūno kūry-1 
ba — itin savitas lietuvių lite
ratūros reiškinys”. Vydūno “Pa
saulio gaisre” “ryškiai atsispin
di vokiečiu imnerialistų bruta
lumas. ių kėsinamasis naverg- 
ti L’etuva suvokietinti lietuvių 
tautą. .: “Pasaulio gaisras” ky
lančio h’t’erizmo metu buvo la
bai reikšmingas kūrinys, šios 
tra^ediios aktualumas vpačiai. 
nad’d^io Didžiojo Tėvynės karo • 
metais”. 5956. Tai kodėl vV- i 
dūnas. net Stalinui padėies Di
džiom Tėvynės karo metu, da-, 

iš mokvklu pašalintas ir t 
15 metu neišleista nė mą-j 

žiausia Vydūno knygeliūkštė?

ko nesibijome. Bolševikai prie- 
| šingai: viską įtaria, visko bijo. 
Turėdamas laisvesnio laiko, vo
kiečių laikais pasiklausydavau 
Maskvos (be jokios baimės, be 
jokios rizikos, ir tai karo me
tų.'). Nagi kartą po įprastinio 
J. Banaičio šūksnio “Mirtis vo
kiškiems okupantams” išgirstu 
Cvirkos apysakaitę. Labai jau 
silpna ir naivi toji apysakė’e, 
bet man patiko jos naprindinė 
mintis: ir mirusio vokiečio rei
kia bijoti. Mat. vokiečio “lavo
nas” kartais atgyja ir sudoroja 
komunistinį partizaną...

Taip mielieji tarvb’ninkai: 
| mirusio vokiečio P'aĮėjote ar net 
' turėiote bijoti, bet ko jūs nū- 
Į-nai bijote minis5-" savo tautos 
|rašytojų? Nei Jakštas, nei Gus
taitis. nei 
rmbeiški’s

jiems graudu, kad ių kūry- 
Lietuvos ištremta.

Vvdūnns nei Savickis 
iš pr*bo. nors ’r Ja-

bai
mane yra keletas meniškai nu- i ba 
pieštų žmonių paveikslų”; “Do
bilui pavyko sukurti, gana ryš
kų pasiturinčio lietuvio vals
tiečio charakterį”; “ypač nusi
sekę yra kunigų- ir jų tarnu pa
veikslai” ; “apskritai ’Blūdas’ 
yra vienas iš ryškesniųjų lietu
vių literatūros kūrinių apie 
XIX a. pabaigos ir XX a. pra- 

| džios Lietuvos kaimą ir jo žmo
nes”, 609,10. Dobilo sukaktį gra 

I žiai prisiminėme čia, tik, deja,
ne Lietuvoje.

B. Pranskui ir K. Puidos kū- 
I ryboje “gyvenimiškai atsklęi- 
■ džiami buožių ir samdinių san-
tykiai”, 598, ir Šatrijos Raga- metų sutartį. Yra atleistas nuo 

I na “ypač plačiai ir įžvalgiai ąt-pusės paskaitų universitete ir 
| skleidė vaikų psichologiją” 586, i gauna lėšų iš vieno mokslo fon- 
io vis dėlto tie visi rašytojai iš- 1 do. Prof. Kolupaila susekė,x kad 
j braukti iš mokyklų, jų knygų pirmasis europietis, aplankęs 
nespausdina, gal ir tas laidas, | Egiptą dar 1583 metais, buvo 

Radvila Našlaitėlis.

iš

KRONIKA
Prof. Steponps Kolupaila•

Notre D am e buvo atvykęs į 
atidarvmą Architektūros paro
dos Chicagoje. Išvvkas dabar 
retai bedaro, nes atsidėjęs ruo
šia spaudai eilę savo studijų. 
Avė Maria Press dabar spaus
dina io paruoštą Hidrometri- 
jos bibliografija, kuri apims vei
kalus 30-čia kalbu. Leidžia Not
re Dame Universitetas, su ku
riuo tuo klausimu mūsų profe
sorius yra pasirašęs ketvertui

iš

,-gu ar atsirastų čia kitas ?ks | 
| “drąsuo’is”... Štai kodėl Pans-1 
I kų turime laikyti reikšminga
Stalino dovana Lietuvai.
Kaip Prąnskus vertino an. os 

pasmerktuosius klasikus?

Pvz. A. Vienažindi Lietuvių 
literatūros II tome (Vilnius, ! 
1958) B. Prąnskus taip verti
na: “Tokių jautrių, švelnių mei
lės lyrikos posmų ( — kaip Vie
nažindžio), kur taip subtiliai ir 
žmogiškai būtų išreikšti poeto 
jausmai to meto lietuvių poe- • 
zijoje nebuvo, 54... Jo eilėraš-į kurios buvo laisvoje Lietuvoje j lietuvis 
čiai yra vieni iš pirmųjų meilės išleistos, liepė iš biblotekų išim- Prof. Kolupailos kita studija — 

“JAV Hidrometrijos istorija”

Stalinas nugalabijo daug lie
tuvių: baltų ir raudonų. Vis per 
plauką išliko ir B. Prąnskus 
(V. Anskaitis), Mariampolės ir 
Voronežo gimnazijų auklėtinis, 
nuo 1923 m. prieglaudą gavęs 
Maskvoje, ten baigęs visokius 
universitetus, o nuo 1939 ligi 
1947 sėdėjęs aukščiausioje ko
munistinės santvarkos mokyklo
je — už grotų. Ten jis pasveiki
no Tarybų Lietuvos paskelbimą, 
ten jis praleido didįjį tėvynės 
karą, kol pagaliau 1947 m. visa
žinantis Stalinas nusprendė, kad 
Prąnskus jau pakankamai mo
kytas — bus tinkamas instruk
torius Lietuvos respublikai. Iš 
kalėjimo atgabentas tiesiai į 
Vilnių, tuoj ima mokyti mūsiš
kius rašytojus, o neseniai, iš 
Maskvos gavęs profesoriaus ti
tulą, Vilniaus u-te pradėjo tvar
kyti jaunuosius mūsų literatū
ros dėstytojus.

Ligi čia nupasakotoji Prans-1 
kaus istorija būtų visai nereikš-1 
minga. Bet įdomiausia yra tai, 
kad šis tautietis, 25 metus pra
leidęs Maskvoje, grįžęs su įnir- | 
Šimu ėmė. gilintis į mūsų kultu- t 
rinį palikimą, taip kad per 10: 
metų spėjo gerai “įsisavinti” i 
Lietuvos kapitalistinį ar buržua- manas, 194... “Algimantas” yra j 
zinį laikotarpį. Tokia Pranskaūs | vienas ir ryškiausių romantinės ' 
pažanga labiausiai nudžiugo, į krypties kūrinių lietuvių litera-' 
aišku, K. Korsakas: Lietuvių li-itūroję”, 194. Klausiame: Kodėl ; 
teratūros istorijos U tomui i tokio puikaus romano autoriaus 

i Prąnskus parašė net du treč- 
I daliu straipsnių. Nesvarbu čia 
puslapių skaičius, bet svarbu 
tai, kad Prąnskus išgelbėjo 

i Korsaką -ir visą dešimtuką jo 
asistentų. Nė vienas jų nebūtų 
drįsęs daryti galutinius sprendi
mus apie tuos mūsų rašytojus, 
apie kuriuos tarybinėje mokyk-, 
loję nieko nebekalbama, t. y. i 

j apie Jakštą, Vaitkų, Dobilą, Vy- I 
I dūną, Š. Raganą ir kitus mano 
i anksčiau minėtuosius, kuriuos 
' ir šiandien dar bijo prisiminti
jaunieji metraščio redaktoriai. 

Į Atsimenu, 1941 m. lituanistų 
suvažiavime J. Žiugžda paklaus- 

I tas, kas daryti su V. Kudirka 
| ir M. Valančiumi, kurie apie žy-1 
I delius nelabai gražiai yra rašę, 
atsakė apibendrinamai, be ko
munistinio tvirtumo: mokykloje 
reikią vengti viso to, kas kelia 
šovinistines nuotaikas.

Bet B. Prąnskus tau ne Žiugž
da: kad ir komunistas, vis dėl
to išdrįso akis į akį pažiūrėti 
visiems tiems buržuaziniams na
cionalistams. Įdomu ir tai, kad 
jis nebijo reikiant pacituoti ir 
Mykolaičio Lietuvių literatūrą, 
kurios šiandien niekas niekur 
nemini. Ir cituoja kaip tik pasi
telkdamas, ne oponuodamas. 
Jeigu B. Pranskaūs nebūtų, var-1

lyrikos pavyzdžių lietuvių poe-(ti, palikdami tik; universitetui
zijoje, o pats Vienažindys yra-j bibliotekose. Taigi, nors patsai (bus išspausdinta viename ame- 
pirmasis toks ryškus lie*’’ qų 
poetas lyrikas”, 60. O v; "1- 
to toks ryškus poetas Viena
žindys iš klasikų, kaip matėme.
pašalintas.

Gražiai B. Pranskaūs v< na- I 
mas ir V. Pietaris, nors ir pa- Į 
žymint, kad Pietario “Algiman
tas” “yra persunktas buržua
zinės naciona’istiųės ideologi- | 
jos, tačiau romanas be įdomiai

• vystomo siužeto, pasižymi dar 
i ir kai kuriomis kitomis v rtin- 
gomis ypatybėmis”, 191 (čia

i suminimi ryškūs gamtos vaiz
dai, buitinės scenos, meniškos 
detalės, stiliaus vertybės-ir kt.).į

t Toliau tvirtinama: “Apskritai j
. tai įdomus, dinamiškas ir pat
rauklus istorinis nuotykių ro-1

prof. B. Prąnskus kai kuriais rikiečių mokslojsurnale, o pran- 
atžvilgiais tuos mūsų klasikus (cūzų žurnalas Grenoblyje ang
lai ko ryškiais ir reikšmingais. 1 lų ir prancūzu kalbomis spaus- 
taciau visa tai lieka tik kaip į dina prof. Kolupailos paruoštą 

Į glausta, nediskutuotina dogma . hidrometrinių matavimų istori- 
; studentams parašytoje litera-j ją.
| tūros istorijoje, o jau liaudžiai j
i skiriamame metraštyje apie
i tuos rašytojus ir jų sukaktis
— nė žodžio.

Laisvajame pasaulyje mes 
mirusius pagerbiame, prisimin
dami jų sukaktis, be jokios at
rankos, vistielc kokiai srovei 
jie priklausė ar kokių pažiūrų 
laikėsi. Mes laisvi ir todėl nie-

• Dailės Mėgėju ir Mylėtojų 
bei Rėmėju sambūris organi
zuojamas prie Amer. Liet. Dail. 
Sąjungos. Sambūris galės daly
vauti dailininkams rūpimų klau
simuose bei artimesniuose pasi
kalbėjimuose. Vasario 21 d. 
ruošiamame pobūvyje bus pra
dėta šio sambūrio narių regist
racija.

ooooooooc

Siuvu naujus, pertaisau ir valau | 
rūbus moterims ir vyrams

te
rašyto jai sau 
pagaliau jis

U
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• Įsteigta Chicago je 1905 metais.

♦ 4% metinis nuošimtis išmokamas visuose taupymo

skyriuose: birželio 30 ir gruodžio 31 d. d.

• Nuo 1905 mėty pergyvenom karos, ekonomines de

presijas, panikas ir krizes^ tačiau visiems savo tau- 

pytojams išmokejom kiekvieną sutaupytą dolerį.
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LIETUVIŠKOJI
OKYKLA

AMERIKOS LIETUVIU MOKYTOJU S-GOS SKYRIUS
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TAUTIŠKUMAS IR ASMENYBES 
UGDYMAS

JUOZAS PLAČAS, Chicago, III.

ir jaunuoli o išorėje. Vaikas, 
augdamas šeimoje, kopijuoja 

tėvus. Matydamas tėvus besi
rūpinančius vien tik materia
liškomis gėrybėmis, aišku, už
augęs nebus geresnis už juos. 
Dar nepamirškime, kad jį vei
kia daug aplinkos neigiamų įta
kų. Norėdami kitus ko nors pa-

Atitrūkę nuo .savo gimtojo1 
kamieno — Lietuvos, dvasiniai 
skurstame. Mūsų gyvenimą sve
tur galima palyginti su laisvai 
laukuose augusiu augalu, per
sodintu į nedidelį vazoną. Jis 
negali vešliai augti, nes siauros 
vazono sienos neleidžia šaknims 
plėstis. Mūsų dvasinis gyveni
mas taip pat jaučia tas sienas, j mokyti pirmiausia patys priva- 
Vienur mokyklos turi proble- lome tą dalyką gerai žinoti. Te
mų su patalpomis, kitur su Ino- vų ir vaikų santykius asmeny- 
kytojais, dar kitur pačių tėvui bės ugdyme galima palyginti 
abejingumas vaikų tautinės idė- j su skulptoriumi ir medžiaga.

Juo geresnis skulptorius, tobu
lesnis kūrinvs. Juo daugiau lai
ko pašvenčia savo kūriniui, tuo 
kruopščiau savo darbą atlieka 
ir kūrinys .susilaukia aukšto vi
suomenės įvertinimo.

jos ugdyme, ir t. t. Nors peda
gogai ir deda visas pastangas, 
aukojasi, bet darbo rezultatai 
nėra tokie, kokių pageidautu
me. Tik, gink Dieve, nepadary
kime išvados, kad reikia mažin
ti pastangas. Didinant pastan- 

7 gas ir rezu1 tatai bus geresni.

Čia noriu ilgiau sustoti prie 
vieno gana svarbaus auklėjimo 
veiksnio t. y. vaiko asmenybės 
auklėjimo. Jis daugiau taikin- 
tirias tėvams, bet nemažiau tu
rėtų rūpėti ir mokytojams.

Tautinį auklėjimą mes, labai 
plečiame (ir ne be pagrindo), 
bet kartais permažai kreipia
me dėmesį į vaiko asmenį. Gy
vename krašte, kur pinigas die- ■ 
vinamas ir dėl jo padaroma 
daug nusikalstamų darbų. Sai- ! 
kingas materializmas yra mū
sų pragyvenimo šaltinis ir mū
sų- ateities garantija. Tačiau mano vaikas būtų naudin- 
yra mūsų tautiečių, kurie ant | ffas visuomenės narys ?
marnono aukuro sudeda savo1 Aukštos asmenybės žmonės 
ir savo šeimos idėjas. Mums 
svarbu vaiką išauklėti geru ir 
susipratusiu lietuviu, bet nema
žiau svarbu išugdyti jo aukštą 
asmenybę. Labai noriai ir su 
malonumu kreipiame dėmesį į 
savo išorę, bet labai dažnai pa
mirštame žvilgterėti į savo dva
sinį pasaulį ir jį gražiai papuoš
ti. Visa, kas materija, greit iš
nyks, nepalikus nė mažiausio 
pėdsako, o dvasiniai turtai ne
genda ir nenyksta amžinai. Štai 
kodėl mes turime susirūpinti 
jų ugdymu ir tobuhnimu. Skais
čią dieną nęlindėkime šešėlyje, 
bet džiaukimės gaivinančia sau
lės šviesa ir jėga. Materiališ
kos gėrybės dažnai slegia mū
sų dvasią ir pro jas nematome 
tos giedrios dvasinės šviesos, 
kuri nužviegtų mūsų veidus ir 
palengvintų dvasinį gyvenimą. 
Nė retai žiūrėdami į jaunuolio 
veidą, pastebime jame dvasinės 
senatvės ir palūžusios dvasios I 
žymių, jei jaunuolio siela bus į 
sveika ir giedri, tai atsispindės I

Universiteto rūmai Kaune

( Galliluiniško galvojimo renc-. kalų”. Dabar hcbaįi 
sansas? Sumuojant tos anke- j jaunimas pirmoj

■ tos duomenis, gauname labai; apie pavienio
i teigiamą ir optimistišką 1959 ' nea vertybes, api« | 
I metų Prancūzijos L__ 7__ ”
(vaizdą. Kaip tik tos anketos iš
davos visai griauna ikišiol sklei-1 
džiamas mintis, kad Prancūzų I 
jaunimas esąs keistas, niekuo 
nesidomįs, pasimetęs ir nusivy
lęs savo laikmečiu! Priešingai, 
kaip tas matyti iš atsakymų į 
klausimus, bei paaiškinimų prie 
tų atsakymų, tas jaunimas la
bai domisi jį supančiu pasauliu I 
ir patys nori formuoti gyveni- * 
mą bei savo aplinką. Tiesa, jie.
nesidomi praėjusių kartų su- stackš" 
kurtomis ideologijomis ir, paly
ginamai, net labai daug domi-! 
misi religinio bei, apskritai, |

-r ~

liccalisto I žmogui, aplinkai J’
Inei.

RINOS & VAN1K 
NUTEKAMIEJI

(Gotters & Dowmp|.
DEDAME VARIO J® 

a LI .O Y - M ETALO RIKA 3 
N (TEKAMUOSIUS VAJ»S 

put k&lną, kaip jr^ 
/.<■(}”. Jų niekad nereikia/! 
ji<- ištveria n*rlboty laitų

VISOKIUS STOGUS. L 
atremontuojame. GoraMj 
metama.

DI’MTRA ŪKIUS IR J 
S” išvalome, .

tno Ir atliekame
NAMŲ KINAS IŠVALO^ 

taisome. lAsmallname U 1 
nudažome. Bus kaip ftapjį^

Mūsų firma yra
dariadvasinio gyvenimo problemomis, 8,rl^- atliekame darbą a 07 w šiai už žemiausia* kai^

drauge pabrėždami, jog jų svar mieste, visas musų darĮĮ
tuojamas. Esame pilaal 
Kreiptis galima dieną. 
sekmadieniais. Telefonai i*

LAwndale 1-6041'^, 
ROckwell 2-8’78

Mielai Jums patamajmjį

Duoną ir įvairias . 
bulkutes kepa—'

Jauni prancūzai galvoja
J. DAINA USKAS, Prancūzija

Paryžiaus licėjaus “Luis le 
Grand” vardo mokinių grupė, 
savo iniciatyva, pravedė įvai
rių Paryžiaus mokyklų moki-

Lotynų patarlė, sako, kad li- 
šas po lašo ir akmeni prakala.

I Taip ir asmenybės u^dvma^ tu-1 nių tarpe anketinį tyrinėjimą 
ti nuolatinis ir be jokių.. - per
trauku. Žvelgdami į šio krašto 
pareigūnų ir šiaip žmonių gy- 
venimą, pastebime daug nege- Į
doviui- _

moralinio nusmukimo ir t. t. koma į bet kokias oficialias an- 
'Skaitome statistikas, kieK bili- ketas.
jonų dolerių kraštas turi nuos-1 Paryžiaus jauni prancūzai pa
telių dėl blogų asmenybių. Vi- šisakė norį būti politikais. 65% 
,sų šių faktų akivaizdoie kiek-1 apklaustų jų teigė, jog visų pir- 
viebas tėvas turėtų paklausti 
save ar jis norėtų matyti sa
vo vaiką tokių asmenybių skai
čiuje? Ar aš- padariau viską,

apie jų pažiūras bei susidomė
jimus. Tas tyrinėjimas, pirmon 
eilėn, yra įdomus todėl, jog mo
kiniai savo draugams atsakine- 

vagysčhi. išeikvojimo, • jo atviriau nei paprastai atsa-

Paryžiaus jauni prancūzai pa-

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus bei pervežimus iŠ 
tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshoo 7-7075

PRISTATOM
Visokių Rūšių 
STATYBAI 
IR NAMŲ 
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MOODYCARR 
LUMBER CO
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★ —
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lį vai. p. p

I

Rafttlnfi ą’tdara 
ryto iki b vai. 

nfalu iki

Aukštos asmenybės žmonės 
krauna didelius turtus į tauty
bės aruodą. Mūsų tautiečiai iki 
šiol visur buvo aukštai verti
nami, nes mūsų krašto motinė
lės, nors ir būdamos nepedago- 
gęs, įskiepijo savo vaikuose 
aukštos moralės jausmą. Jų

politikos 'įvykius, nes “laukuo
se pučiantis vėjas neaplenkia 
ir savojo kiemo”. Gyvybinių 
problemų tarpe pirmą vietą uži
ma karas Alžirijoje ir d e Gau- 
lle pastangos išlaikyti Alžiriją 
Prancūzijai. Jaunų licealistų 
nuomone V-sios Respublikos 

santvarka būsianti priversta 
pergyventi daug pasikeitimų ir, 
kąd dabartinė padėtis JPrancū-
zijoje . neegzistuosianti ilgai, j 
Skirtingi tik atsakymai, lie- Į 
čiantieji tų ‘pasikeitimų realiza
vimo metodus, 53% apklaustų
jų numato, jog pasikeitimai 
vyks lėtos evoliucijos keliu, 5% I 
mano, jog pasikeitimai vyks 
revoliucijos keliu, gi 31,% ma
no, jog Prancūzijoje artėja 
greitų bei radikalių, tačiau ne 
revoliucinių, pasikeitimų gady
nė, kurioje pasireikš, ypač jau
nesnioji karta!

Knygos. Kokiais rašytojais 
labiausiai domisi ■. Prancūzijos

blausias uždavinys bus išsau
goti ir sustiprinti Prancūzišką 
galvojimą bei jo pranašumą. 
Jie skaito klasikus, klauso Bee
thoveną ir Brahmsą, bet visų 
pirma galvoja. Nuodugniau 
analizuojant tą anketą galima 
padaryti išvadą, kad egzisten- 
cionalistinio nuobodulio bei bu
vimo beprasmiškumo snobisti- 
nė mada Prancūzijos jaunimo 
tarpe jau yra išnykusi. Tai gal
vojimas 15—18 metų amžiaus i 
jaunimo, kuris, atrodo, nepa
suks savo keliais metais vyres
nių draugų keliais, nuvedusiais . 
tą, pokarinį, jaunimą prie “ra- j 
maus kampo, vien šeimos rei-1 PLATTNKTTF “DRAŪ

Tačiau, čia pat susiduriame su 
Įvairiais jaunam amžiui būdin
gais paradoksais. Pvz. greta 
(konfiskuotos) Alogo knygos 
“Klausimas” apie “neleistinus 
Prancūzų organų veiksmus Al
žirijoje”, daugiausiai jaunųjų j 
skaityta knyga tai... šv. Raš
tas! Verta dar pažymėti, jog 
Gaulle “Atsiminimai” gavo tiek 
pat balsų, kiek ir Francois Sa- 
gan knygos... Specialistinės li
teratūros srityje — jaunimas 
daugiausia domisi “psichologi- 

|ne proza”, gi t. v. “kriminali
niai”, sensacingi romanai jo 
netraukia!

Filmas — aistra Nr. 1. Iš ta- 
I pyto jų, pirmon eilėn tas jauni- 
Imas stato Van Goghą, gi po jo
— impresionistus. Iš muzikų —: 
Beethoveną ir Brahmsą, gi pa
skutinėje eilėje... Armstrongą 
bei Brasserisą! Labiausiai mė
giamų jaunimo pramogų tarpe 
pirmą vietą, aišku, užima ki
nas. Labai įdomus yra jaunimo j 
mėgiamų režisierių sąrašas. Ja- ■ 
me pirmas vietas užima arba 
tie, kurie nagrinėja mūsų lai-1 
kų jaunimo problemas, kaip 
Carne (“Les Tricheurs”), arba 
dideli filmo klasikai, kaip Re-1 
noir bei kiti. Kinematografijos 
turinio bei formos naujienos,

i

A
Vii 
nar 
gos 
skyi

t r BRUNO'S KEPHU 
3339-41 S. Lituanica 
Pristatome j visas kminįj 
restoranus, taip pat AeJ 
me j visus artimneainį.^ 

Tel. CLiffside

Prieš siųsdami

- 1 
tojų 
kraš 
nuo 
misi; 
meni 
rašei 
bend 
d ai 
liuke 
rijos 
pažin 
Ifat 
(1931 
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No 
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sukak 
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per kurią nors firmą,

PASIKLAUSKITE PATYS SAVH 
apie sekančius dalykus:

firma patikima?

ji tai įrodė?

ji rūpestingai supakuoja ir išsiunčia simfinfel
ir paruošia dokumentus?

Ar

ma domisi politika, tokį savo 
atsakymą argumenduodami tuo 
mi, jog: “jei mes nesidomėsime 
politika, tai vieton mūs tai pa
darys kiti, tačiau neigiami to
kio nesidomėjimo padariniai ma
tomi kasdieną, ir mes matome, 
jog Prancūzijos politikai yra 
reikalinga “jaunojo kraujo” in
jekcija, nes tai būtina, norint 
pagyvinti • apkerpėjusį ir sama- 
nomis apaugusį politikos pasau-;'^””“ 

‘ X _ •• „ i ninių daugiausiai minima: Ca-
mus, Sartre, * Hemingway. Gi 
greta jų: Hugo, Balzak ir Dos
tojevskis. Pastarojo rašytojo' pirmon eilėn propaguojamos t. 

minimi net trys veikalai: “Nu-Iv. Prancūzijos naujosios ban- 
sikaltimas ir bausmė”, “Idio- gos atstovų, jaunimo tarpe be
tas” ir “Broliai Karamazovai”. veik visai neranda gerbėjų!

12”.
60% teigė, jog jie atidžiai se-1

vaikai gyvenime, buvo laimingi ^a taip užsienio, taip ir vidaus 
ir puikiai reprezentavo savo te-
vyne Lietuvą. Ar mes ir toliau menybes, nes su tokiomis prie- 
iŠlaikysime tą aukštą lygį'fnū- 
sų jaunosios kartos asmenybės | taurinti kraštą. Jei mūsų Tėvy- 
ugdyme? Jau pradeda rastis 
žymių, kad einame kitu keliu. 
Nors dar mažai, bet jau randa
me ir lietuviškų pavardžių poli
cijos .sąrašuose. Duok, Dieve, 
kad prie šiuo metu esamos pa
vardės būtų pastatytas taškas, 
o ne daugtaškis.

Nebūkime patėviai savo vai
kams jų asmenybės ugdyme. 
Nesudarys mums daug džiaugs
mo vaikas, kad ir gražiai kal
bąs, skaitąs ir rašąs lietuviš
kai, bet savo elgesiu žeminąs 
mūsų tautinę garbę. Jei pajėg
sime kartu su tautiškumu išug
dyti jaunojoj kartoj stiprias 
asmenybes, būsime daug laimė
ję. Pavergtoje mūsų Tėvynėje 
visokiais būdais stengiasi prie
šas išugdyti menkavertes as-

šui lengviau susitvarkyti ir nu-

nė liks ilgesnėje okupacijoje, 
bus dvasiniai sužalotas lietu
vių, jaunimas. Senoji stiprių as
menybių karta išmirs, jaunieji 
"nebegaudami naūjlų dvasinių 
jėgų šaltinių, nusilps tautiškai 
ir morališkai. Ten gyvenan
tiems mes negalėsime padėti, 
bet gyvendami laisvėje galime 
apsaugoti savo jaunimą nuo 
tos baisios grėsmės. Savo tau
tinėje dirvoje patys esame sė
jėjai, todėl privalome jos neap
leisti. Jei proletariato diktatū
ra ir kapitalistinė laisvė oku
puos mūsų jaunimo dvasią ir 
išugdys menkavertes asmeny
bes, mūsų tauta atsiras didelės 
dvasinės katastrofos išvakarė
se. Tad nebūkime savo dvasios 

, okupantais laisvėje!

Artistic Beauty Salon 
2711 West 71st St, Chicago 29, 1 

Tel. HEmlock 6-1098
ATLIEKAMI SEKANTIEJI i 

DARBAI:
Modemus plaukų apldrpimas, sti- 

ingi sušukaviniai pagal paskučiau
sias šio meto madas, natūraliai |at- 
rodantys pusmetiniai, plaukų dažy
mas, manikiūras, veido masažas 
t. t.
Darbo valandos: Antr., ketvirt. 
Sešt. nuo 9:30 iki 6:30; Treč.

penkt. nuo 9:30 iki 9 v. v.
Sav. VE. ANDRIJAUSKAS

1.
2.
8.

Ar

Ar

Ar
kęs k

Ar

Ar

ji 

ji 

ji

naudoja geriausias dėžes? 

varo biznį ilgiau, kaip 25 metus? 

oficialiai ĮGALIOTA?

4.

5.

6.

Atsakymas į visus šiuos klausimus bus TAIP, jei Jb 
siųsite dovanų siuntinius per bet kurį

716 Walnut St.
PHIEADELPHIA 6, PA.
WAInut 5-3455

4102 Archer Avė., 
CHICAGO 32, ILU. 
FRontier 6-6399

1313 AddlsonRd., Cor. 
Superior Avė. & 71 St., 
CEEVEEAND 3, O. 
Tel. l’Tah 1-0807

Y.

GLOBĖ PARCEL SERVIC1
SKYRIŲ

1991 Broadtvay 
NEW YORK 23, N. 
EYceum 5-0900
6446 Michlgan Avė. 
DETROIT 10, NDCH. 
Taslunoo 5-7560
683 Hudson Avė. 

ROCHESTER 21, N. 
BAker 5-5923

2GS Markei S- J 
NEAVARK 1 V. 
MArket 3-1968 į
390 W. Broairt 
S. BOSTON AI 
ANdrev 8-S761 Į
340 Thlrd AnJ 
PITTSBCRGH^ 
GRant

Greit atgabenkite savo siuntinius PAS MUS, ir n» I

greit IŠSIŲSIME juos!

sistoji 
kumei 
tegori 
gėrėj? 
Tumo 
optimi 
šypsei 
žmogt 
išlikti 
nu ir 
laukus 
kaktie 
kurio

Y.

ir

•nuHCMnf

PERKRAUSTYMAI - MOVING
Pigūs, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas FRontier 6-1882

1909

STANDARD FEDERAL
Chicagos stipriausioji įstaiga

Laiminga, ateitis priklauso tiems, kurie taupo SAUGIAI 

jos. Jau virš 50 įmetu sėkmingai tarnaujame lietuvei®’ Į 

• Kodėl neskolinti iš Standard Federal. kurioje | 
sutaupysite.

Savings ana Loan Association

įsteigta 1914 m.
Kapitalas $5.000.000.00

Augusi Saldukas, Prezidentas

ANT VISŲ SĄSKAITŲ
Kiekviena sąskaita ligi S10;000. - apdrausta 
Federal infije. Draudimo įstaigoje.

4038 ARCHER AVENUE 
CHICAGO 32. ILL.

Tel. LA 3-6719

ALYVA IR ANGLYS
Greitas pristatymas. r“ 
dymo sistemos įrengiamos, 
susitarsime.

GAPS FUEL
2735 West 63rd Street

Visokį įrengimai, naujos šil- 
Del kainos visuomet

COMPANY
Telef. PR 6-6677

NAUJŲJŲ MADŲ
Kampinės sofos ir kitokie baldai

DABAR MOKAI 
V I S lEMSj 

TAUPYTOJAMS
JUSTIN MACKIEU1CH,

JUSTIN MACKIEWICH JR-.

TURTAS $75,000100] 
ATSARGOS FONDAS $6,5001

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, Savininkai 

roosevelt furniture co. 
23 Į 0 Wect Roosevelt Road______ Tel. SFoiou 9.aįll

STANDARD FEDERAL SAVI*
AND LČĄN ASSOClAt^ I 

OF CHICAGO f ? | 
4192 ARCHER AVĖ.. CHlCAG0 

PHONE: VI rainio 7-11

VALANDOS: KasdienSaSF

■MM



DIENRAŠTIS DRAPgA8, CHICAGO, ILLJNOIB
Šeštadienis,

Pasikalbėjimas su V. Čižiunu

Sulaukė 60 m. ir pradėjo studijuoti... tapybą
į Simpatingas kultūrininkas, 

Vaclovas čižiūnas gantiškų” ketinimų neištesėjau.
sulaukė 60 “Et no.s mutamur...” visai prie- 

į, amžiaus. Periodinės spau-gr
į jos bendradaibis, vadovėlių ir nimams. Ta proga drįstu jung-

■ Marius, apskritai — 
Hieli3 iroogus. Gimęs 1900 m.

jgvsio 26 d. Kuliuškų k., Gelvo- 
s*ą’ valsč, Ukmergės apskr.

) Saigt5 Daukanto mokytojų 
f .tfiinariįą. humanitarinius mok

ius <‘jo Kaune, o universiteto 
> .įsūnio diplomą gavo 1942 m.

fjn'uje. Mokytojaut pradėjo 
į 1911 m. Nuo 1939 m. rūgs, mė- 
r wsio dėstė Ukmergės mokyto
ju seminarijoje. 1941 metais 

jiik vyriausybes paskirtas Švie.Į priaugančios kartos auklėjimas 
sąlygojamas dviejų- pagrin-

juo labiau, kad ir savo “vaiž-

ie-
šingai mūsų svajonėms ir keti-

tis su visais šių metų bėgyje 
kapos metų susilaukusiais ir su
silauksiančiais ir tarti jiems: 
laikykimės sveiki ir mėginki
me “gyvenimo knygą skaityti 
laps į lapą” dar su tokiu pačiu 
pajėgumu, kokį bent ’igšioliai 
išlaikėme savyje.

— Ką Jūs, kaip patyręs pe
dagogas, manote apie mūsų 
priauganc’os kartos auklėjimą?

— Dabartinis mūsų, lietuvių,

^Ministerijos Pradžios Moką į į.ra 
h D^artamekto referentu.

Aktyvus Šaulių Sąjungos, 
■ yliaus Vadavimo Sąjungos 
Liuys, Liet. Mok. Prof. Sąjun- 
. tos nary? (kaikurį laiką Kauno 
Eįyriaus pirm.), tremtyje buvo 
fcumuensterib liet, progimn. 

(Įwaniwtorius ir direktorius, 
flein- Wittensee gimn. organi- 

Į atmuš ir mokytojas, Pinne- 
iergogimn. mokytojas, JAV-se 
f- ligi 1954 m. lietuvių moky
toją Sąjungos rytiniuose pa
kraščiuose centro vald. vicep., 
no 1954 narys Lietuvybės Ko- 
Ęsijos prie JAV Lietu Bendruo- 
snės: Daugelio žurnalų ir laik
ysią (jų tarpe ir Draugo) 
tedradarbis. Paruošęs spau
si Vadovą po Kauną ir apy- 
įfes (1935), kelis Liet, isto- 
liis ir aplinkos bei tėvynės 
nmimo vadovėlius, knygas — 
ifaudira kultūros 
11939), Tautinis 
anoje (}953).

Norėdami arčiau
Htojus supažindinti su mielu 
Į shktuvininku, pravedame ko- 
’ spondenciniu būdu šį pasi- 

i įdėjimą: 
j - Tai kaip jaučiatės, sulau- 
į te kapos metelių?

-Kapos metų slenkstyje at- 
I"■tojus, jaučiamasi savaip įdo- 

taatuotu senių anyžiaus ka- 
teorijon. Prisimenu, kadaise 
dėjausi sidabragalvio kan. 
fa-Vaižganto judrumu, jo 
Wanu ir amžina jaunystės 
pąia. Galvojau: “Nuostabus 
Vogis! Kaip būtų gera ir man 
®ti tokiuo jaunatviškai jud- 
'uo ir veikliu jo amžiaus susi
eis! Mėginsiu į;.” šios su- 
&tia užkluptas, droviuosi bet 

I-fa išskirtinio paminėjimo,

i; ■ 7 '

problemos 
auklėjimas

mūsų skai-

Vaclovas Čižiūnais

dinių, mano išmanymu, veiks
nių: mūsų išeivijos šeimos są- 
gnoningumo ir gyvenamosios 
aplinkos poveikių bei reikalavi
mų. Auklėjimas yra pirminis 
ir pagrindinis šeimos uždavinys, 
kurio jokia mokykla ar kuri ki
ta institucija neatlieka ir šioje 
srityje šeimos nepavaduoja. Sa
vo auklėjamosiose pastangose 
šeima beveik 
su aplinkos poveikiais, 
dažnokai yra 
didmiesčiuose. Laimingi tie at-

nuolat susiduria 
kurie 

neigiami, ypač

| viškoji šeima išeivijoje aiškiai 
į supranta tautinės gyvybės pra- 
• tęsimo ir jos stiprinimo reikalą 
ir visomis išgalėmis auklėja sa- 

Ivo vaikus gerais žmonėmis, ly
giai gerais lietuviais ir gerais 

' tų kraštų piliečiais, šiuo atveju 
susiduriame su lituanistiniu 
švietimu, kuris galimas tiek 
pačios šeimos, tiek ir suderin
tomis jos ir mokyklos pastan
gomis.

Tačiau mokykla kokia ji be
būtų, normalioji ar šeštadieni
nė, tegali plėtoti ir gilinti ’itua- 
nistinį mokymą - auklėjimą tik 
šeimai tam pagrindus padėjus. 
Aišku, kad normalioji mokykla 
gali nepalyginamai daugiau 
duoti jaunimui lituanistinių ži
nių ir paties tautino auklėjimo, 
negu bet kurio laipsnio savait
galinė mokykla. Normaliausia 
kalbamuoju požiūriu mokykla 
yra laisvame pašau1 yje lietuvių 
vidurinė su dėstomąja lietuvių 
kalba mokykla — Vasario 16- 
sios gimnazija Vokietijoje. Jei 
mokyklos lituanistinių dalykų 
duotų- ir kasdien po kokį pus
valandį, tik trupinius lituanis
tinio švietimo tegali suteikti. 
Kelerius metus iš eilės dirbęs 
tikrojo, vargo šeštadieninėje 

I mokykloje, su pasigėrėjimu ir 
mažyčiu pavydu sekiau ir tebe- j 
seku žinias apie Chicago? Augš- 
tesniosios Lituanistinės Mokyk
los ir kitų toje padangėje mo
kyklų veiklą. Tačiau, kad būtų 
galima išrikiuoti ir įvertinti vi
sų rūšių lituanistinių m-lų veik
lą darbo sėkmingumo ir našu
mo atžvilgiais, būtų reikalin
gas inspekcinis jų vizitavimas 
ar kuris kitas būdas jų darbo 
efektingumui patirti. Toks žy
gis tuo tarpu mums vis dar ne
įmanomas.

__ Ką turėtu šeimos atlikti 
lituanistinio auklėjimo ir švie
timo srityje?

— Tai platus klausimas, jau 
mano atsakytas 1953 metais 
VLIK-o išleistoje ir tam klau-

vėjai, kai savo uždaviniuose są-1 S1mui nagrinėti skirtoje kny- 
moninga šeima sueina į kontak- j S°3e- Kad ji toli gražu nepasie- 
tą ir talką , su mokykla. Tada-kė ™ūsų plačiosios visuomenės, 
ir tie patys neigiamieji aplin
kos poveikiai apvaldomi ar bent 
kiek sumažinami.

Tačiau išeivijos lietuviškosios 
šeimos sąmoningumas vertina
mas dar kitais kriterijais. Jos 
uždaviniai platesni ir sudėtinges 
ni už tuos uždavinius, kuriuos 
gyvenimas diktuoja eilinei ki
tų imigruotojo krašto gyven
tojų šeimai. Sąmoninga lietu-

ypač šeimų, kurioms ji skirta, 
nėra vien autoriaus kaltė. Vė
lesniais laikais pasirodė viešu
moje dar pora leidinių labai ar
timu šiai problemai turiniu, bet 
ar mūsų “knygų rinka” bus 
jiems plati ir jautri, tenka taip 
pat paabejoti ir tam klausimui 
tuo tarpu statyti tašką.

— Ką manote apie naujus 
tuanistinius vadovėlius?

li-

skip’s nįc.cE
Uquor Store
K,h0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

FEBRUARY — VASARIO 11—12—13 d. d.

10 YR. OLD IMPORTE!)
BHANDY

^axa FIVE STAR

Fifth $/į,98

Brandy Fifth $5.7 9

^Rted CANADIAN whiskey

Fifth $4.19

^^ALCOHOL 190 Proof V.S.P. Fifth $/Į.89

B^VmiOUTH Dry or Sweet Fifth $-| .2?

j^F VODKA 80 Proof Fifth $2-69

[^MARTINI & MANHATTAN

Quart) Quart $2.89

—
IMPORTED DARK JAMAICAN

Fifth $4.79

liqueur Fifth $7.49

Case $7.95

JAU BEER 
ūf 24 — 12 oz, Bottles

Lietuvos pajūryje

— Naujai išėjusieji lituanis
tiniai vadovėliai yra labai di
delė, deja, gerokai vėluojama, 
dovana mūsų- lituanistinei mo
kyklai. Nepaprastai sveikinti
nas šviesiųjų lietuvių mecena
tų p. p. Rudžių nuopelnas pa
remiant šių vadovėlių leidimą. 
Tuo reikia džiaugtis, didžiuo- 

. tis ir laukti panašių žygių iš 
kitų geradarių, kurių jau, kaip 

I girdime, atsiranda ir, tikimės, 
netruks mums ateityje. Aptarti 
jau išleistuosius vadovėlius, ne- I 
įmanoma, negavus į rankas jų 
visų kartu. Tuo tarpu seku ki- 
tų rašytąsias recenzijas.

Labai svarbu turėti šalia jau 
išleistų, vadovėlių dar ir kitų 
mokslo priemonių: žemėlapių, 
paveikslų, albumų ir pan. Rai
ką ir iš šios srities turime, bet 
ne viską. Gera jau tai, kad ir 
kitomis mokslo priemonėmis rū
pinamasi.

Kaip Jūs vertinate 'religi
ją, kaip charakterio formuoja
mąjį veiksnį?

S
dencinio pobūdžio, suskirstytas 
į tris šakas.
toons” (šaržų
ir komercinės

tapybos, “kar-
— karikatūrų) 

dailės.

savo studijoms

tų tryško ir formavosi dorinių pobūdžio korespondencinės stu 
dėsnių kodeksai. Tad religija 
yra pagrindinis charakterio ug
domasis veiksnys, kurio nei šei
ma, nei visos kitos žmonijos 
institucijos negali paneigti.

— Jūs, be abejo, sekate mo
kyklų gyvenimą ■ okupuotoje 
Lietuvoje. Kas labiausiai krinta 
Jums į alds?-

— Okupuotosios Lietuvos mo 
kyklų gyvenimą seku, kiek man 
įmanoma dabartinėse aplinky
bėse. Labiausiai įsidėmėtina 
Lietuvos mokyklų gyvenimo 
aplinkybė yra ta, kad lietuvių 
tauta visiškai neturi valios nei 
galios savo švietimo reikaluo
se. Lietuvybės ir tautinės kul
tūros mokyklose tiek teduoda
ma, kiek okupantas teikiasi leis
ti. Jei ta pati Lietuvos mokyk
la yra dar kiek lietuvišką, tai 
tik jau ne “išmįptingosios bol
ševikų partijos” ir vyriausybės 
dėka. Įsidėmėtina aplinkybė, 
kad mokyklų priklausomybė 
yra suskaldyta tarp įvairių ži
nybų, ministerijų.

Iš veikiančių Lietuvoje 12-os 
augštųių mokyklų net 4 (Vil
niaus Un-tas, Žemės Ūkio Aka
demija,- Veterinarijos Ak-ja ir 
Kauno Politechnikos institu
tas) priklauso Maskvai, jos S.. 
S-gos Augštojo Mokslo Min-jai. I 
Reikia įsivaizduoti, ką reiškia 
tokia padėtis Lietuvoje, kai jos 
pačioms pagrindinėms: augšto- 
sioms mokykloms LTSR Šviet. 
Min-ja jokios galios neturi. Tad 
nenuostabu, kad Vilniaus Un-to 
Istorijos — Filologijos fakulte
te isterijos specialybės skyriu
je nedėstoma Lietuvos, istorija, 
kaip, savaime aišku, nedėstoma 
ji jokiame kitame skyriuje. To 
pakanka, kad suprastume, kas 
šeimininkauja Lietuvos švieti
mo dirvoje.

Jei patiriame dar džiuginan
čių lietuvių tautos žiedo stipry
bės pavyzdžių, turime būti dė
kingi žmogiškajai lietuvių tau
tos prigimčiai ir daugeliui ypa
tingų veiksnių tėvynėje ir lais
vame pasauly, kurių nereikėtų 
labai atvirai minėti, 
garbinti spaudoje.

— Girdėjome, kad 
' di juo ja t e tapybą ir 
| meną. Kas palenkė prie to?

— Ilgai ir lėtai ieškojau gali- 
| mų kelių ir takelių, kuriais ga
lėčiau išsikapstyti iš sunkaus 
darbo pramonės įmonėje. Man 
įmanomas tebuvo tik bet kurio

dijos. Bet nei sąskaityba, nei 
kokia braižyba nebuvo ‘‘prie 
širdies”. Bibliotekininkystės, ko
respondentinio kurso jokiuose 
tos rūšies institutuose nebuvo, 
tad ir mano mokymosi galimy
bės buvo kaip ir žlugusios. Kar
tą pateko į rankas išplėštas iš 
“Woman’s Day” lapas su pla
toku skelbimu visiems mėgs
tantiems piešti. Skelbėsi “Fa- 
mous Artists Schools” West- 
porte, Conn. Susigundžiau atsi
liepti, nes piešti mėgau dar sa
vo vaikystėje, vėliau tą pomė
gį taikiau visais galimais atve
jais savo pedagoginiame darbe, 
nors niekur netobulinaū savo 
kuklių gabumų. Dabar tik toli
mu aįdu atsiliepė vaikystės pri
siminimai ir mano pirmojo pie
šimo mokytojo J. Nevzorovo 
balsas Ukmergės keturklasės 
mokyklos (dar prieš I Pas. ka
rą ir pirmaisiais to karo me
tais) 
sėje: 
(štai 
Mat,
laimingas radinys visų kitų tep
lionių aibėje.

Užpildžiai mažą kuponėlį ir 
nusiunčiau į Westportą. Iš.ten 

Įgavau testų ir uždavinių sąsiu
vinį. Juos atlikęs ir pasiuntęs 
atgal į mokyklą, už poros savai
čių gavau sąsiuvinį ,su įvertini
mu “very good”. Po to sekė pa- 

j žintis su netoliese gyvenančių 
m-los agentu ir»sutarties pasi
rašymas. Nuo pereitų metų rug-1 
sėjo 11 d. esu Famous Artists i 
Schools studentas. Šios mokyk
los vardas yra kiek putlus, iš
didus, tačiau ne be pagrindo. 
Jos įsteigėjai yra" garsiausi šib 
meto JAV komerciniai dailinin
kai ir iliustratoriai, kaip Nor-
man Rockwell, Albert Dome, Į 
Ben Stahl, Robert Fawcet, i 
Dong Kingman, Harold von 
Schmidt ir kt. (iš viso 12). Jų 
mokyklos darbas tik korespon-.

Pasirinkau
trečią (komercinį) skyrių, į ku
rio programą įeina ir pirmųjų 
dviejų skyrių elementai. Kur
sas — 3-ji metai, suskirstyti po 
8 pamokas metams. Pamokos 
apimtis — darbų ciklas, galįs 
trukti menesį ar pusantro mėn. 
Iki nebuvau gavęs visos prog
ramos trijuose dideliuose a’bu- 
muose, negalėjau įsivaizduoti, 
kaip galima mokyti dailės ne
akivaizdiniu būdu, šiuo metu 
esu sužavėtas mokyklos vadovų 
sąžiningumu ir darugiškumu, 
nepaprastai rūpestingai ir me

todiškai gerai parengtu darbų 
planavimu, tikrinimo ir taisy
mo būdu. Šiuo metu esu 4-os 
pamokos pradžioje, laukiu 3-os 
pamokos įvertinimo. Sekasi ne
blogai, tik jau pratybų reikia 
daug, kasdien po 2 vai. mažiau
siai. Tenka suktis šiaip taip, 
kad visur suskubtum. Rašymui 
laiko nebelieka, o kai koks rei
kalas atsiranda, tai vargas ra
šė jui ir toks pats vargas pa- 
klausėjui.

Kas, bus toliau iš mano “stu
dijų”, sunku spręsti. Tenka 
kantriai irtis į priekį ir džiaug
tis tuo, ką atlieki, Jaip pat ir 
neliūdėti dėl to, ko tenka kar
tais atsisakyti.

pirmojoje ir antrojoje kla^ 
“Vot ona to, iskra božija 
ji, dieviškoji kibirkštis)”, 

manieji piešiniai buvo jam

lAioainaco
Sav. inž. A.Semėnas

| KAZYS ČESNAUSKAS |
12116 So. 93rd Avė.

PALOS P ARK, ILL. f 
Telef. Glbson 8-4938 f 

= • Generalinis kontratorius =
X naujų namų statybai, į vai- X 
E riems remontams ir namų per- — 
X tvarkymams • Tupime dideli = 
X patyrimą, namų statyboje. • X 
X Patys- atliekame cemento ir X 
X medžio darbus • Apskaičiavi- X 
— mai nemokamai. —
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniisiiiiuiiirr

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Anglių ir Alyvos 

Patarnavimas 
Telef. REpublic 7-5803

Visų rūšių apšildymo 
sistemos įvedimas, 

perdirbimas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
juo labiau

dabar stu- 
komercinį

ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street

• Televizijos. • Radijai,
• Fonografai • Plokšteles,
• Elektriniai virtuvės prietaisai
• Elektr. laikrodžiai. _
• Rašomosios mašinėlės,
• Radijo ir TV. lemputes,
• Visokios antenos,
• Baterijos • Dalys,
• Vėsintuvai — Včdirituvai,
• Elektros lemputės

PARDAVIMAS-TAISYMAS
13321 S, Halsted St.-CL4-56651
^Atd.: 9~6. pirm.-ketv. 9~9. Sekm. užetj

(

M O V I N G
2047 W. 67 PI.. WA 5-8063

I R. ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdraųda.

NUO IŽSISENEJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ , ODOS LIGŲ 
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
ir negali ramiai sėdėti arba naktimi® 
miegoti dėl jų užaisenėjusios žaizdos 
niežėjimo ir skaudėjimo senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų —- uždėkite 
LEGULO OINTMENT. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skausmų 
r galėsite vėl ramiai miegoti nak
timis. Vartokit jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi prašalina 
niežėjimų ligos vadinamos P8ORIA- 
SIS. Taipgi prašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančlos, suskilusios odos, dedlr- 
vtnių odos išbėrimų ir t.t., taipgi tin
kama vartoti vaikučiams, kada pa
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo tt- 
virtinių odos ligų.
Legulo Ointment yra 
parduodama: po 89 
centų, §1.50 ip §4.00.

Pirkite vaistinėse
Chicagoj ir apylin
kėse: Milwaukee,
Wisconsin, Gary, In
diana, Detroit, Mi- 
chigan arba rašykit 
ar atsiųskite Money 
Orderį į —

LEGULO, Department D.
5618 W. Eddy St., Chicago 34, I1L

.................. 1 9

• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa
vybių savininkų) biznių mokesčių blankas.

• Paruošia algų lapus Atlieka knygvedybą,
• Sutvarko užsilikusias knygas.

PRANAS SALEMONAVIČIUS
504 West 33rd Street (netoli Normai Avenue). 

Susitarimui tel.: VIctory 2-3486

Valandos: Kasdien bei šeštad. ir sekmad. nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. 
vak. 25 m.. patyrimas; žemos kainos

CHANEsb

— Charakteris didžiausia da
limi remiasi moralės dėsniais, 
silpnesniu ar stipresniu jų po
veikiu. Dorovė — moralė be re
ligijos yra sunkiai įsivaizduo
jama. Net ir religiją atmetan
čių ar jos nepraktikuojančių 
žmonių moralė nėra nutraukusi 
savo ryšių su religiniais šalti
niais, iš kurių tūkstančiais me-

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS. sav.
4068 ARCHER AVENUE 

Tel. Vlrginia 7-2481

Tel. PRospect 6-7960 SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION

TV — RADIJAI — H'-FI — STER10FONINIAI Hl-FI
i VOKIŠKI

j FRANK’S Tęlevision and Radio, Ine.
SALES & SERVICE Sav. P. Keršis, P. Endzelis, J. Bendoraitbf

, 3249 South Halstėd'Street Tel, — CA 5-7252

INSURED

kffective Jan. 1,1960
FRĘE ALUMINUMWARE

WITH $500.00 OR MORE

ST. ANTHONY 
SAVINGS & LOAN ASS'N.
1447 So. 49th Court, Cicero, IU. 

Tel. Blshop 2-1397 
HOURS: MONDAY f to • 

TUBSDAY, THURSDAY, FRIDAY 
9 to 5

SATURDAY * te 1
V/UDNESDAY CLOSKD

NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

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

Dividendai mokami sausio ir liepos m. 1 d*'
PIRMAD. ir KETV. . . ..... 9 V. r. Iki 8 p. p.

VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD....... 9 v. r. iki 5 p. p.
ŠEŠTAD......... 9 v. r. iki 12 vai. d. Trečiad. uždaryta.

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

GUŽAUSKŲ BEVEm^y^HlLlS i 

GftLINYčIA
Geriausios gėles d61 vestuvių, ban
ketų, laidotuvių Ir kitų papuošimų 
__ 2443 WEST 63rd STREET

Telef.: PR 8-0833 ir PR, 8-0834



£
LIETUVIŠKA SAUERVEINO - GIRĖNO 

POEZIJA
DR. A. SEŠPLAUKIS, New York, N. Y.

: Jurgis Sauerveinas (Georg 
. Sauerwein), lietuvių literatūroj i 
daugiausia žinomas Girėno sla-• 
pyvardžiu, buvo Hanoverio vo
kiečių kilimo, bet taip labai pa-1 
milęs Lietuvą ir lietuvius, jog : 
parašė kaip sau eiles “Lietuv- 1 
įlinkai mes esame gimę” (Lietu-1 
viais esame mes gimę), kurios 
virto antruoju Lietuvos himnu. I 
Populiariojoj St. Šimkaus kom- i 
pozicinėje versijoj paprastai la
biausiai žinomos dvi strofos tos' 
iš ištiktųjų ilgesnės (astuonių 
strofų) dainos. Originale buvo 
dar viena, ano meto prūsų lie
tuviams taikyta, mums dabar 
tolima strofa:.

Vis ciecorių viernai mylėsim, 
Mylėsim ciesorystę vis, 
Tikt kas širdyj yr iškalbėsim 
Lietuviškomis lūpomis,

kurią, žinoma, teko išleisti ne 
tik Ben. Babrauskui jo skaity
muose Lietuvos keliu, bet ir Lie
tuvių poezijos antologijos re
daktoriams J. Aisčiui su A. Vai
čiulaičiu.

Gruodžio 16 d. suėjo 55 me
tai nuo Dr. J. Sauerveino - Gi
rėno mirties. Ta proga tenka 
kiek artėliau žvilgterti į jo lie
tuviškąją poeziją, kuri šiaip re
tokai tėra cituojama, viena, dėl 
jos kiek sunkokos prūsiškos 
tarmės kalbos, antra, dėl nuto
lusio meto.. Tačiau iš tikrųjų 
joj yra motyvų, kurie artimi 
ir mūsų laikams, o bendras pat
riotinis tų eilių pobūdis jų au
torių atveda į mūsų patriotinės 
lyrikos žymiųjų atstovų eiles.

Gan svarus pluoštas Girėno 
poezijos telpa Viliaus Kalvai
čio Prūsijos lietuvių dainų, iš
leistų 1905 m., rinkiny. Trečia
jame pridėjime (priede) ten 
randame 48 Girėno eiles (nr. 
187—234), sudarančias ištisą 
42. pusi, rinkinį. Tai dalis Girė
no darbo pagal paties Kalvai
čio žodžius: “Šalią keleto nau
joviškų dainų šioje knįgoje yra 
talpinta ant jo paties meilingų 
įvelyjimo dalis darbų mūsų mie
lojo, jau dabar nąbašninko Drį 
Sauerwein (Girėno), kuris apie 
40 kalbų mokėdamas ypač mū
sų lietuviškąją garbėje laikė” 
(P. 1. d., p. VH).

Pradėjęs rašyti dar Lietuviš
koje Ceitungoje, kuri 1877 m. 
imta .leisti Klaipėdoje, Sauer
veinas greit perėjo ir į aušri
ninkų eiles. Dar pirmaisiais. Auš
ros metais (1883) ten buvo iš
spausdintos eilės “Lietuvninkai 
mes esam gimę”. Minėto j Cei- 
tungoj dar anksčiau (1882) bu
vo tilpęs kitas itin svarus Girė
no eilėraštis “Lietuva ant vi-

sados”, kuris gali stovėti gre- 
I tą tikrosios Ant. Baranausko 
ar Maironio patriotinės lyrikos.

Lietuvą Sauerveinas, kaip ma
tyti iš jo ' eilių, bus pamilęs 
pirmiausia dėl jos kalbos gra
žumo ir senumo. Ją lygina su 

.sanskritu pagal tada neseniai 

.surastą lyginamosios kalboty- 
i ros metodą. Lietuvių kalba to
kia brangį, jog ją tenka mylė
ti, net jeigu ir “šunis prieš ję 
loj” (nr. 187)..

Lietuvių tautą gyvuos tol, 
kol gyvuos jos kalba. Dar 1883 
m. Aušroj spausdintame eilė
rašty Lietuviškoji 'giria (Giria, 
giria tu senoji), kur yra Mairo
nio poezijos motyvų, gale skai
tome:

Giria, giria, tu geidauji,
Tos senovės mylimos, 
Tu dejuoji, tu dūsauji 
Dėl žavinimo kalbos. 
Žavinimas čia reiškia 

nimą. Kalba neišnyko. Su ypa
tingu dvasios regėjimu Sauer- 
veinąs dargi pramatė lietuvių 
kalbos .pavasarį — jos atsinau
jinimą: Naujas bus pavasarė
lis ir kalba dar sprogs ir augs 
(nr. 230).

Kita vėl proga poetas lietu
viškąją kalbą vadina savo my
limąja-(nr. 200). Ir nors cieso
riui šiaip lojalus, Sauerveinas 
organizuoja prašymus 
riui,

į

naiki-

kaize-
kad lietuvių kalbai būtų

Jurgis Sauerveinas-Girėnas

duota daugiau teisių mokyklo
se, nes ir “karaliui bus vierniau- 
sias tas, kurs, mylėdams bro
lelius, neatsiskiria nuo kalbos”.

Nemaža 
anais 
buvo 
rasti 
iš jų

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

(“Kepurninkas”), su Donelai
čiu stodamas" už lietuviškus 
papročius.

Savo rinkinėlio pabaigoj Gi
rėnas prabyla ir intymesne ly
rine gaida, nors šiaip tai dau
giausia žadinimo poezija. Ypa
tingesnių poetinių priemonių 

joj nėra gausų. Lietuvių dainos 
bus poetui buvusios arti širdies, 
ir nesyk jų motyvą nugirsti:

zMamuže mano,
Garbuže mano,
Man aiškiai nėr valia kalbėti,
Man kalbant vilks tuojau at

bėgs (nr. 197).
Tačiau dar vienas Girėno po

ezijos dalykėlis galėtų tikti ir 
šių dienų skaitymo knygoms 
ar antologijoms, išmetus vieną 
kitą pasenusį ar perdaug tarmiš 
ką žodį, tekstą su paaiškinimais 
pritaikius šios dienos lietuviš
kajam jaunimui, kuriam pat
riotinį jausmą diegti niekad ne
bus perdauš ir pervėlu. Verkių dvaras Vilniaus krašte

šeštadienis, 1960 m. vasario 13

—kai išspausdino kelis 
darbus apie lietuvių taufjĮ 
lietuvių literatūrą, o lty?B 
paruošė Lietuvai, švietn/M 
n isterijos pakviestas, irJO 
vos mokyklų reformą jį 
(Medžiaga Lietuvosuvieaziaga Lietuvos 
reformai 1919). Prisimint

žymi suomių rašytoja J 
Talvio (prof. J. J. Mikkolv 
na) dar spaudos draudik'' laS

*
mažą 

J tiktai 
vės kovas įjungė j VarpJ* 1!? ® 
maną, kur pagrindinis 
jas yra V. Kudirka (jį'įį^ 
los pažino artimai bevieju 
Plokščiuose pas P. Kii3 
nūs), tai nenuostabu, kafl 
dien suomiai apie mus djJ 
žmn kaip kartais mes, 
JAV gyvendami.

tais daug rašė apie fy-J 
rusinimą ir priespaudą

I kai ir švediškai, o Lietuvoja

judino, 
žadino, 
dytojas 
vybės^ 
giau nf 
ir paša 
sutrenk

Girėnas

LIETUVIS SVETIMOJE KALNŲ 
ŠALELE JE.

Numylėta Lietuva, 
Kur man širdis gyvena!
Išlaikyt tave gyvą
Svetimi kampai graudena.

Žmonės čion gyven laisvai, 
Tarp savęs jie nesidarko, 
O jei syki, tai kalnai 
Viską vėl iš naujo tvarko.

soriavo didelis mūsų bičiulis A. 
R. Niemi, kuriam mirus 1932 
m. Helsinkio kapinėse lietuviai 
pastatė granitinį antkapį su pa

• Ar nepriimtumėt 
čio moksleivio? National(^■8:7 
lic Welfare Conferences.^B^. 
radarbiaudama su JAV į U 
t.vtės Departamentu,
uzs.emo, ypač P>ety
jaunimui eiti mokslą .JAV »•‘ ' POCIUS

Jeigu kas galėtų savo najJ 
apgyvendinti keliolikos 'J F

Daubose ir ant kalną,
Kur upeliai ūžia graudžiai, 
Tarp žmonelių taip laisvą 
Atminimas dega skaudžiai.

Čia fcaZniečiai sau Zaisvai 
KaZba savo gimtą ZcaZ&ą; 
Ir nuo priešu ten kalnai 
Atneša žmonėms pagalbu.

Tai matydamas meldžiu: 
Ak, kad ir pas mus taip būtą; 
Dieve, būk mums kalneliu, 
Kad kalba mums nepražūtą!

Ir vargužiai čion laisvai 
Girioj randa savo maistą,' 
Duoda žolę jiems kalnai, 
Šiaurėj kai saulutė kaista.

Tai matydamas meldžiu: 
Ak, kad ir pas mus taip būtą! 
Dieve, būk mums kalneliu, 
Kad tautą mūs nepražūtą!

Tai matydamas meldžiu:
Ak, kad ir pas mus taip būtą! 
Dieve, būk mums kalneliu,
Kad kas gera, nepražūtą

Čion dangun linkui kalnai 
Kelia sniegingąją kaktą, 
O į debesis laisvai 
Uolą įkiša kaip raktą.

KULTŪRINĖ KRONIKĄ
• Suomiai apie lietuvių kū

rybą. Didžiausias Helsinkio 
dienraštis Helsingin Sanomat 
1960. I. 13 išspausdino ilgą
straipsnį apie Lietuvių Enciklo- rimusiu Rūpintojėliu. Antkapy- 
pediją, kartu paliesdamas ir|je trumpai įrašyta: A. R. Nie- 
lietuvių literatūrą. Suomiai lie- • miui dėkinga lietuvių tauta. A. 
tuvių literatūra plačiai domisi, R. Niemi 1910—12 m. rinko Lie

tuvoje tautosaką ir dauge su 
kun. A. Sabaliausku išleido 
“Lietuvių dainos ir giesmės 
Šiaur - rytinėje Lietuvoje” 
(1912), kur tilpo 1,459 tauto- 

Niemi suomiš-

jie Helsinkio Univ. jau nuo
1 XIX a. galo prie slavistikos' tu-
i rėjo ir lietuvių k. ir literatūros 
! katedrą. Lituanistinius dalykus 
į ten skaitė J. J. Mikkola, o da
bar E. Nieminen. Taip pat Hel-, sakos užrašai. 

| sinkio Univ. ilgus metus profe-

Ak, dangau, mums apsiverk, 
Debesiai, atsidarykit! 
Gers mūs angetš, mus 

aptverk,
O pikti piktus pranykit.

Štai ant tolimą'kalną
Seksi mane, Lietuvėle: 
Tarp žmonelią taip laisvą
Tik priklauso tau širdelė.

\ Prie tavęs reik prisiglaust, 
Tavimi reik pasigirti, 
O kad širdį perdaug- skaust, 
Ūž tave ir reik numirti.

LIETUVIŠKOJI GIRIA

poi viri 
amžiaus moksleivi ar njojJ lias mii 
vę, prašoma rašyti* IntenJ P® sus 
nal High School Student pT 
ram, Youth Department,* 
WC., 1312 Massachssetts v |_____
N. W., Washington 5, D’ti kas. II 
šiemečiai moksleiviai atųį Idą asu 
rugpjūčio mėn. 
1960—1961 mokslo me|aiA|

nas 
nJuai sus

saukė t 
Gracijai 
lydimąjį 
lį nuveš

ir pasilik imenkutę 
je tebw 
vienas v 
pats mo

Bet Ii 
visai be 
vežimio 
lies pasi 
buvo ir 
keliolika 
tą eglinį 
vo pato 
eilinis C 
dainas 
pasakė: 

-Dė 
smagiau 
grabo...

Jisai 
ir nuvai 
kur sul 
spūsties, 
per ving 
salus.

Ir prn

---------- SIUNTINIAI Į LIETUVĄ-H

Siųskite Dovanas Velykoms
Geriausiam patarnavimui pasirinkite seniausią bendrovę ChiaM 
kuri jau nuo 1947 metų pati turi pasirašiusi sutartį su Ininrz 
Maskvoje.

NEMOKAMA VIETA AUTOMOBILIUI PASTATYTI | 

Prašykite naujo katalogo.
pasirinkimas geros rūšies prekių.

TELEFONUOKITE:

Didžiausras

Phone:
WA 2-9354

CENTRAL 220 S. Statei 
PARCEL chicago 4 J 
SERVICE, S L'

INC.

JKodėl medžiai susisiekę 
Šnibžda! lapais ir šakoms ? 
Vėjai, iš toli atlėkę,
Gaudžiai dyvinoms kalboms?

Giria, giria, tą senoji, 
Paslapčių pilna, pilna, 
Šlamždama ką pasakoji 
Savo dyvina kalba?

NELAUKIT, ąes rytoj jau gali būti petVžįg
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automo®si|__ _ 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, H tį-Staig 
jis parūpintų juims polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei r* 
kus neturėsite jokių -nemalonumų.

GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų: 
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICAN INDEMNITY COMPANY
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT . i 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY 
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE C0. 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT j 
PEARL ASSURANCE COMPANY

RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UN1VERSAL INSURANCE COMPANY 
VVESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 
WESTERN CASUALTY & SU RETY COMPANY . I 

Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undeni^ 

O’MALLEY and McKAV. M 
222 W. Adams St. Rooni#l

Telefonas CEntral 6-5206

ir pačių lietuvių 
laikais (kaip ir dabar) 
pradėję sąmoningai pra- 
savo kalbą. Sauerveinas 
juokės, /sakydamas: tai.

jūs praraskit savo kalbą, o mes, - 
vokiečiai, ateisim jūsų vietoj 
lietuviškai kalbėti! (“mes no-* 
rim būt lietuvninkai, o jūs ko- 
sėkit — vokiškai”) (nr.220). | 

Savo nuomonei paremti, Sau
erveinas šaukiasi dargi garsie-1 
jo Herderio, kuriam lietuvių 
kalba patikusi (nr. 200). Kaip 
žinoma, Herderis į savo “Tau
tų . balsus” (Volkslieder) įsidė
jo -Ir aštuonias išverstas lietu- j 
vių dainas. Bet kelias’jų skai-.j 
te jis orginale, kiek sugebė 
damas; su Ruhigo gramatika 
ir Hartknoch žodynu, kaip ma
tyti iš leidėjo Rygoj Hartkno- 
cho laiško Herderiui 1778. 10. 3 
(14) (Duentzer, Von u. an Her- 
der, 2, 1861, p. 81, nr. 61—63), 
kuris kaip tik buvo prašytas 
atsiųsti Ruhigo lietuvių grama
tiką ir. žodyną, kur Jjuvo trys 
liet, dainelės.

Kaip aušrininkas Sauervei- 
nas leidžiasi į tolimą mielą se
novę, apgailestaudamas, 
dėl. lietuviškos 
įtinamos” (n r. 
masis tokiais 
kilmės vyrais,

Ar tu nori pasakoti
Nuo pirmiausiąją žmonią, 
Kaip turėjo tie kovoti, 
Užsigeidę šią šalią?

Giria, giria, tu geidauji 
Tos senovės mylimos, 
Tu dejuoji,'tu dūsauji 
Dėl žavinimo kalbos.

6»

Kaip kasdien tie čia kovojo 
Su vilkais ir su meškoms, 
Kąip tarp medžią sau įieško jo 
Maisto, vietą jie būdoms.

Rašyba ir vienas kitas archa
iškas žodis pritaikyti šių dienų 
skaitytojui.

A. T.

kalyje i 
-Ei 
Dūmei 

nė stabe 
lauk, ogi 
tolėjo iš 
lako Dū 

. -Dė: 
čia ir re

Dar p 
L Dūmei 

griebė, I 
*ijo į ai 
sukruto: 

• -Ei,
Bet ai 

ir pe 
lomą Di

— Ei!
Smėlis
sis vėl š:

Netoli 
^asai pi 
’Huodu

vyrišl

Wkat
^asai

SVEIKATA, 
o kartais ir gyvybė, priklauso nuo 
to, kaip tiksliai bus išpildytas re
ceptas. Turėdami ilgametį patyri
mą, mes išpildome receptus tiks
liai, kaip jie yra daktaro nurodyti.

Kasdien išpildydami didelį kiekį 
receptų, vartojame šviežius vais
tus, kurie sėkmingai veikia, 
rime vaistu, importuotų 
nio, ir pačių naujausių, 
išrastų.

Kviečiame ir Jus duoti 
pildyti Jums prirašytą receptą ir 
įsitikinsite, kad mūsų vaistai tik
rai švieži ir kainos labai prieina
mos.

IŠPILDOME IŠ LIETUVOS GA.U 
TUS RECEPTUS.

DARGIS VAISTINE
CHARLES DARGIS, 
Reg. Pharmacistas

W. Marųuette 
Road

Chicago 29, m.
Tel TTEmlock 4-6050

Tu- 
iš užsie- 

vėliausiai
mums iš- j

• Dr. A. N. Tarulio knyga 
“Soviet Policy Toward the Bal-1 
tie Statės 1918—1940” įtrauk- Į 
ta į sąrašą * veikalų, kuriuos i 
USIA (Amerikos Informacijos 
Įstaiga) rekomenduoja įsigyti | 
savo skyriams visame pasauly-1 
ję Knygą išleido Notre Dame 
Universitetas praėjusį rudenį. I

J

Ar tu nori pasakoti 
Apie tuos senus laikus, 
Kai kareiviai apšarvuoti 
Mindavo šituos kampus?

Kaip jos karžygiai suliko 
Priešus po šiuo dangumi, 
Ir kaip viens iš ją paliko 
Lenkišku karaliumi?! —

Kaip senasis Nemuns skyrė 
Lietuvą ir svetimus, 
Kaip ateivis prisispyrę 
Pergalėti lietuvius!

FEDERAL

. Čia jūs galite pasidėti sa^o 
taupmenas nedarydami bereika
lingų kelionių Iš jūsų apylinke.s 
Ir gauti už taupmenas aukščiau
sią. dividendą, čia jūs susikalbė
site savo gimtąja kalba ir gau
site informacijas visą laiką. Ati
darą: Pirm,, A nu*. Ir Penkt. nuo 
9:00 v. r. iki 4 v. p .p., T-reč. už
daryta. Kctv. nuo 12:00 v . d. iki 
8 v. v.-'tr sekt, nuo 9:00 vai. r. 
iki 12:00 v. d.

Indėlininkai gauna nemoko
mai patarnavimus, kaip pav.: če- 
kių iškeitimas, . Money orderių, 
apmok ėjimas, elektros, gaso sąs
kaitų ir nuosavybės . faksų.

Pirmoji Liet. Federalė
Bendrove

Marąuette Pk. apylinkėj, 
vardu

PROPERTY

SAVINGS £ LOAN ASSN.

2612 West 69th Street
Tel. PRospect 6-4600

I 

“ko-Į 

staklužės panie- į 
209), didžiuoda- 
senovės prūsų j 

kaip Kopernikas 1

Kaip dažnai kad sudarkyta 
Buvo mūsą Lietuva, 
Kunigaikščią atlaikyta 
Pasiliko vis laisva!

t

2425

BEIEŠKANTIEMS
•s ypatingo dovanai vestuvių, gimtadienio, varduvių ir kitoms 

progoms, pranešame, kad yra gautas naujas transportas naujausių 
dovaninių -prekių, kurios jau yra išstatytos Jūsų apžiūrSjimui ir ten 
rasite didelį’, pasirinkimų.: sidabro .kristalo ir poreelano gaminių sta
lo ir buto. papuošimui. Sidabras yra nejuodyjąs ir nereikalingas ypa- 

rftlymo.
to. pasinaudosite ii* didėlėmis, nuolaidomis. (20 ik 40%) dabar 
išpardavimu valymo priemonėms, namų ruošos reikmenims, 

hSi 'Žaislams ir šimtams 
ei apsimoka Ir iš toliau 
tlų. KREIPTIS

JURJONO BENDROVĘ
325 i So. Halsted St., Chicago 8, Iii.

Krautuvė atidaryta pirmadieni ir ketvirtadieni nuo 9 vai.
I. vak.,'kitomis dienomis nuo 9 vai. iki 6 vai. po pietų. O 

iaillenktis nuo 11 vai. iki 3 vai. po pietų.

i

namų ruoSos
kitų .prekių.
atvažiuoti Ir pasirinkti sau relkalir
J

S
f

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

SPECIALIAI
garbanuoti plaukai. Indivi- 
plaukų sušukavimas, Silver 
natūraliai atrodantys pus-

Kerpami natūraliai 
dualiai pritaikomas 
blonding, švelnūs, 
metiniai.

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

BARBARA RŪGO, Savin.

ir šeši, iki 5 vai. vakaro 
vakaro.

SIUNČIAME Į LIETUVA
Akordeonus, siuvamas mašinas, vaistus, maistą, 

ir Jūsų atneštus siuntinius. Didelis pasirinkimas prekių 
siomis kainomis.

Pavyzdžiui: 100% vilnos medžiaga paltui 3 jardai, ar-s^į 
3* 2 jrd., rayon 2 suknelėms 8 jardai, vyriškas ar 
vilnonis megstinis ir 5 rayon skareles ............................ .

Užsakiusiems dvigubą kiekį už $99.98 pridėsime “Uni'^ 
deimantinį riežtuką ir “Zolingen” plaukams kirpti masiiOTj 

PATRIA GIFT PARCEL CO. d 
3741 West 26th St. ' CRawford 7-212*

 -——

NAUJAI ATIDARYTA MODERNIŠKŲ BALDŲ
MARŲUETTE FURNITURE CO.

Antanas Peškys ir E. V. Žukauskas, savininkai’
6222 South Western Avė. (prie 63-tiosl

Chicago 36, III. Telef. PRospect 8-8526

Baldai: VALGOMIESIEMS; MIE
GAMIESIEMS; BALIONAMS.

LEMPOS * MATRACAI * SOFOS
* FOTEI.IAI * STALIUKAI *
MIEGAMOS SOF’OS ❖ VĖSINTU
VAI * VOKIŠKI KAIMO APARA
TAI SU PATEFONU IR BE ln kt.
Krautuve atidaryta kasdien nuo 9 
vai, r. Iki 6 v. vak. Pirm, ir Ketv.
nuo 9 v. r. Iki 9 vai. vak. ir sekmad. nuo
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DŪMELIS
ANTANAS GIEDRIUS, Worcester, Mass.

Eilinis kareivis Malakijus yakmistras. Prisidėjo būrelis 
junhjlas važiavo gatve. Per žioplių. Atėjo visi prie mašinos, 
pasisukimą kažinkaip užkliudė 
lupią vyrą ir parmušė. Kunku- 
į vienu akimirksniu sustabdė 
-j&ią. Atrodė, kad tas vyras- 
gaą mažumėlį kumštelėtas, 
tžtii pergriuvo, štai ims tuo
ju ir atsikels. Bet ne: ir pats 

^Kunkulas, iššokęs iš mašinos, 
judino, krutino ir kiti supuolę1 yakmistra. _ pone‘vakmištrai 
hffino, ir čia pat pasitaikęs gy-1 ag ĮUrįu įydimąii rašte (Išima 
dytoju bandė ieškoti Jame gy-1 j- kešenės popierių) Man rei- 
’jbėSf“ ve^- Vyriškis dąu- kįa ta pristatyti i uni-

įpiunebekvėpavo. Ogydytojas.verĘiteto klinikas< čia parašyJ 
Įir pasakė, kad jo galvą labai j pOne vakmištrai. Pats kuo- 
hutrenkta — nebeatsigaus. Į^pg va(]as įsakė. O šis dabar 

nori pabėgti. Ne, vyreli. Aš vir- 
te šininko įsakymus papratęs šven 

tai. pildyti.
— Bet jis ten nenori, — sako 

j vakmistras.
kaip čia dabar?..

— Nori ar nenori — ne mano 
reika’as. 'pone vakmištrai, — 
ginasi Dūmelis. — Kai nuvešiu 
į vietą tesižinai. Aš papratęs 
klausyti, ir viskas.

— Atsiprašau. — tarė suim
tasis: — šitas kareivis turbūt 
sąpnuoja.

— Ne,
Dūmelis, 
neseniai 
įrodysiu, 
ne vakmištrai. Čia 
istorija..Pirmai, gal prieš valan
dą, geriausias mano draugas 
Malakis Kunkulas važiavo šita 
pačia mašina, kažinkaip užkliu
dė šitą ponaitį ir užmušė.

— Aš jums sakau, kad ūsai 
sapnuoja, — vėl bandė kalbėti 

| suimtasis.
— Palauk! — sušuko Dūme

lis. — Aš nesapnuoju — tuo
jau jūs pamatysite... 
draugas Kunkulas važiavo... 
aš turiu pasakyti, pone vakmis- 
trai, kad mano draugas labai 

'nelaimingas žmogus. Aš jam

*— Lipk atgal! — griežtai pa
ragino Dūmelis vyriškį.

. — Ko tu nori? — ginasi vy
riškis. — Man tiktai tiek ir te
reikėjo — ligi geležinkelio sto
ties.

-- O man ne tiek! — sako 
Dūmelis ir kreipiasi į policijos

f Kunkulas labai susirūpino, 
Kies visą minią žmonių ėmė 
gintis, skeryčiotis. Staiga iš 
įjankur atsirado policija, ap
dėjo negyvėlį, kelis žodžius policijos 
snetė su gydytoju ir uždėjo 
ssnkului ant rankų geležinius 
intius. 
Tuoiau buvo iššauktas kuo- 

I n viršininkas. Tasai per ke
lt minutes atvykęs ir trum- 

! ® susipažinęs su reikalu, iš- 
t i načios kuopos eilinį j 

Gnajaną Dūmelį, išrašė jam 
htoiij raštą ir įsakė nesrvvė- 
| nuvežti į universiteto klini- 

Užmuštasis 'neturėjo io- 
iŠĮ asmens dokumentų, tiktai 
jenkntę užrašų knygelę, kurio
je tebuvo keli meilės įrašai ir 
«ms vienintelis adresas ir tas 

moterišku vardu.
I Bet kaiu veš negyvą žmogų, 

tsi be nieko padėję ant sunk
esnio dugno? Betkas iš ša

ut pasipiktintų. Laimė, netoli 
sro ir grabdarys. Tasai per 

. išlika minučių pristatė bal- 
ųęlinĮ grabą, ir negyvėlis bū
ti patogiai paguldytas. Dabar 
Aš Gracijanas Dūmelis, lip-

| fenas į mašiną, patenkintas
;mkė:

-Dėkui, tamsta vade. Šitaip 
sagiau ir vežti žmogų. O be į nekartą esu sakęs: Malaki, ne- 
pto.. negi koks avinas!

įsai įsisėdo, paleido motorą 
ir nuvažiavo. Važiavo, važiavo, 
hr sulėtėdamas dėl mašinų 
ąėties. kur visai sustodamas 

. pa vingius ir kampus bei sig- 
BhB.
' Ir privažiavo geležinkelio sto- 

Staiga — bildina jam užpa- 
nhje i būdelės sieną: 
f - Ei! Sustok! Paleisk! 
f Dūmelis krūptelėjo ir užmy
nė stabdį. Atsidaręs duris šoks 
buk ogi žiūri — vyriškis dryk- 
Idėįo iš sunkvežinio ir smagiai 
■ko Dūmeliui: 

[ *- Dėkui už pavėžinimą. Man 
fa ir reikėjo...

Dar pamojo ranka ir nuėjo. 
. Dūmelis iš pradžios nesusi- 
«debė, tiktai akis išvertęs žiū- 

į atgijusį negyvėlį. Paskui 
hfetto; I

— Ei. ei! Palauk!
Bet anas jau buvo galą paė-1 

W ir per mašinų ūžimą ir krio-1
Dūmelio negirdėjo.

- E! — dar garsiau suriko
ir nusivijo, o vydama- 

fa vėl Jaukė; _ Laikykite! Pa-

''dcli stovėjo policininkas, 
prisijungė prie Dūmelio, 

i ? Wdu nutvėrė besiskubinan-

~ Eime,— sako Dūmelis. —

Sūri nustebęs.
- M tiiMi j traukinį, — 

" tau sakau — grįžk !
Durnelis.

^ur^au ^au užmokė- 
s "^ia vyriškis.

e' reikia tavęs pa- 
f PokI?1!0 D6meli3-— Eime. į 

dar nesupranta, |
•4SPri^ria kariškiui.’ 

* rna*iną'. — ragina |

’ ” I,a?al'au Į
T būrėsi-į

^®rado policijos j

Krivickas Vamzdžio garsą išgirdę... (iliustracija A. Giedriaus 
knygos “Liušiųjai”)

nesapnuoja, — ginasi 
— Tu pats sapnuoji, 
atsibudęs.
Išklausyk

Aš tuojau 
manęs, no- 
buvo tokia

linsiu į traukinį, ir, tada neži- jo, atkišo Dūmeliui ranką ir ta- 
nau, kam turėsiu pateikti ieš-. re: /

— Atsiprašau. Būkiva geruo
ju.. Dėkoju, kad mane pavėžinai.

— Keliauk sveikas, — palin
kėjo Dūmelis, paskui išsitempė 
prieš vąkmistrą su pakelta ran
ka, apsisukęs įšoko į mašiną ir 
nuvažiavo.

I kinį...
— Ne į traukinį, vyreli, o 

lipk atgal į mašiną ir gulkis į 
grabą! — paragino Dūmelis.

— Aš turiu lydimąjį raštą, ir 
mano . viršininko įsakymas bus 
išpildytas.

— Pasiuto! — neiškentė vie
nas pašalaitis. — Gyvą žmogų 
— į grabą!

Vakmistras 
ninkūi:

— Palypėk
, Policininkas 

ir pravėrė grabą.
— Yra, pranešė jis.
Dūmelis valandytę tylėjo ir, 

Ma i pakaitomis žvilgčiojo į vakmist- 
g | rą ir į grabą mašinoje.

| — Matai, — tarė jam vak
mistras. — Be reikalo užsipuo
lei šitą vyrą.

Dūmelis dar negalėjo atsikvo-1 
šėti.

— Dabar tu man sumokėsi 
už sugaištą laiką, — tarė jam 
suimtasis. — O jeigu aš pasi
vėluosiu į traukinį, tai ieškinys 
bus dar didesnis.

— Palauk, vyruti! — susi
griebė Dūmelis. — O kaip tu 
patekai į mano mašiną?

— Labai paprastai: 
| vieno skersgatvio, kai 
I stabtelėjęs. Aš skubinaus, o tu 
* pasitaikei važiuotas...

— Palauk šen! — porino jam 
Dūmelis. — Ar tu manęs pasi- 

,* klausei, kad lipai į mano maši- 
i ną? Sumokėk dabar už ką ta
ve vežiau!

KRONIKA
mostelėjo polici-

į sunkvežimį...

• Lietuvių dailininkai latvių I 
leidiny. Latviai Chicagoje iš-d 
leido stambų, knygos pavidalo 
1960 m. kalendorių, kuris va
dinasi: “Katolu Kalendars”, ir 
turi 168 pusi. Ištisi keturi pus
lapiai paskirti lietuvių dailinin
kų paveikslams. Įdėta Ad. Var
no “Amerikos ruduo” ir “Ru
dens pavakarė”, Vyt. Jonyno 
— “Pavasaris” ir “Vasaros dar
bai”, Antano Rūkštelės peisa- 
žas iš ciklo “Tėviškė” ir “Kau
liukų metimas” (po kryžium).

• Amerikos Lietuvių Daili
ninkų Sąjunga vasario 21 d. 7 ( 
v. v. Jaunimo Centre vėl rodys ! 
filmą iš dai’ės srities apie Tou- 
luose Lautrec ir antrą — fil
mą — apie mozaikos pasaulį? 
Kviečiami dalyvauti visi, besi- 
domį menu. Įėjimas nemoka
mas. Po filmo — pasikalbėji
mai, o paskiau — Dail. Sąjun
gos susirinkimas.

Smūgis į krūtinę 
gali atgaivinti širdį

Dr. J. Bdandenburg rašo laik-1 
rašty “The Journal of the Ame-. 

Irican Medical Association”, kad 
I vienam žmogui staiga sustojus 
įplakti širdžiai, trims smūgiais 
į pašonę vėl buvo atgaivintas < 
širdies veikirąas. Paprastai šir 
dis atgaivinama atidarius kruti-1

JAV rusų literatūroj 
fondas

JAV-se gyveną patriotai (ne 
1 raudonieji) rusai turi savo li
teratūros fondą, kuriam šiais 
metais jau yra suaukoję neto
li $10,000.

Spaudos savaitė
Katalikų spaudos savaite 

JAV-se bus 1960 metų vasario 
nės ląstą ir gydytojui širdį ma- j 21—27 dieną. Ją organizuoją
sažuojant. katalikų knygynai šiame krašte.

TĖVAS IR SŪNUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6812 S. WESTERN AVĖ., Tel. GRovehilI 6-2345>6 
1410 S. 50fh Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE'• Skulptorių B. Grėbliūną, 
gyvenantį Adelaidėje, Australi- 

I joje, Naujų Metų išvakarėse iš
tiko širdies smūgis. Gydytojai 
rado širdies trambozę ir mūsų 
skulptoriui teks ilgesnį laiką 
pagulėti Adelaidės Royal ligo
ninėje.

• V. Vaitiekūnas iš realiojo 
I simbolizmo savo kūryboje pe
reina į abstraktųjį simbolizmą. 
Tai ryškėją jo keturių kūrinių 
cikle “Į saulę”, kur išryškina
mas dvasinis ryšys su visatos 
problemomis.

Dail. Jonas Pilipauskas sa
vo paskutinėje kūryboje palin
ko į nuosaikų abstraktizmą. Ar
tėjančioje parodoje matysime 
jo tos rūšies tempera kūrinius.

Ambulansų patarna

vimas diena ir naktį.

Reikale šaukite mus.

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. M1CHIGAN AVĖ. Tel OOmmodore 4-2228

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

PETRAS P. GURSKIS
718 WEST 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

STEPONAS C. LAOKAVVICZ
2424 WEST 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLAOE Tel. VIrginia 7-6672

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

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

•J.F.EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Nermitage Avenue 
tel. YA 7-1741-2

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

• Korespondencijų konkurse, 
kurį buvo paske’bęs savaitraš
tis Tėviškės Aidai, leidžiamas 

premi
ją laimėjo P. Pusdešris. Jury 
komisija, susidedanti iš kun. 
P. Vaserio, A. Grigaičio ir red. 
B. Zumerio, premijuoiamąjį P. 
Pusdešrį įvertino už “korespon
dencijų neuždelsimą, tikslumą 
ir kruopštų tos vietovės, kurio- 
ja korespondentas gyvena, lie
tuviško gyvenimo aprašymą”. 
Premijos mecenatas — kun. 
Juozas Prunskis. Premiją lai
mėjęs Pr. Pusdešris, ją paskyrė 
Tėviškės Aidams paremti.

■ • Muzikas Juozas Strotfa iš
Rochester, N. Y., pesrsikėlė gy
venti pas savo sūnų Faustą į 
Chicagą ir čia talkins Faustui 
muzikos darbuose; apsigyveno 
2327 W. 23rd Rl., Chicago 8 III.

įšoko į mašiną | Melburne, Australijoje,

žiopsok! O jis ne, neiškenčia. Į 
f tas mergas — kaip užduotas: 
ar pėsčias eis, ar važiuotas va
žiuos, vis į jas žiopso. Jeigu ne 
tiesiai, tai nors skersom pažiū
rės. O mano dėdė, — išmintin
gas buvo žmogus, amžinątilsi, 
Dieve, duok jam gerą dangų, — 
tai jisai vis sakydavo: Vaikai, 
mergos — didžiausia nelaimė: 
saugokitės jų kaip gaisro! Ir; 
teisybę sakė. Štai dabar ir atsi- Į 
tiko... Mano draugas Malakis 
tikriausiai, pone vakmištrai, ši-j 
tą vyruką per mergas suvaži
nėjo. Aš jau žinau: pažvelgė į| 
šalį, o mašinai daug nereikia j 
— skristelėjo, tvakstelėjo, ir po 
žmogaus!

, — Pone vakmištrai. — vėl 
prabilo suimtasis, — aš pasivė- O įtartasis vyriškis nusišypso-

prie 
buvai

Minioje nuskambėjo juokas.

Automobiliai, sleftką oru
■Curtiss - Wright bendrovės 

bandomas oru slenkąs automo
bilis jau netrukus pasirodysiąs 
rinkoje. Jis laikosi ant vandens 
oro pagalvės, jam nereikia r )i 
ratų, nei nei padangų, nei bėgių, 
nei f stabdžių. Jis turi 185 mylių 
greičio aviacijos motorą, gali 
lėkti 60 mylių per valandą grei
čiu per laukus, pelkes, /andenįj 
ant savo susidaromos oro at-, 
ramos. ■

k

Kišeninis fonografas
Emerson Radio & Phono- 

graph bendrovė pradėjo ga
minti lengvus, mažiau kaip 2

• Dail. Viktoro Bričkaus ak-jsv. sveriančius fonografus.
varelių paroda, suruošta To- į colių ilgio ir 4 pločio, kurie vei- 
ronte, Kanadoje, užsidaro šian- kia naudojant elektrinių lem- 
dien. pučių baterijas. Kaina į 38.

Didžiausia ir moderniškiausia 
paminklų dirbtuvė Chicagoje

Pirkite tiesiog iš gamintoją 
sutaupysite

JOHN SAVICKAS 
MONUMENTS 

11850 So. Kedzie Avenue, 
Chicago 43. Illinois

•lūsii pasii'inlchiiui didžiausias 
rinkinys gatavų pavyzdžių

Dėl snsitariino (appointnient) galite
pašaukti kiekvienu laiku
Telef. BE 8-3632 arba BE 3-4718 

Atdara, kasdien ir sekmadeniais nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

i

sa-

INVENTORINIS 
IŠPARDAVIMAS 

JAU DABAR PATS LAIKAS SIŲSTI DOVANAS 
VELYKŲ ŠVENTĖMS!

Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno
nių, šilko, nylons, taffeta, aksomo ir kitų medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą — už žemas kainas! 
Gavome specialių medžiagų paltams kaip vyrų, taip ir mo
terų: Veliūro, činčilos ir “needlepoint”, kuriuos dar galima 
suspėti pasiųsti artimiesiems Lietuvon.

Geriausios ANGLIŠKOS ir “VVorstead” MEDŽIAGOS 
KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra $9.80, dabar už jardą tik...... *4.50

60 celių vilnonės medžiagos Ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai $1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos vertės iki
$2.98, tiktai .................................................   $1.19

Pirkę ipedžiagos daugiau už $20.00, gaus nemokamai medžiagos 
vienai suknelei. Ypatingai didelis pasirinkimas vilnonių 

ir šilkinių medžiagų suknelėms.
Čia jūs rasite didelį pasirinkimą inpflams medžiagų; 

nuotakoms “lace” satino, taffeta, “brocades”, aksomo. Shan- 
tung šilko ir kt. Yra liekanų medžiagų pamušalams už ypa
tingai žemas kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St. I’/z bloko Į pietos nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 6 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak.

UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.
Tel. MOnroe 6-8152. FREE PAKKING — kitoje pusėje gatvės

I

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3914 West lllth Street 
Tel. — CEdarcresf 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms, 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėlės 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti ir puošti 
kapą jūsų artimųjų.

3942 W. 11 Ith St, PR 9-1355 ir 9-1356

I

Itroost-pachankis į
MONUMENTS

Į 6819-21 So. Wesfern
| Ali Phones GR 6-3745
E John W. Pachankis-Patch,
= Vice-President
E C. Vitkauskas-Vitkus,
- District Mąnager
S GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ
= PASIRINKIMAS

E Atdara kasdien ir sekmad. ~
E nuo 9 vai. ryto iki 5 popiet.-1 ___________

Mes turime koplyčias 

visose Chicagos i r 

Roselando dalyse ir 

tuojau patarnausime.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188-1139

VARGE FUNERAL KOME
1424 S 50th AVĖ. OLympic 2-5245 ir TOwnhaU 3-9687

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003
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MOTERYS MINI TAUTOS ŠVENTI
E. PETRAUSKAITĖ, Chicago, III.

Jau į tradiciją įėjo, jog kas
met giedrininkės ruošia visoms 
moterims Vasario 16-sios minė- 

s jimą. šiemet šis minėjimas pra
ėjo itin giliu tautiniu susikau
pimu. Nėra abejonės, jog toks,1 
tik moterims taikomas, susi- ■ 
kaupimas, turi didelę svarbą 
patriotinių — idėjinių nuotaikų 
ugdymo dirvoje.

Čia ne vienai nuriedėjo gaili 
liūdnų prisiminimų ašarėlė, čia 
taip jiat buvo gili proga apmąs
tyti savo nuveiktus darbus, su
derinant juos su konkretizuoto
mis tautinėmis problemomis. 
Čia įvyko tarsi metinis sąžinės | 
perkratymas — ką padariau ir I 
ką dar galėjau nuveikti savo 
nuskriaustos tautos 
labui. Ir kokios yra 
mūsų pareigos.

gelbėjimo 
šiuo metu

J. Daužvardienes paskaita.

Šias mintis labai gražiai kon
kretizavo dvi itin gabios ir iš
kalbingos prelegentės. Viena jų, 
visoms čikagietiems gerai žino
ma J. Daužvardienė. Ji labai 
išsamiai ir konkrečiai pavaizda
vo Anyrikos lietuvės, senesnės 
emigrantės patriotizmą ir jos 
nuveiktuosius, darbus savo pa- 

. liktos tėvynės Lietuvos labui. 
O tie darbai būtose sąlygose 
buvo milžiniški ir drąsiai gali-, 
mą juos laikyti didvyriškais ir 
ryškiais pavyzdžiais naujosiom^ 
emigrantėms, štai jų svarbes-I 
nieji, kuriuos nuveikė tos, anot 
prelegentės, darbo bitelės — 
Amerikos lietuvės moterys, ne- 
sigdilėdamos nei savo jėgų, nei 
brangaus laiko; nei kruvinu 
prakaitu uždirbto skatiko. Jos 
tą darbštų pasišventimą laikė 
sau garbės pareiga.

Ji, dažniausiai bemokslė, su 
tokia didele meile kalbėjo savo 
vaikams apie savo gimtąjį kraš
tą, dainhvo jiems dainas, pasa
kojo pasakas ir įkvėpė jiems 
tokį savo tėvų šalies pasiilgi
mą ir meilę, jog jie dauguma 
per kelias kartas išliko patrio
tai ir taip gražiai išpuoselėjo 
savo tautos papročius ir kalbą, 
o svarbiausia tą gyvą ir jaut
rų savo tautos reikalų supra
timą. '

Kad-tai visa sukurtų, neuž
teko vien namų, bet buvo ku
riamos gausios draugijos, ku
rių dauguma išsilaikė ir iki. šių 
laikų, kurių tur būt žymiausios 
yra R,. K. Moterų Sąjungas, tu
rintį ir savo organą “Mote
rų Dirva“, turinti 5,000 skai- 

. tytojų. Tačiau motetų buvo 
daug ir kitose draugijose. Jų 
buvo daug ir žinomų. Prelegen
tė paminėjo ypač kelias po I 
Didž. karo įsijungusias į besi
kuriančios tautos pagalbos veik
lą, būtent: Šliupaitė, Radzevi
čiūtė - Šadeikienė, Kižytė, Drau- 
geliūtė - Sekienė, Avėtinaite, Bu 
lotine, Rakauskaitė ir kt., ku
rių pavardės mums labai gerai 
pažįstamos iš Nepriklausomy
bės laikų.

Iš milžiniškų darbų, į kuriuos 
buvo įsijungusios netik mote
rys, bet įtraukusios ir vaikus, 
paminėtini:

1916 m. prezidento Wilsono 
paskelbtoje lietuvių dienoje bu
vo surinkta lietuvių reikalams 
200,000 dolerių. 1921 metais 
Surinkta vienas milijonas para
šų, prašant pripažinti Lietuvą 
de jutę;

. Lietuvos kūrimosi laikais iš
pirkta laisvės bonų už 1,800,000 

'doleriu.
■

Bet tai yra tik keletas ryš
kesnių pavyzdžių. O mums vi- 

. ’ j siems labai gerai pažįstami tie 
visi labdaringi darbai, aukos, 
paramos, kurių iš Amerikos lie
tuvių pusės niekados nėra sti
gę ir kurie visus lietuvius la- 

’bai ir labai įpareigoja, jeigu ne 
Į vien dėkingumui, tai kaip sek
tini pavyzdžiai tos didžios pat- 

Iriotiškos meilės ir pasiryžimo, 
Ikad ir mes visos niekados ne- 
1 išsižadėtumėm tos Lietuvos 
evangelijos, kaip prelegentė pa
vadino — Lietuvos laisvės idė
jos,

A. Augustinavicienės kalba

Antroji, auksaburniška graž
bylyste į lietuves prabi’usi pre
legentė, atvykusi net iš Cleve- 
lando, buvo A. Augustinavičie- 
nė.

Lietuvos amžinas tragizmas
— jos nedėkinga geografmė pa
dėtis. Ši padėtis nuo amžių bu
vo ne tik lemiama, bet ir išug
dė ir tą. geležinę Lietuvos ats- 
Jpariimo, pasipriešinimo valią
— rezistenciją. Rezistencija — 
kūryba: Jos, anot prelegentės, 
“reikia mokėti”, reikia žinoti, 
kaip išlaikyti “Lietuvos idėjos 
tęstinumą”.

Lietuvos klasikai sukūrė rvę- 
kų lietuvės moters rezistencinį 
tipą, ypač Vaižgantas ir Peč- 
kauskaitė. Ji įrodė, jog “amži
nasis moteriškumas” neįmano
mas be savęs pasiaukojimo tau- 
tiškajai gyyvybei. Tas idėjas 
turi tęsti lietuvė moteris ir trem 
tyje. Tėvynės ilgesys, tikėjimas 
į Lietuvybės amžinumą ir tėvy
nės laisV| turi . pažaboti per 
stropų egoizmą.

Bet kaip reikalauti tiek daug 
iš moters, apsuptos emigraci-

l

FHENRAATIS DRAUGAS, CHICAGO, IEUNOM

tistika parodė, jog pašto per
laidomis Lietuvon buvę pasiųs
ta pinigų 30 milijonų dolerių.

įiesaiiesaiKSSilBssfilSBaiRsa

kai Trakų pilis ir Galvės ežeras; čia gyveno Ona VytautienėYpatingai šiuo metu,

jos tragizmo, čia prelegentė pa-1 
lietė emigracinės lietuvių vi
suomenės ir gyvenimo kompli
kacijas, kurios sudaro daug 
kliūčių ir disharmonijos. Dabar 
moters didysis uždavinys yra 
surasti, sukurti harmoniją. L 
kur paimti jėgų ? Atsakymas amžiaus auk’ėjimo prie-
— atsirėmus Aukščiausiąja Jė- m°my parodą, kuri atkreipė 
ga sukurti kupiną meilės li*tu-1dėmesį dviejų Chicagoš u-tų: 
višką atmosferą. Tokioj atmos- IHmois ir Loyolos. 
feroj išbujojusi jaunoji karta,
'nors ji negali būt “.tokia kaip amerikiečiai irgi yra labai šu
lu”, bet ji turės stiprų pagrin- Ju<^§ atgaivinti Montesorinį są- 
aą naujai, naujų laikų tautinei į jūdį, tai mes, lietuviai, laiko- 
kūrybai.

ft. L. MONTESSORI D-JA 
GARSINA LIETUVOS 

VARLA
Didelį kultūrinį ir propagan- 

I dinį darbą atliko Montessori 
Tą ' d-ja, suruošdama priešmokyk-

• Tėvas J. Kubilius minėjimo 
pradžioje sukalbėjo invokaci- 
ją |

“Minint 16-tos Vasario die
ną, duok mums. Viešpatie, nri- 
piminti ir pamilti Pirmosios Vil
niaus Tarvbos Lietuvą: Basa
navičių, Kudirkų Maironiu, Čiur- 

| lionių Lietuva. Pečkauskaitės, 
Žemaitės Lietuvą. Lietuvės se- 

Inųtės Lietuva, kuri savo mal
da ją išpuošė ir ašaromis nu
plovė. To vaikučio Lietuvą, ku- 

Iris mažutis ją apleido ir savo 
svajonėmis jos galvą anipvnė 
— Vytauto Didžiojo žygiais pir
mojo lietuvio krauju, pralietu 
už jos laisvę, ir visų mūsų nu
mylėtą laisva, taikią ir šventą 
Lietuvą. Mūsų visų širdžių- ir 
protų gerą Lietuvą, kurioje že
mę dirba artojas, darželį sėja 

I nekalta lietuvaitė, mokslo kny
gą skaito kiekvienas ir dainą 
dainuoja visi”.

I

Meninei daly labai įspūdingai, 
pravirkdžiusi didžiumą dalyvių, 
padeklamavo D. Mitkienės eilė
raštį “Ar atsimeni? Inga »Pa- 
Vokaitė (apie baisųjį birželį) 
ir maloniai palepino klausą ir 
širdį dainininkė St. Klimaitė- 
Pautieniene, padainavusi keletą 
lietuviškų dainų, o O. Pankiene 
perskaitė E. Juknevičienės ei
lėraštį. Minėjimą pravedė “Gied
ros” pirmininkė E.Juknevičienė.

Po to sekė arbatėlė.

PADAVIMAS APIE VIRTINIUS
Lietuviški kaldūnai kilę iš 

deivės Mildos...

Lenkiškoje virtuvėje daug 
svetimos kilmės patiekalų įgi
jo “pilietinių teisių” ir yra la
bai mėgiami.

Prie tokių patiekalų, pirmo
je eilėje, priklauso lietuviški 
mėsos virtiniai (kaldūnai). 
Esanti net legenda apie lietu
viškų kaldūnų kilmę:

I Dievų Perkūno ir Jupiterio 
draugės buvo pamėgusios nu
sileisti iš dangaus žemėn, norė
damos/ išsimaudyti Vilnelėje. 

Viena jų, deivė Milda, kartą 
buvo priversta likti žemėje, ka
dangi ją įsimylėjęs piemuo pa
vogė jos magišką skraistę, ku
rią apsigaubusi ji vėl grįždavo 
į dangų. Legenda baigiama ap
rašymu vestuvių buvusios dei
vės Mildos su piemeniu. Vestu- Į 

Ivių puotoje, besiruošiant kepti 
jautį, Milda patiekė virtinių re- į 
ceptą. Iš čia ir kilo toji lietu-1 
viškų virtinių, tariamoji kilmė i 
iš dievų.

Legenda persnausdinta iš 
mėnesinio lenkų žurnalo Psze- 
mysl Gastronomiczny.

Štai tas lietuviškų kaldūnų I 
receptas.

’ Lietuviški mėsos virtiniai 
1. Įdaro paruošimas. sva

ro avienos,'% svaro jautienos, 
geriausia filee, 9 uncijos jau
tienos taukų (lajaus). Mėsą ir 
taukus, nuplovus, sumalti. Pri- 

1 dėti viena sutarkuotą švogū-
Tų laikų Amerikos paštų sta- ną. Šiek tiek česnako, ištrinto

su druska, truputį maltų pipi
rų ir šiek tiek maironų. Gerai 

J išmaišyti į vienalytę masę. Jei
gu atrodytų per sausa, galima 
įpilti šiek tiek buliono.

2. Tešla. Tešlą įmaišyti mink 
štai — kaip pyragams (be mie
lių) . Pabarstant šiek tiek mil
tais, plonai iškočioti. Vyno stik
liuku spausti apskritas plokš
tes, arba pjaustyti keturkam
piais gabaliukais. Į kiekvieną 
(apskritą ar keturkampį) gaba
liuką dėti šiek tiek jau paruoš- 

l to įdaro. Formuoti pyragaičio 
pavidalą, stipriai apspaudžiant 
kraštus. Dėti mažais kiekiais 
į smarkiai verdantį, pasūdytą 
vandenį. Pavirinus nukošti. Val
gymui tiekti su šiek tiek bulio
no, arba trupučiu sriubos, ku
rioje virė ka’dūnai. Galima pa
tiekti ir su svieste apkeptais, 
baltos, tarkuotos duonos sau
sainiais.

Iš 1959 m. gruodžio m. 30 
dienos Dziennik Chicagoski 
laisvai vertė Elena Jnknevičie-

mi didelėje pagarboje, kadan- 
įgi mes pasirodėme jau turį šio
je srityje prityrusias ir suge
bančias šį reikalą tvarkyti ir 
vesti pedagoges — montesori- 
ninkes, ko amerikiečiams šian
dien labai trūksta ir turi im
portuoti iš Europos.

Todėl didelio susidomėjimo 
susilaukė ir D. Petrutytės pas
kaita bei montesorinių auklėji
mo priemonių demonstravimas, 
pailiustruojant visa tai 
darbais.

Paskaita įvyko sausio 
8 v. v. ILLINI UNION 
Illinois U-to) patalpose. Paskai
tą skaityti pakvietė “I’linois 
Association of O. T. (Occupa- 
tional 
tema: 
origin 
basic 
tional

Po paskaitos sekė klausimai 
ir atsakymai,. . Tuojau pat buvo 
išpirkta nemaža knygų- “Sec- 
ret of Childhood”. (Tai pačios 
Montessori,-moksliškų tyrinė
jimų daviniai, kuriais remian
tis išryškėja, ir vaiko dvasinės 
plėtoties , dėsniai. Montessori 
juos, sekdama atskleidė vaiko 
vystymosi paslaptis).

’ S-gos pirmininkė paprašė D. 
Petrutytės paruošti dar paskai
tų ir prašė sutikimo atvykti vi
sai grupei į Montesorinį Židinį, 
kad nuodugniau susipažinti su 
auklėjimo priemonėmis bei jų 
vartojimu ir 
čius vaikus.

Montessori 
kursai bus 
17 d. (ateinantį antradienį) 7 
vai. 30 min. vak. 3721 W. 65 St. 
Kursus veda ped. D. Petrutvtė.

D. M.

l

Kiaune, senovės lietuvių “pini
ginis' žvėrelis”; iliustracija iš J. 
Kario knygos ‘apie šen. liet, pini-1 
gus. , i

vaikų

26 d.
(prie

Therapysts). Paskaitos 
“Maria Montessori, the 
of lier method and the 

principles of her educa- 
system”.

pamatyti dirhan-

d-jos motinoms 
atidaryti vasario

Pabučiuok savo vedybinį 
žiedą

Katalikų vedusiųjų poroms 
susti orinti tarpusavio meilę ir 
atsidavimą, Šv. Tėvas paskel
bė naujus atlaidus.

Pagal Vatikano radiją, sako
ma, kad, jei katalikiškoji pora 
“pabučiuos vedybinį Ledą su 
pamaldumu, pavieniui, ar kar
tu, ir pakartos invokaciją: “O 
Viešpatie, suteik, kad mylėdami 
Tave, mes mylėtume viens ki
tą ir gyventume pagal Tavo 
šventą įsakymą.” jie gaus 300 
dienų dalinius atlaidus”.

Vatikano radijas pridėjo, kad 
tuo siekiama sustiprinti šeimy
ninę meilę ir ištikimybę šiuo 
metu, kai vedybų natūraliosios 
ir dieviškos teisės yra dažnai 
pažeidžiamos.

Moterys pirmauja
Antropologas Ashlev Monta- 

gu, seniai žinomas kaipo propo- 
nentas jo vadinamos “moterų 
natūraliosios pirmenybės”, pas
kutinėje savo paskaitoje tuo 
klausimu pasakė:

“Kiekvienas žino, kad vyras 
yra daug gudresnis už moterį, 
bet kas liečia protą — teisingus 
atsakymus tinkamu laiku — 

'■ i moterys stovi kur kas augščiau 
• j už vyrus.

D. KUNIGAIKŠT. ONA VYTAUTIENĖ 
MOTERY

v "’lŠalia gausios medžiagos Ka- mino ainiai “taigi, aukščiausios 
ledų mistikos temomis pasku- kilmes, tos pačios, kaip ir pat- 
tiniame “Moters” numeryje aps- sai Vytautas Didysis”, 
tu istorinių straipsnių. Viename 
jų E. Kardelienė rašo“ Trupu
tis atsiminimų apie Lietuvos 
Valstybinę Operą”, o G. Breicb- 
manienė — apie lietuvių tau
tos šokius. Įdomiausia gi yra 
dr. V: D. Sruogienės grynai is
torinė apžvalga: “Did. Lietuvos 
kunigaikštienė Ona Vytautie
nė”. Atrodo, kiekvienas pavar- I Įėjo netrūkti, kadangi nuo se- 
tęs šį “Moters” numerį, visą dė- nų laikų Lietuvos valdovai gi- 
mesį sukaupia šiam didžiai įdo
miam’ straipsniui. Šio straips
nio turinys kiekvieno lietuvic 
širdžiai nepaprastai mielas ir 
įdomus Jeigu pakeltu įdomu
mu skaitome mūsų legendas 
apie istorinius herojus, tai ką 
bekalbėsi, jei yra paduodama 
patikimiausi istoriniai f akta,Į 
apie milžiniškos reikšmės mū
sų istorijos asmenį —. Vytau
to Didžiojo žmoną.

“Gyvendama tokiame kun
kuliuojančiame centre, Vytau
tienė turėjo progos gerai pa
žinti žymiausius Lietuvos žmo
nės, stebėti kryžiuočių riterius, 
atvykdavusius deryboms, me
džioklėms, vaišėms,' bendrauti 
su gudų ir rusų sričių žmonė
mis, su lenkais, kurių čia ga-

miniavosi su Mozūrijos kuni
gaikščiais”.

Ne rusė, ne gudė, o dzūkė.
Kaip liūdna, jog mums nepa
lankūs ir nepatikimi istoriniai 
šaltiniai tą mums taip svarbų 
asmenį šimtmečiams buvo už- 
temdę, padarydami ją Lietuvai 
svetimtaute. Autorė, pasirem
dama prof: Ign. Jonyno patiki
miausiais įrodymais, rašo: “Ku
nigaikštienė Ona visai nebuvu
si nei rūkė, nei gudė, bet tikra 
lietuvė iš Dzūkijoj miškų”. Ona i 
Vytautienė, kaip ir jos garbin-1 

gasis vyras, buvo tikrieji Gedi- metams-.

Išsilavinusi moteris

, Ona turėjo gražių progų prais 
lavinti ir įsigyti tą platų akira
tį. kuris stebino jos amžininkus 
ir sudarė jai didžiai išsilavinu
sios moters vardą”?’Tačiau, at-i 
rodo, ji Trakuose šį akiratį tu
rėjo tik praplėsti, nes ir jos 
tėvo Eišiškių pilyje, tų progų 
jai netrūko.

Ši aktuali studija šiuo kartu 
dr. K. Sruogienės baigiama 
šiais žodžiais: “Tiktai kunigaik
štienei Onai ir tik jai vienai pri
klauso Vytauto išvadavimo nuo-’ 
pelnas”.- Studija dar bus tęsia
ma kitame nr.

Šalia jau pažįstamos Ados 
Karvelytės “Moteris” priskai
to dvi berods naujas poetes — 

j Danutę Paškevičiūtę ir Komą 
Į Jaloveckąitę - Dapšienę.

“Moteries” kaina tik 3 dol
E. P.

11
Maria Immaculada,Rft 

i NA, Peru. S. A. Arba 1
- siųsti per kun. dr. J. pJ 

“Draugo” adresu: ,

★ Vida Didžiulyje, abi 
iš Bogotos, Kolumbijos,] 
juoti Chicagon, pasirinki 
ną geriausiai pastatytų J 
lo įstaigų — Rosary bU 
River Forest, III. Baigusi J 
tesniąją mokyklą Kotf 
aukščiausiais pažymiais, jį | 
sirinko studijuoti prekvhiį! 
ministraciją'. Vida apsgJ 
kolegijos bendrabutyje, ml 
mė ji rado ir kitą lieW 
tremtinę iš Chicagoš, sfgjj 
jančią trečius metus kalbių 
sary kolegijoje magistro į 
nio siekia lietuvė tremtoji 
tis Vaičiūnaitė iš Moūtų 
Kanados, atvykusi čia prieš į 
tus. Kolegija yra vedama S 
rų domininkonių. Kolegijoj 
seserų profesorių ir kitas 
pasauliečių profesorių » 
soriauja ir lietuvis tražį 
inž. J. Rugys, dėstydami 
miją ir rusų kalbą. 11

* Lietuvių Scenos Duil 
toju Sąjungos Chicagoš sip 

i intensyviai ruošiasi ptstr
P. Vaičiūno “Prisikėltoą’.į 

I toriaus mirties sukakčiai ■ 
i nėti. Režisuoja • Ant ra 
Sąjungos Chicagoš skyrių j 

■ vuoja ketvirtus metus Qa» 
I je. Jam vadovauja soL M 
Adomaitienė, vėl naujai 
ta po dviejų metų pinriai 
vimo. Sąjunga apjungia Į 
nininkus, dramos aktorini 
lėto ir kitus scenos 
jus. Į valdybą įeina: 
laitytė - Visockiėriė, J. Cft 
lienė, č. Rukuiža ir A.

★ Dr. Sofija OždytA^ 
pusmetį išlaikiusi Mup- 
valstybėje egzaminus ir 
si rezidenciją. 3 metų 
ligų John Hopkins kl®^ 
nuo pereitų metų rugsėjui 
atidarė kabinetą BalW

IŠ MOTERŲ PASAULIO
sijomis upės pakraščiu. Ten yra 

idaug, kurie niekad nėra girdėję 
apie Dievą ir tikėjimą. Gyvena 
kaip gyvulėliai, niekad nėra išė
ję iš tos vietos, kur gyvena. Ne
turi nei vardo, nei pavardės. ______ 
Viename kaime, kur nravedė I a(jresu, 1115 st paul SU 

I misijas, buvo pakrikštyta 14 , timore 2, Md. 1952 » 
didelių ir mažų, suteikti 9 Mote- ; Oželytė yra išlaikius 

' rystės Sakramentai jauniems 
,ir seniems, suteiktos 28 pirmos 
Šv. Komunijos; taipgi sutvirt. 
sakramenta priėmė 30. Yra vie
tų, kur Seselėms neįmanoma 
įžengti, kur niekad nėra įžen
gęs kunigas.

Per paskutines 2—3 savai
tes buvo didelės nelaimės Peru 
valstybėje. Tarp Puno ir Are- 
quipa (antras miestas po Li- . 
mos) jau buvo daugiau kaip 
100 žemes drebėjimų. Daug mi
rusių, milžiniški nuostoliai. 
Daug pagalbos gavo iš kitų 
valstybių ir ypač iš JAV. Šie
met ten dide’is upių išsilieji
mas, išrausiąs didelius žemės 
plotus, išneša ne tik arčiau sto
vinčias trobas, bet ištisus kai
mus.

Net 75 našlaites ieško prieg
lobsčio pas seseles. Dabar no
rima pastatyti mergaitėms 
prieglaudą, kuri kainuos 5 tūks
tančius dol. Lietuvaitė misio- 

I nierė griaudžiai prašo pagal
bos, nes našlaičių skaičius didė
ja. Jos adresas yra: Maria Šir-

★ Dr. Jonė Na vakienė - De- 
veike, gyv. Paryžiuje, Prancū
zijoje, kruopščiai besirausdama 
po archyvus, suranda laiko pa
švęsti lietuviškajam jaunimui, 
kuriam ji rodo didelę meilę. Ji 
dėsto Vasario 15-tosios gimna
zijoje Vokietijoje, į kurią vyks
ta iš Paryžiaus jau 50-tą kar-

| tą. Daktarė dalyvavo a. ■ a. ar- 
Ikivysk. J. Skvirecko laidotuvė
se, po kurių ji trumpam susto
jo Salzburge. Ji rašo: “Baltam 
sniegui krentant, vos atsigau
dama po išgyvenimų belaido
jant J. E. 'Skvirecką”... Darbš
čioji mokslininkė visas jėgas 
skiria lietuvių tautos praeities 
tyrinėjimui ir džiaugiasi ran
danti vis vieną atradimą po ki
to. Mūsų istorikė džiaugiasi, 
kad Lietuvos Statuto vertimas 
jau yra baigtas. Dabarxtaiso, 
tvarko, kol galutinai bus spau
dos darbui paruoštas. Apie Va
sario 16-tosios gimnaziją atsi
liepia: “Esu visai įsimylėjusi į 
Vasario 16-sios gimnaziją. Mū
sų jaunimas tikrai jaukus ir 
mielas. Turime jų tarpę labai 
gabių mokinių”.

★ Lietuvaite misionierė Pe
ru valstybėje, Pietų Amerikoje, 
Marija širdies Jėzaus, dabar 
laisva nuo darbo mokyklose, 
nes turima ten atostogas nuo 
gruodžio 15 iki balandžio 1 d.

i Darbo turi visad labai daug, 
I dabar daugiau važinėja su mi- dies Jėzaus F. M. M. Colegio

jos teisėms gauti. egSr 
Illinois valstybėje, j

★ Architektė Bronė 
te yra išrinkta ALIAS ** 
rikos Lietuyių Inžinierių 
chitektų sąjungos) U 
valdybon ir eina iždini^ 
reigas.

★ Architektę Stefani^ 

kienė išrifikta ALIAS 
komisijon Chicagoje.

Vyrams pakakę®1’
Chicagoje įvykusia®64 

Statytojų Sąjungos sW 
m e detroitietis atstovi? 
Jonės pakėlė kepurę pi*5;, 
rį, ją girdamas: “JeiD^ 
kimo reikahai AnieriW’. 
palikti vyrams, ši or^rt 
greičiausiai vadintųsi * • 
lT rvų Statytojų sąjU»K? 
toji mažoji moteriškaitei 
vas ją laimina, reikahv 
žaus namo”.

žmona yra vyro nan3?* | 
j jis niekur nėra taip m®* . 

| pas savo žmoną. 1 
i


