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Ne pasroviui, 
o savuoju keliu

Besirengiant VII ateitininkų kongresui*)

Juozas Girnius

Šių metų liepos 3—4 d. To
ronte ateitininkai renkasi savo 
septintajam kongresui. Tai mū
sų trečiasis kongresas už Lie
tuvos ribų. 1954 ir 1960 m. savo 
kongresus turėjome JAV, Chi
cagoje. Šiemet pirmą kartą mū
sų kongresas įvyksta Kanadoje, 
kur ypač džiaugiamės savo gy
vu jaunimu Toronto ir Hamil
tono kolonijose.

Istoriškai šis kongresas nebus 
ypatingas kokiu nors jubilieji
niu minėjimu (tik prieš penke
rius metus atšventėme savo 
organizacijos 50 metų sukaktį). 
Bet tai nieku būdu nemažina 
busimojo kongreso reikšmės. 
Mūsų kongresų prasmę sudaro 
ne jubiliejinės datos ar išorinės 
demonstracijos, o tai, ko juose 
esmingai pasiekiama. Esmiškai 
visų kongresų prasmė yra ta 
pati — po tam tikro laiko (nuo 
1920 m. susidarė penkmečio tra
dicija) pažvelgimas į eitą kelią 
ir nustatymas uždavinių atei
čiai. Šituo būdu mūsų kongre
sai liudija ateitininkijos gyvy
bingumą.

Kokius naujus rūpesčius ke
lia mums laikas šiuo metu. Kaip 
šiuos rūpesčius spręsti savo ide
alų šviesoje? Šiuos du klausi
mus atspindi busimojo kongre
so šūkis: atvirybė laikui, išti
kimybė idealui!

Konkrečioj tikrovėj nėra 
sprendimų visam laikui, nes gy
venimas nestovi vietoje sustin
gęs. Su gyvenimo tėkme kyla 
ir nauji uždaviniai, kurie atitin
kamai reikalauja ir naujų 
sprendimų. Bergždžia sielotis 
dėl tų rūpesčių, kurie jau yra 
gyvenimo pralenkti, bet nema
tyti tų rūpesčių, prieš kuriuos 
šiuo metu stovime. Todėl ir rei
kia būti atviriems laikui — 
tiems klausimams, kurie liudys, 
kiek iš tiesų buvome teisūs. Nė-

*) Norime skaitytojo dėmesį at
kreipti į tai. kad šitas prieškong- 
resinls Ateitininkų federacijos va
do straipsnis savo mintimis yra 
aktualus ne vien tik ateitininkams, 
bet ,ir visiems, nuoširdžiai besi
rūpinantiems dvasine, kultūrine ir 
visuomenine mūsų išeivijos pastan
ga, nes ne vienu atveju, kas taiko
ma ateitininkams, tinka ir kitiems 
įvairiaspalvės lietuviškos bendruo
menės nariams. R e d.
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ra abstraktaus teisumo, tėra 
teisumas savo laiku.

Renkamės savo septintajam 
kongresui dideliu Bažnyčios is- 
storijos momentu, vykstant 
pop. Jono XXIII sušauktam ir 
pop. Pauliaus VI tęsiamam Va
tikano antrajam susirinkimui. 
Tai istorinis posūkis savo visa 
dvasia — tiek išsilaisvinimu iš 
formalizmo bei legalizmo užda
rumos, tiek atviros krikščioniš
kosios meilės skaidriu nušviti
mu. Be abejo, atvirosios katali
kybės dvasia, gaivalingai dabar 
prasiveržusi, jau seniai brendo 
daugelio kraštų katalikuose in
telektualuose. Šis gelmingas 
krikščioniškosios minties nušvi
timas ir mūsų neužtiko visiškai 
netikėtai, be jokio pasiruošimo. 
Daugelis idėjų, iškilusių šiame 
Bažnyčios susirinkime, buvo 
pradėjusios brėkšti ir mūsų tar
pe. Nevisi jas deramai iš karto

Dr. Juozas Girnius skaito paskai
tą poeto V. Mačernio minėjime 
New Yorke. Nuotr. V. Maželio 

suprato, daugelis jas sutiko su 
įtarimu. Todėl nevienam ir iš 
Vatikano antrojo susirinkimo 
daug kas pasirodė kone netikė
ta staigmena. Tai liudija, kiek 
mažai vidinė katalikybės gelmė 
buvo jaučiama net ir tų, kurie 
save laikė sąmoningaisiais ka
talikais. Stovime prieš uždavinį 
plačiau atsiverti atvirosios ka
talikybės dvasiai ir tuo pačiu 
plačiau jai atverti ir kitus.

Daug buvo aimanų dėl kata
likų "suskilimo” ten, kur iš tie
sų jo nebuvo, bet mažai regė
jome savo atskilimą nuo kitų ir 
užsidarymą savo tarpe. Vienur 
jaudinomės dėl skirtybių ir ten, 
kur esame laisvi skirtis, o kitur 
abejingai žiūrėjome į vienybę 
ir ten, kur ji būtina. Tam tikro 
pagrindo turi — ar bent turėjo 
— ir vadinamojo “skilimo” rū
pestis. Bet nepalyginamai dides
nis rūpestis yra bendras mūsų 
užsidarymas nuo tų, kurie lie
ka šalia organizacijų ar daly
vauja skirtingose organizacijo
se. Turime savęs atvirai pa
klausti, ar bent iš dalies nesa
me kalti dėl to nelemto nesusi
pratimo, kad ir pačiuose tikin
čiuosiuose katalikuose girdima 
kalbant apie “katalikus” kaip

apie skirtingą grupę (taip “ka
taliko” žodis susiaurintas, kad 
priklausomybė katalikų akcijos 
organizacijoms ima nustelbti pri 
klausomybę Bažnyčiai!). Tarp 
visų tikinčiųjų lietuvių katalikų 
sudarome tik mažumą, bet tai 
pagrindas ne savo tarpe užsi
daryti, o kiek galint likti atvi
resniems. Katalikų organizaci
jose nėra ko sielotis vienybe,

nes čia ji savaime pasiekiama. 
Bet reikia sielotis, kad visi ti
kintieji katalikai jaustų savo 
bendrą krikščioniškąją atsako
mybę. Gyvybiškai svarbu pla
čiau suprasti katalikų vienybę, 
negu ligšiol mūsuose buvo su
prantama. Savo ruožtu ekume
ninė dvasia žadina gilinti krikš
čioniškąjį solidarumą ir su tais 
mūsų broliais, kurie priklau-

Antanas Jasmantas

VELYKŲ PROCESIJA

Ak rytmečiai,
Ak rytmečiai tie tolimieji,
Kada plačiai
Lyg vandenys giesmė laukus užlieja
Ir bokšte prikelia ošimą ilgą ilgą;
Kai pirmutinė similga
Nedrąsiai stiebias pažiūrėti*
Kaip mūs laukų grumsteliai žiburėti —
Ne, ne — kaip paauksuotos Tavo rankos žvilga.

Ir Tu eini,
Tu, užmirštasis, tris kartus, eini.
O gluosnių pumpurai raini,
Plaukuoti tarsi kirmėlaitės
Ant Tavo tako susiraitę
Ir nusižeminę Tau glaudžiasi prie kojų,
Lyg prieš savaitę
Mes palmių Tau su mirtomis nebūtum kloję.

Bet šiandien vėl Tu mus kvieti: 
Pagniodžiu dunda žingsniai mūs kieti.
Jau tuoj, jau tuoj prinokusiom su dirsėm 
Ir mes nusvirsimi —
Visi įmes paskutinio vėjo pakąsti 
Nusvirsimi prieš Tave, auksinis Tu kviety!

Ak rytmečiai,
Ak rytmečiai tie tolimieji,
Kada plačiai
Lyg vandenys giesmė laukus užlieja
Ir bokšte prikelia ošimą ilgą ilgą, 
Tada ir mes lyg pirmutinė similga 
Nedrąsiai stiebiamės pasižiūrėti,
Kaip mūs laukų grumsteliai žiburėti — 
Ne, ne — kaip paauksuotos Tavo rankos žvilga.

VORO SONETAS

Išbalęs beržas ir speige pavytęs 
Gelsvučiais pumpurais staiga sužiuro 
Lyg auksaplaukės kūdikių galvytės 
Prie pirmą kart pravertų saulės durų.

Gelsva piene pakvietę pirmą bitę. 
Suvirpo šilumoj melsvi papieviai. 
Jauni ir saulės šypsenoj nušvitę 
Pakilo upės karklai raudonžieviai.

Ir aš, kaip voras į stiklinį indą, 
Kai nerimu visi garsai pasklinda, 
Ir ilgesiu ir troškuliu atgiję,

Svaigiu džiaugsmu mūs žemę juosia — 
{ naują būtį, lyg į slidžią giją, 
Iš naujo, vis iš naujo kabinuosi.
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AR TIKIME Į KŪNO PRISIKĖLIMĄ?

so protestantiškosioms bažny
čioms. Pagaliau mūsų pareiga 
puoselėti visos lietuviškosios 
bendruomenės broliškumą pačiu 
krikščioniškos meilės liudijimu 
santykiuose su visais artimai
siais, ar jie ieškotų Dievo už 
krikščionybės ar aplamai nesi
rūpintų Dievo klausimu, vienaip

Neseniai man teko girdėti 
vieno žydo mokslininko paskai
tą. Tai būva Šv. Ksavero ko
legijos suorganizuotų biblinių 
studijų proga. Tarpe kitų žy
mių kalbėtojų iš Amerikos ir 
Europos buvo ir garsusis 
Qumran rankraščių tyrinėtojas 
Tėvas de Vaux, O. P. Bet ne 
jį aš dabar noriu prisiminti. 
Aš noriu prisiminti dr. Samu
elį Sandmel, Cincinnati žydų 
kolegijos provostą. Jis čia kal
bėjo apie Naujojo Testamento 
raštijos santykį su tolaikine 
rabinine ir helenistine žydų 
raštija. Koks tai yra įdomus 
kalbėtojas, matyti iš jo para
šytų knygų antraščių. 1957 m. 
jis išleido “Pauliaus genijus” 
ir “Naujasis testamentas žydų 
supratimu”. Šį mėnesį išeina 
nemažiau įdomi jo knyga — 
“Mes žydai ir Jėzus”.

(Nukelta į 2 psl.)

Savo paskaitoje jis prasita
rė, kad žydai tiki į mirusiųjų 
prisikėlimą. Šen. Testamento 
tyrinėtojams yra žinomas tam 
tikras šios kultūros santūru
mas mirusiųjų kulto atžvilgiu, 
geriau sakant, jo nebuvimas. 
Šen. Testamento kultūra yra 
garsi savo egzistenciniu pobū-

tikrųjų, gali 
kaip yra su 
tiesos tikėji- 
eilinio tikin-
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EI Greco (ispanų dailininkas, miręs 1614 m. (Kristaus prisikėlimas 
Paveikslas Prado muziejuje, Madride, Ispanijoj

džiu. Nors, žinoma, negalima 
manyti, kad čia nebuvo tikėji
mo į pomirtinį gyvenimą. Tai 
yra pakankamai paliudyta, 
ypač vėlesnėse Šen. Testamen
to knygose. Ko čia trūksta, 
tai mirusiųjų kulto, pvz. pana
šaus į Egipto. Turint tai prieš 
akis, suprantama, kad šis pre
legento pareiškimas nebuvo 
praleistas negirdomis ir po pa
skaitos vykusiose ištisos va
landos diskusijose prelegentas 
buvo paprašytas paaiškinti 
plačiau, kaip jis tai supranta.

Kalbėtojas atsakydamas tik 
patvirtino tai, ką jis buvo sa
kęs. Tada klausėjas jam pri
minė, kad šiandien daugumas 
žydų netiki į prisikėlimą. Į tai 
prelegentas atsakė, kad yra ir 
krikščionių, kurie netiki į pri
sikėlimą, bet jis nesidavė nu
kalbamas, kad Žydų tikėjime 
ši tiesa nebūtų išpažįstama.

Šia proga, iš 
kilti klausimas, 
kūno prisikėlimo 
mu šiandieninio
čiojo galvosenoje. Viena, kas 
yra tikra, kad šiandieninio 
krikščionio tikėjimas kūno pri
sikėlimu nėra toks entuziastin
gas. koks jis buvo pvz. apaš
talui Povilui. Jam tai buvo 
viskas. “Jeigu nėra mirusiųjų 
prisikėlimo, tai nė Kristus ne
prisikėlė. O jei Kristus nepri
sikėlė, tai mūsų skelbimas yra 
tuščias, tuščias ir jūsų tikėji
mas”. (1 Kor. 15,13—14.)

Negalima būtų prikišti šian
dieniniam krikščioniui, kad jis 
netiki pomirtiniu gyvenimu. 
Tai yra gana plačiai priimta 
tiesa. Net toks žmogus, kuris 
ne visais atžvilgiais derinasi 
su krikščioniškuoju tikėjimu, 
paprastai šią tiesą neatmeta. 
Ši tiesa yra bendras Europos 
ir daugelio kitų tautų tikėji
mas, ateinąs iš labai senų lai
kų. Graikiška, romėniška ar 
bet kuri kita religija yra pil
na mirusiųjų kulto.

Kūno prisikėlimas vis dėlto 
yra ne tas pat, kas pomirtinis 
gyvenimas. Pomirtinis gyveni
mas tačiau yra natūrali sąly
ga tikėjimui į kūno prisikėli
mą. Zydijoje, bent Kristaus 
laikais, žymi visuomenės dalis 
tikėjo mirusių prisikėlimu. Tai 
liudija ap. Povilo kovos, užra
šytos Apaštalų Darbuose. Šia 
tiesa tikėjo fariziejai. Jai ak
tyviai priešinosi sadukėjų 
kryptis. Grėsmių suspaustas, 
apaštalas Povilas savo perse
kiotojams iškėlė jų ginčijamą 
klausimą. Jis pasakė: “Aš fa
riziejus, fariziejų sūnus. Aš 
teisiamas dėl vilties ir numi
rusiųjų prisikėlimo”. Tada jo 
kaltintojai suskilo ir pradėjo 
ginčytis tarp savęs. (22,6— 
10.)

Nėra abejonės, kad mirusių
jų prisikėlimo tiesa yra per
daug nuostabi tiesa, kad nesu
keltų diskusijų. Tai yra tiesa 
per daug laužanti evoliucinę 
žmogaus galvojimo logiką. Ir 
dėl to net labai dvasingiems 
žmonėms ji neretai pasilieka 
neprieinama. Geras pavyzdys 
šiam reikalui yra atėniečiai fi
losofai, kuriems apaštalas Po
vilas paskelbė Kristaus prisi
kėlimo tiesą. “Išgirdę apie mi-

(Nukelta į 2 pal.)



Ne pasroviui
(Atkelta iš 1 psl.) 

ar antraip tikėtų ar visiškai 
Dievo netikėtų.

Renkamės savo septintajam 
kongresui, kai mūsų tauta jau 
25 metai netekusi savo valsty
binės nepriklausomybės. Būties 
ar žūties klausimas tokiai ma
žai tautai, kaip mūsų, jglemž- 
tai j tokią milžinišką imperiją, 
kaip sovietų, laiko bėgyje ne 
blėsta, o aštrėja. Iliuziška ra
mintis tuo, kad krašte mažiau 
tiesioginio teroro, daugiau duo
nos. Tai dar nereiškia kad jau 
būtų žengiama j vergijos likvi
davimą. Priešingai, dvasinė, so
cialinė ir ūkinė tautos integra
cija j sovietinę imperiją vis la- 
Diau intensyvinama. Jei mažiau 
krašte tiesioginio teroro, tai pa
prasčiausiai dėl to, kad jau ma
žiau ir rezistencijos. Palaužus 
tautos atsparą, sėkmingiau ne
be teroru siausti, o remtis dva
sine priespauda. Bet kur dar 
nenusilenkiama, ten visu atviru
mu brutaliai siaučiama. Todėl 
visomis priemonėmis vedama 
kova su tikėjimu į Dievą, todėl 
visomis priemonėmis vykdomas 
Bažnyčios persekiojimas. Yra 
krikščioniškosios sąžinės parei
ga likti atviriems visų pažemin
tųjų ir persekiojamųjų šauks
mui. Dėl to keliame savo balsą 
gyvenamuosiuose kraštuose se
nos rasizmo žaizdos klausimu. 
Bet privalu nemažiau jautrumo 
parodyti ir tiems, kurių prie
spaudos niekas kitas nemato ir 
nenori matyti. Lietuvos tikin
čiųjų pagalbos šauksmas pir
miausia kreipiasi j mus. Todėl 
labiausiai ir esame įpareigoti jį 
išgirsti. Turime savo sąžines 
šiuo klausimu jautriau sunera
minti.

Tikroji tautos kova už savo 
laisvę bei gyvybę vyksta pačia
me krašte. Bet ir mums šioje 
kovoje yra skirtas uždavinys. 
Jam lygiai visus telkia bendro
ji Vliko vadovybė. Tačiau ir vi
soms atskiroms organizacijoms 
šioje kovoje tenka atitinkami 
uždaviniai, visų pirma — atvi
ras žvilgis į pavergtosios tautos 
padėtį ir jautri sąžinė jos lais
vės šauksmui. Tie du dalykai 
yra susiję: kol tik “aplamai” 
žinoma apie Lietuvos sovietinę 
vergiją, tol tik “aplamai” tuo 
žinojimu ir pasitenkinama. Iš 
tiesų sąžinei sužadinti ir tuo pa
čiu pažadinti veiklai reikia' kiek 
galint artimiau ir konkrečiau 
gyventi pavergtosios tautos li
kimu. Todėl ir stovime prieš 
klausimą, ar iš tiesų skiriame 
ryšius su okupantu nuo ryšių 
su tauta. Vadinamojo “kultūri
nio bendradarbiavimo” klausimo 
nėra, bet yra klausimas, ar pa

KULTŪROS TEMOMIS KITUR
Reikalas būti kultūros kūrimo priekyje

.“Ateities” žurnalo kovo mėn. 
numeryje Kęstučio Keblio straips- 
nis “Ateitininko ryšys su kultūra” 
vertas ne vien tik ateitininko, ne 
vien “tik kataliko, bet ir kiekvie
no'. šviesesnio lietuvio, ypač jau 
studijuojančio jaunimo dėmesio. 
Neliesdami visos straipsnyje pla
čiai išsišakojusios tematikos, čia 
norime pacituoti tik tą rašto vietą, 
kuri ryškina kultūrinių apraiškų 
svarbą šviesios katalikiškos visuo
menės formavime bei jos apašta
lavime. Tai dar nereiškia, kad lais
vojo pasaulio lietuvių katalikiška
jai bendruomenei jau tikrai stoko
tų kultūrinio intereso ir polinkio 
šia kryptimi. Tačiau vis dėlto pa
sitaiko mūsuose ir tam tikro kul
tūrinių pastangų nevertinimo, kad 
ir grynai apaštalavimo prasme. 
Šia tema Kęstutis Keblys minėta
me straipsnyje rašo:

“Prilęiskim, kurioj nors visuo
menėj katalikai yra visiškai neak
tyvūs kultūrinėj srityj. Jie netu
ri nei vieno gero rašytojo, nei vie
no gero dailininko, nei vieno kom
petentingo kritiko. Visas kultūri
nis gyvenimas vedamas žmonių, 
kurie nuo Bažnyčios nutolę. Dar 
daugiau — katalikai priešingai nu
sistatę prieš kultūrines apraiškas 
— literatūrą ir meną, jei iš vis 
apie juos pagalvoja, laiko kvailu 
žaislu, arba net velnio darbu čia 
žemėje. Viską, kas nėra tiesioginiai 

kanka tik negatyvaus nusista
tymo.

Priklausome tautai ir mes, 
kur bebūtume. Principinis mū
sų nusistatymas šiuo klausimu 
visada buvo ir yra aiškus. Bet 
faktiškai stovime prieš didelius 
rūpesčius. Svetima aplinka sa
vaime lietuviškąsias pastangas 
smelkia, šia prasme net ir lais
vajame pasaulyje turime dėl sa
vo laisvės įtemptai kovoti. Gali
me džiaugtis, kad nestokojame 
jaunimo, besitelkiančio į mūsų 
ir kitas lietuviškąsias jaunimo 
organizacijas. Tačiau drauge 
negalime nematyti, kaip vis sun
kėja lietuviškasis jaunimo auk
lėjimas. Todėl ir mūsų organi
zacijoje tenka ne tik visą laiką 
budėti šiuo lietuvybės reikalu, 
bet ir nuolat pervertinti lietu
viškojo auklėjimo kelią bei prie
mones. Nepakanka tik jaunimą 
sutelkti, svarbu jį tinkamai 
subrandinti.

Tikrovė mums kelia daug rū
pesčių ir kaip lietuviams. Džiau
giamės istoriniu Bažnyčios at
sinaujinimo sąjūdžiu, bet drau
ge regime, kokia galinga gyve
nimo jėga yra išaugęs ir netikė
jimas. Raminamės, kad žmoni
jos istorija žengia laisvės link, 
bet drauge žinome, kad Lietu
va sovietinėje vergijoje stovi 
prieš būties ar žūties klausimą. 
Dar fatališkiau prieš šį klausi
mą stovime mes. Ryžtamės ko
voti už lietuviškosios išeivijos 
tautinę gyvybę, bet drauge ma
tome, kaip daugelį siaubia abe
jingumas.

Reikia visus šiuos rūpesčius 
atvirai matyti, kad būtų gali
ma jiems ieškoti sprendimų, 
kad, užuot raminęsi iliuzinėmis 
paguodomis, realiai suvoktume, 
kur kaip yra. Tačiau nepakan
ka tik atvirybės esamai padė
čiai. Norint pasitenkinti tik lai
kui atvirybe, neišvengiamai bū
tų grimstama į neviltį ar savęs 
išsižadėjimą, defetizmą ar opor
tunizmą. Tikroji laikui atviry
bės prasmė yra ne vergiškas 
tikrovei nusilenkimas, o pasi
ryžimas išlikti laisviems, konk
rečiau tariant — ne plaukimas, 
kur srovė neša, o įžvelgimas, 
kaip savu keliu eiti. Tikrovė 
tik kelia klausimus, bet netei
kia atsakymų. Atsakymų tenka 
ieškoti nebe faktuose, o> idea
luose. Tik atvirumas idealams 
įprasmina atvirumą tikrovei. 
Kaip tikrovė yra rūpesčių vers
mė, taip idealai yra vilties vers
mė. Šia prasme ir teko kartą 
anksčiau nurodyti, kad grėsmės 
padėtis drauge reikalauja ir 
blaiviausio realizmo ir skaid
riausio idealizmo. Tikras realiz
mas ir tikras idealizmas nenei-

pamaldų, jie smerkia ir vadina ne
gražiausiais vardais. Tokie anti- 
kultūriniai katalikai savoj visuo
menėj atstovauja Bažnyčią, nes 
juk jie yra Bažnyčios dalis. Toliau 
prilęiskim, kad toje visuomenėje 
yra giliai kultūra besidominčių 
žmonių, kurie kol kas yra neutra
lūs Kristaus mokslui. Jie ieško, 
jie yra atviri kiekvienai pozityviai 
įtakai. Ar tokioj visuomenėj yra 
įmanomas Evangelijos nešimas į 
tą žmonių grupę? Ne, nes katali
kų uždarumas kultūrai, jų anti- 
kultūrinis nusiteikimas užtrenkia 
duris Kristaus žodžiui. Tbkioj si
tuacijoj, kultūra besidomintis žmo
gus, norėdamas tapti pilnu katali
ku, turės atsisakyti savo kultūri
nio intereso, ir įsijungti į grupę, 
kuri skaitoma atsilikusi, nekūry- 
binga ir nemokšiška. Ar tasai žmo
gus atsisakys viso to, kad atvira 
širdim priimtų Kristaus Evangeli
ją? Vargu, nes tos Evangelijos ne
šėjai eina ne su atskleistom ran
kom, bet užsibarikadavę lentiniais 
šarvais.

Tuo tarpu jei tos visuomenes 
aktyvieji katalikai būtų kultūros 
kūrimo priekyje, jei jų dėmesys 
kultūrinėm apraiškom nebūtų atsi
likęs, abejojančiam žmogui nebū
tų tokio pobūdžio kliūčių išgirsti 
Kristaus žodį. Tokioj visuomenėj 
tapti nuoširdžiu kataliku, niekam 
nebūtų gėda. Tad aktyvi ir

Nukankintas Kristus (detalė) Medžio skulptūra Perpignano kated
roje, Prancūzijoje, XVI šimtm.

gia vienas antro, o eina drauge. 
Realiai matyti tikrovę nereiš
kia ja pasitenkinti (visada yra 
kuo tikrovėje nepasitenkinti!). 
Antra vertus, siekti idealo ne
reiškia kreiptis nuo tikrovės. 
Priešingai, idealas apeliuoja į 
žmogų tikrovėje jį realizuoti. 
Paradoksiškai tariant, ir tiesa 
nėra iš tikrųjų tiesa, kol ji nė
ra gyvenime įkūnijama. Užuot 
neigęs tai, kas yra, idealas tik 
žadina žmogų kurti skaidresnę 
tikrovę — ne kapituliuoti prieš 
sutinkamas sunkenybes, o ryž
tis jas nugalėti. Tikrovė yra 
mūsų pačių kuriama visais kas
dieniniais mūsų apsisprendimais 
— jautrumu ai- abejingumu, 
ryžtimi ar delsimu, veikla ar 
apsileidimu. Savaime kuriame 
savo tikrovę, bet svarbu, kad 
ją kurtume juo skaidresnę, juo 
kilnesnę, juo vertingesnę. Tai 
ir yra idealo prasmė — žadinti 
žmogų būti, kuo jis privalo bū
ti pagal savo esminį pašaukimą. 
Kadangi patys kuriame savo 
tikrovę, tai patys ir esame už 
ją atsakingi. Beprasmiška tik
rove teisintis (“taip jau yra”, 
“tokie jau esame”), nes tikrovė 
tik atspindi mūsų kaltes, o ne 
jas pateisina. Prasminga ne tei
sinti savo kaltes, o iš jų laisvin- 
tis, kreipiantis į tai, kas žmo
giškai vertinga.

Čia ir slypi idealizmo realis
tinė prasmė. Ištikimybė ide

kompetetinga kūryba, gilus dė
mesys kultūrai, dinamiška kultū
rinė veikla — ar tai nėra krikščio
niškas apaštalavimas savoj visuo
menėj? Taip, yra. Su gyvenimu 
einančios, kultūriškai aktyvios ka
talikiškos visuomenės formavimas 
yra svarbi apaštalavimo dalis”.

Cituotoji straipsnio iškarpa, ma
nytume, turėtų būti labai įsidėmė
tina kiekvienam katalikui šviesuo
liui, o taipgi ir jų organizacijų va
dovams.

Argi viso to negana?

Ryšium su premijuotojo Alės 
Rūtos romano “Kelias į kairę” iš
leidimu ir jos pristatymu visuo
menei “Dirvoje” (balandžio mėn. 
5 d., nr. 40) J. K. rašo:

“Dirvos” premijuotojo romano 
autorę Alę Rūtą paskelbus, prieš 
porą metų ją pagerbė gausiame 
sueirinkime Dirvos skaitytojai ir 
Tautinės S-gos nariai. Šįmet Dir
va tą romaną išleido. Knygos iš
leidimui atžymėti Los Angeles 
Liet. Fronto Bičiuliai surengė au
torės pagerbimą. To įvykio apra
šymai buvo talpinti dviejuose 
Draugo dienraščio numeriuose, nė 
karto nepaminint, jog romaną pre
mijavo ir išleido Dirva”.

Į tai reikia atsakyti štai ką. Kai 
tik 1962 m. Alės Rūtos romanas 
“Kelias į kairę” laimėjo “Dirvos” 
konkursą, “Draugas” tuoj pat anų 
metų spalio mėn. 1 d. pirmame 
puslapyje, be kita ko, rašė: “..Cle
velande buvo įteikta premija Dir

alui — tai nei bėgimas nuo tik
rovės, nei prieš ją suklupimas, 
o aktyvus angažavimasis joje 
vykdyti savo žmogiškąjį pašau
kimą. Idealui tarnaujama tik
rovėje — ne šventinėmis pro
gomis, o visu kasdieniniu gyve
nimu. Todėl apeliuoti į ištikimy
bę idealui lygu apeliuoti į kas
dieninę ištikimybę. Kasdieninia
me gyvenime, o ne kongresuo
se ar kitose šventėse pasirodo
me, ko verti esame. Užtat ir 
pačių kongresų bei kitų šven
čių prasmė slypi ne paradinė
se demonstracijose, o susitel
kime į save klausimu, kiek iš 
tiesų gyvename pagal savo 
idealus,, kiek iš tiesų juos vyk
dome tikrovėje.

Nepaprastojoj konferencijoje 
1963 m., perimdamas pareigas, 
žmogiškosios kokybės rūpestį 
kėliau pačiu pagrindiniu mūsų 
rūpesčiu. Šis rūpestis gaivins ir 
busimąjį kongresą. Įvairius or
ganizacinės technikos klausimus 
gana išsamiai, apsvarstėme ne
seniai įvykusioj Nepaprastoj 
konferencijoj. Busimajame kon
grese esame laisvi visų pirma 
savo žvilgį nukreipti į save pa
čius kaip žmones. Aną kartą 
visų pirma kėlėme klausimą, 
kaip organizuoti ateitininkišką- 
ją veiklą, kaip ją metodiškai su- 
gyvinti etc. Šį kartą visų pirma 
žvelgiame, ką šiuo metu reiškia 
ateitininkiškai gyventi, kam at-

vos romano konkurso laimėtojai 
Alei Rūtai...” O tų pat metų spa
lio mėn. 6 d. “Draugo” kultūrinio 
priedo pirmame puslapyje laimė
jimo proga paskelbiamas inter- 
view su laureate, paminint taipgi, 
kad “šį kartą ji laimėjo Dirvos 
skelbtąjį romano konkursą”.

Kada po dvejų metų premijuo
tasis romanas buvo išleistas atski
ra knyga, “Draugo” kultūriniame 
priede, “Naujų leidinių” skyriuje 
1965 m. sausio mėn. 2 d. jis tuoj 
pat buvo pristatytas skaitytojams, 
pažymint, kad tai yra “Dirvos kon
kurse premijuotas romanas. Išlei
do Viltis”. O š. m. sausio mėn. 30 
d. “Draugo” kultūrinio priedo pir
majame puslapyje Rūtos “Kelias 
į kairę” pristatomas visuomenei 
atskira recenzija, jos pirmutinė
mis eilutėmis taipgi sakant, kad 
tai “Dirvos konkurse premijuotas 
romanas. Išleido Viltis Clevelan
de”.

Argi viso to negana? Argi vi
si vienkartiniai ir nepakartojami 
faktai, susiję sų romano premija
vimu ir jo išleidimu, nepaminėti, 
visur pridedant ir konkurso orga
nizatoriaus ir knygos leidėjo eti
ketes? Negi dabar, kada tik rei
kės kam nors ištarti Alės Rūtos 
romano “Kelias į kairę” vardą, vi
sada bus privalu pridėti dar ir lei
dyklos “apgarsinimą”? Tada, sa
kysim, šnekėdami kuria nors pro
ga apie Maironio “Pavasario bal
sus”, turėtume išskaičiuoti tuoj 
pat keliolika leidyklų, kurios lig 
šiol aną knygą yra išleidusios. 

virybė laikui ir ištikimybė ide
alui įpareigoja mus visus tiek 
asmeniškame gyvenime, tiek 
viešajame reiškimesi. šiam žvil
giui į save bus skirtos ir abi 
kongreso paskaitos. Pirmojoj 
paskaitoj bus pateikiama mūsų 
psichologinė analizė, kad lyg 
veidrodyje nuogai išvystume sa
ve. tokius, kokie faktiškai esa
me. Antrojoj paskaitoj bus ryš
kinamas esminis ateitininko 
vaizdas, kad konkrečiau suvok
tume, ką iš tikrųjų reiškia būti 
ateitininku. Abiejų paskaitų 
bendras tikslas — sužadinti vi
sų mūsų rūpestį savimi pačiais.

Laikau šį rūpestį pagrindiniu, 
šitaip žvelgdamas į padėtį: ne
stokojome nei idėjų, nei meto
dų, nestokojame nė žmonių vi
sose trijose savo sąjungose, bet 
vis turime skųstis, kad sunkiai 
randame žmogų, kai jo prisirei- 
kia tam ar kitam uždaviniui.

Turime giliai išmąstytą ir so
lidžiai prof. St. Šalkauskio su
sistemintą ateitininkų ideologi
ją. Ir po prof. St. Šalkauskio 
neišseko krikščioniškoji mintis. 
Yra pasirodę ištisa eilė veikalų, 
kurie toliau gyvai plėtoja krikš
čioniškąjį žvilgį laiko tėkmėje 
iškylančiais klausimais (nesvar
bu, kad jie nėra suoficialinti 
ideologijos vardu 1. Nestokoja
me judrumo ir naujiems meto
dams ieškoti bei taikyti. Grei
čiau kartais yra mintin atėjęs 
klausimas, ar neatsiduriame net 
prieš “metodizmo” pavojų — 
per didelį metodais pasitikėji
mą, metodų pervertinimą, lyg 
jau savaime jie žmones perkeis
tų. Savaime žmonių neišsklei- 
džia nei ideologija, nei metodai. 
Ir gilios idėjos lieka tik “aukš
ti žodžiai” (ar “kalama pamo
ka”) tam, kas pats nėra gyvos 
minties, nedega tiesos trošku-
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P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas 

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. OSrd St, Chicago 29. I1L 

TeL PRospect 0-6084 
Vai. 9-4 ir «-S. šeštad. 9-1

DR, ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Res. telef. WAlbrook 6-6070

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Puiaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

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

Ofisas 3148 West OSrd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Resld.: 8241 West Bfltli Place 
Tel.: REpubllc 3-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; tre
čiadieniais už'daryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Weet 63rd Street 
Kampas 68-člos Ir California 

Vai.: kasdien nuo 0-8 vaL vak. 
šeštadieniais 2—4 vai.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutartį 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 6-3048

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

TeL 695-0538 — Elgln 
425 No Liberty Street, 

Route 25, Elgln, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-6849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.; ' pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Tel. ofiso HE 4-6768; rez. HI 6-8326
DR. S. Ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
Bendra praktika tr Alergija 

2751 VVest 51st Street
Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 2-9. 
vai., penktad. 10 v. r. Iki 9 v. v., 
šeštad. 10 v. r. Iki 1 v. popiet Li
gonius priima pagal susitarime

TeL ofiso 736-4477; Rez. PR 8-6900
DR. E. DEGKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD, MEDICAL BLDG. 

6449 So. Puiaski Road
Valandos pagal lualtarims

AR TIKIME Į KŪNO PRISIKĖLIMĄ?
(Atkelta iš 1 psl.) 

rusiųjų prisikėlimą, vieni ėmė 
tyčiotis, o kiti (matyt manda
gesnieji — V. B.) sakė: “Pa
siklausysime tavęs apie tai ki
tą kartą”. (Apd. 17, 32.)

Iš kitos tačiau pusės prisi
kėlimo tiesa žmonijos visumo
je nėra negyva. Tai ypač liu
dija įvairios atgimimo miste
rijos, susijusios su gamtos at
gimimu. Mirusi sėkla atgyja. 
Syrijos dievas Adomis ar Ba
bilonijos Tamuz grįžta iš mir
ties. Senojo Testamento religi- 
jon prisikėlimo mintis yra atė
jusi visai kitu keliu. Žydas drį
so tikėti prisikėlimu ne dėl 
analogijos su kokia misterija,

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-ob tr Campbell Avė. kampas) 
VaL: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak.

Šešt. 12—8 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

VVA 5-2017
DR. A. GARUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2737 Weet 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6—8 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 10 Iki 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta. 
Pacientus priima pagal susitarimą.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ LIGOS
2666 West OSrd Street

Pirm., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 lkt 1 vai. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
TeL ofiso PO 7-6000, res. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad ir šešt. uždaryta.

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marųuette Road 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
VAL.: kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso PR 6-1796 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS 

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 
2300 VVest 51st Street

Oakley Medical Arta
Pirm., antr., ketvlrt. ir penkt nuo 

2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą
Tel. REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12—4 p. .p., 6:80—8:80 
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto Olympio 3-4169

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 VV. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—1 vai. ir 6—8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 Dopiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7166 South Western Avenue 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. p.p.

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Res.. tel. 239-2919.

Ofiso PR 8-7773, Rez. PR 6-4732
DR. A. MACIŪNAS

CHIRURGAS
2858 VVest 63 str.

Valandos: pirmad. kctvirt. 5—8 
antrad., penkt. 1—4.

Priiminėja tik susitarus.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
VaL: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v v 
šeštad. 9 v. r. — i p. p.

Trečiad taniais uMaryta 

bet dėl to, kad jis tikėjo Die
vo visagalybe, taigi ir jo ga
lia prikelti žmogų iš mirties. 
“Viešpats marina ir į gyveni
mą grąžina, Nuveda į mirusių
jų buveinę ir atgal atveda, 
skaitome pirmoje Karalių kny
goje (2,6). Ir, tur būt, gali
ma sakyti, kad kiek Dievo są
voka stiprėjo žydo galvoseno
je, tiek darėsi gyvesnis ir jo 
tikėjimas prisikėlimu iš mir
ties. Ir, reikia pripažinti, kad 
tai yra labai gera tikėjimo pri
sikėlimu atrama, prileidus, kad 
žmogus neabejoja Dievo mei
le jam taip, kaip šen. žydas 
turėjo pagrindo ja neabejoti.

V. Bgd.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, III 

Tel.ef. ofiso: PUllman 6-6766 
Namų: BEveriy 8-3946

Prlšm. vai: kasdien 6-8 v. v., šešt 
1-8 p. p ir treč uždaryta

Tel. CE 6-0720 arba 283-4600
DR. C. K. PAULIS

Diagnostika ir Vidaus Ligos
Monroe Building, Sulte 709
104 South Michigan Avenue
Valandos susitarus telefonu.

Tel. ofiso PR 6-7800; Namų 926-7697
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. VIDAUS LIGOS

5159 South Damen Avenue 
Valandos: 1—9 p. p.

Išskyrus trečiadienį
Ofiso telefonas — OL 4-2431

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 South Kedzie Avenue 
(KamiMu Kedzle ir Archer) 

VAL.: kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Treč. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus Iigbnln«

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryto Ir nuo 6-8 v v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu:

 Telef. REpubllc 7-2290.

DR. ANT. Rudokas, Opt.
Tikrina akis ir nritalko akinius 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien: 
trečiadieniais uždaryto: šeštadieniais 
nuo 10 v. r. Utį 1 v. popiet.

Rez. tel. PR 9-6730.

DR. L SEIBUTIS
Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2464 W«af 
71st. SL (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880.

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas; 4255 VV. 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 6-4410 

Rez. tel. GRovehill 6-0617
Valandos pirm, ir ketv. nuo 12 iki

2 v. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. v.; antr. 
Ir penkt. nuo 12 iki 2 v. p. p. ir 
vakarais pagal susitarimą.

Offiso telef. CUffside 4-2896 
Resid. telef. VVAlbrook 6-80*9

DR, P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija

4644 So. Ashland Avenue 
Valandos kiekvieną dieną 2—4 ir 

6—8 vai. vak. Trečiadieniais tr sek- 
madlenlals uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 v. 
lkt 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-6673 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt.. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 
v. v. Šešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.
Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6196

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street 
Prllminšja ligonius tik susitarus 

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

Telefonas — GRoveldU 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 69th Street 

specialybė: AKUŠERIJA IR MOTERŲ 
LIGOS

VALANDOS: 1 Iki 4 ir 6 iki 8 v. v. 
šeštodienialB 1 iki 4 vaL 
Trečlaldlenlals uždaryta

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Šeštad. nuo 2 ik 4 v. Treč. ir sekm 
tik skubiais atvejais ir susitarus

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3166

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. p. ir 7 iki 8 v. t 

Treč ir šeštad. pagal sutarti



"DIEVAS SUTEMOSE" 
PERSKAIČIUS

Keletas pastabų vietoje recenzijos

K. ŠILINIS

Ne pasroviui

Stays Yla, DIEVAS SUTEMO
SE. Religiniai lūžiai lietuvių gy
venime. Išleido "Tėviškės Žiburiai” 
Toronte, Kanadoje, 1964 m. Ap
lanką piešė dail. Telesforas Va
lius. Knyga 7%x5*4 inč. formato, 
391 psl., kaina $3.00, gaunama 
“Drauge”.

*

Neseniai knygų lentynose pa
sirodė Stasio Ylos veikalas “Die
vas sutemose”, kuriame svars
tomi religiniai lūžiai lietuvių gy
venime. St. Ylos '‘Dievas sute
mose” lietuvių raštijoje yra be
ne pirmas tokio pobūdžio vei
kalas.

♦ * į ♦
Stasys Yla ilgus metus stebė

jo dvasinio lietuvių gyvenimo 
bangavimą ir knygoje sužymėjo 
ypač tuos momentus, kuriuose 
bangų lūžimas buvo ryškiausias. 
Tačiau tie lūžiai būtų buvę ryš
kesni, jei autorius būtų pažvel
gęs dar giliau j praeitį.

Teisingai autorius sako, kad 
“netikėjimo bangelės slenka lyg 
rūkas palei žemę. Vieniems su
kelia čiaudulį ir nuobodulį, ki
tus užkrečia madingumu. Neti
kėjimas veikia kaip mada, kuri 
sukausto mintį, suvaržo žodį, 
uždeda antspaudą elgesiui. Yra 
madingos plokštelės, lygiai kaip 
ir manieros. Serga žmonės įvai
riais “izmais” dėl to, kad šiuo 
vardu “groja” kur nors plokš
telė. Mūsų tautos šviesuolis ki
tados buvo apkurtintas rusiškų 
plokštelių, kaip ir nūnai kurti
namas tėvynėje” (“Dievas sute
mose”, 10 psl.).

Čia tenka pridurti, kad mūsų 
šviesuolius kurtino ne tik ru
siškos, bet ir angliškos ir pran
cūziškos plokštelės. Netikėjimo 
(ateizmo) neatnešė į Lietuvą 
jos tautinio atgimimo skelbė
jai, nei iš ūkininkų į aukštuo
sius mokslus išėję pasauliečiai 
inteligentai. Bedievybė buvo mū
sų žemėje tais laikais, kada tau
tinis šviesuomenės apsnūdimas 
plačiais žingsniais ėjo pirmyn. 
XVII amžiuje Lietuvos dvarpo
niai ir mūsų didžponiai patyrė 
Anglijos aristokratų natūralis
tinę filosofiją, gėrėjosi Bolin- 
groke (1678—1751) pažiūromis. 
Tų pažiūrų sekėjai džiaugėsi, 
manydami, kad Dievui nerūpi, 
ar žmonės gerai elgiasi, ar blo
gai.

Besigėrėdami Rousseau, Vol- 
taire, Helvetijaus pažiūromis, 
jie šaipėsi iš kunigų skelbiamos 
dorovės dėsnių, o baudžiavos 
įstatymas jiems davė visą va
lią santykiuose su valstiečiais. 
Baudžiavos metu liaudis 4 die
nas savaitėje dovanai dirbdavo 
tiems ponams, o savo reikalams 

aprūpinti turėdavo tik 2 dienas. 
Bažnyčia neskelbė karo prieš 
santvarką, kurioje žmogus 66 
savo darbo nuošimčius turėdavo 
atiduoti dvarui ir per dvarą 
valstybei, tiktai kuo smarkiau
siai skelbė teisybės reikalą ir 
pragaru grasino skriaudėjams. 
Katalikų Bažnyčia nė dabar ne
organizuoja karo tose valstybė
se, kur kiekvienas žmogus apie 
90 nuošimčių savo uždarbio tu
ri atiduoti valstybei; Bažnyčia 
tebevartoja savo seną priemonę 
varguolių padėčiai pagerinti: ji 
nenuilstamai skelbia teisybės ir 
visuomeninės tvarkos reikalą 
Taigi, kaltas dėl mūsų šviesuo
menės netikėjimo ne tik rusiš
kos, bet ir angliškos ir prancū
ziškos “plokštelės”.

Susipažinęs su kai kurių iški
lesnių asmenų gyvenimu, kun. 
Stasys Yla savo knygoje paro
dė, kad mūsų laikų žmonių nu
tolimas nuo religijos nėra in-

Knygos aplankas 
Piešinys Tel Vali.aus

telektualinės prigimties. Mūsų 
laikų žmogus nuo religijos nu
tolsta ne dėl to, kad jis, svars
tydamas savo protu, būtų pri
ėjęs religijai priešingų įsitikini
mų. Jokiu būdu! Mūsų laikų 
žmogus pasidaro religijai sve
timas, jo Dievas “aptemsta” 
dėl to, kad jis neturi laiko, ne
gali susitelkti, giliau pagalvoti, 
savo protu apsispręsti. Nuo re
ligijos atitolę mūsų laiktj žmo
nės, kaip parodo Stasys Yla, 
savo sielos gelmėse jokiu būdu 
nėra netikintys. Tik dėl išorinių 
atsitlktiniiį gyvenimo aplinky
bių jie yra pasidarę religijos at
žvilgiu indiferentiški, abejingi. 
Tokiais juos padarė mūsų gy
venimo aplinkuma.

Eilinis mūsų laikų žmogus tik 
labai retai yra priverstas apsi-

Kun. Stasys Yla savo rankomis statomoje Mindaugo pilaitėje, Putnam, Conn. Sienos centre matyti 
dail. A. Kašubienės mozaika, vaizduojanti karalių Mindaugą. Nuotrauka Vyt. Maželio

spręsti savo galva. Beveik nie
kada jam netenka daryti gy
vybinės reikšmės sprendimų. Vi
sas jo gyvenimas prabėga tarp 
namų, darbovietės, kino teatro, 
sporto aikštės, profesinės orga
nizacijos, partijos ir kitų pana
šių dirbtinių struktūrų, institu
cijų, kurios jam yra 'privalo
mos, norint patenkinti kasdienio 
gyvenimo interesus. Be šių dirb
tinių, paties žmogaus susikurtų 
struktūrų šiandien išsiversti ne
įmanoma. Dėl to mūsų amžiaus 
žmogus jose tarsi paskęsta: jis 
užsidaro jose tarsi kokiame ka
lėjime ir nesugeba pažvelgti gi
liau bei plačiau, nesugeba ne 
tik religinio, bet ir jokio kito 
klausimo giliau pasvarstyti. Su 
gyva gamta, kuri taip galingai 
kalba apie Dievą, mūsų laikų 
žmogus, ypač /mesto gyvento
jas, susiduria tik tam tikromis 
progomis ir paskubomis, štai 
dėl ko mūsų amžiaus žmonės 
kartais yra tapę mažiau jaut
rūs religinei tikrovei.

Žymus anglų kultūros istori
kas Christopher Dawson tokius 
žmones vadina subreliginiais 
žmonėmis; tai yra tokiais, pas 
kuriuos natūralus, įgimtas pa
linkimas į religiją, į Dievo ieš
kojimą, bet tas palinkimas yra 
tarsi užslopintas, tarsi koks au
galas, augęs be saulės, dėl to 
pasilikęs gležnas, be spalvos, 
be jėgos, be veržlumo.

Toks mūsų amžiaus žmogaus 
religinis abejingumas, indiferen
tizmas, sako pats Dawson, yra 
esminiai negatyvus - neigiamas. 
Jame nėra vietos jokiems giles
niems moraliniams įsitikini
mams, jokiai socialinei dinami
kai, kuri išeitų iš betarpiško, 

asmeninio interesų ribų. Tai yra 
tartum kokia dvasinė tuštuma, 
kuri negali atnešti kultūrinių 
vaisių.

* * ♦
St. Yla gana vykusiai parodė, 

kad mūsų laikų religine krizė, 
arba kaip jis sako lūžiai, yra 
ne kas kita, kaip žmogaus pro
tavimo krizė. Ir dvasinei lietu
vių krizei atskleisti autorius pa
sirinko ištisą galeriją asmenų, 
kaip pvz. Biržišką, Bagdoną, 
Biliūną, Čepinskį, Čiurlį, Grav- 
rogką, Krėvę, Kuzmą, Nauragį, 
Nauragienę, Putvį, Sleževičių, 
Smetoną, šliupą ir kt.

Aprašomi asmenys buvo ži
nomi iš oficialios, išorinės pu
sės, gi “Dievas sutemose” vei
kalo autorius atskleidžia naują 
tų asmenų dvasinį veidą, kuris 
buvo pridengtas įprastiniu kas
dienybės šydu. Kiek tai jam pa
vyko, tesprendžia skaitytojas.

* * ♦
Prancūzijos katalikų intelek

tualų septynioliktoji studijų sa
vaitė Paryžiuje įvyko š. m. ko
vo mėnesį, šiemet ji išsiskyrė 
tua, kad tarp kalbėtojų šalia 
katalikų buvo visa eilė žinomų 
ateistų, agnostikų, indiferentų 
ir netikinčių žmonių.

Vieną dieną kalbėjo žinomas 
prancūzų ateistas rašytojas Ro- 
ger Ikor. Kalbėtojas pažymėjo, 
kad ateistų tarpe nėra tikrai 
indiferentiškų, abejingų religi
jos atžvilgiu. Religija, anot 
Ikor, esanti kilusi iš žmogaus 
troškimo suprasti pasaulį ir at
rasti pastovų pagrindą, kuriuo 
būtų galima paremti dorovės, 
moralės dėsnius. Kai žmogus 
mokslo pagalba sugebės išaiš
kinti pasaulį, kai jis pats susi
kurs pastovius dorovės dėsnius, 
tada — pažymėjo Ikor — reli

gija būsianti nereikalinga... Po 
jo kalbėjusieji katalikai paskai
tininkai pabrėžė, kad toks ti
kėjimas, kuris būtų tik žmogaus 
išsigelbėjimas iš nežinojimo, ne
būtų tikrasis tikėjimas. Į Dievą 
tikima ne dėl to, kad be Dievo 
liktų neaiškinamas pasaulis ir 
pats žmogus, į Dievą tikima ne 
dėl to, kad jis yra naudingas 
atsiekti vienam ar kitam tiks
lui, — pabrėžė prof. Andre 
Brien, — į Dievą tikima dėl to, 
kad Jis yra tiesa. Tikrasis ti
kėjimas neturi jokių savanau
diškų išskaičiavimų. Kas Dievą 
atrado, tas jį pripažįsta ir jam 
tarnauja. Tarp tarnavimo Die
vui ir pasinaudojimo Dievu yra 
didelis skirtumas. Moralė neiš
randa Dievo, ieškodama savo 
pagrindo. Moralė išplaukia iš 
Dievo ir pilnai išsiplėtoja Die- 
vuje... Šitos mūsų diskusijos ro
do,— baigė savo paskaitą prof. 
Brien, — kad niekuomet nega
lima užbaigti kalbėti apie Die
vą...

St. Yla savo veikale “Dievas 
sutemose” kalbėjo apie Dievą 
lietuviuose ir, atrodo, jis šią 
studiją atliko kūrybiškai ir ga
na objektyviai. Todėl šią lietu
vių religinio gyvenimo lūžių stu
diją reikėtų ne tik įsigyti, bet 
ir perskaityti. Linkėtina, kad 
autorius ir kitą panašų veikalą 
duotų skaitytojams, daugiau pa
rodant, kad didžiausias ateizmo 
priešas yra nevaržomas, laisvai 
išsivystęs pašalinių įtakų nenu
stelbtas žmogaus protavimas. 
Šį laisvą žmogaus protavimą, 
laisvą tiesos ieškojimą ir nevar
žomą žmogaus apsisprendimą 
už tiesą reikia ypač skatinti, 
norint nugalėti mūsų amžiaus 
religinę krizę. 

(Atkelta iš 2 psl.) 
liu. Ir paslankūs bei įdomūs 
metodai lieka tik mechaninės 
formos, jei stokojama entuziaz
mo veiklai. Akivaizdžiai liudija 
tai visi tie, kurie ir per mūsų 
organizaciją pereina (lyg per 
kokią aikštę!), tiesiog nuosta
biai “sugebėdami” beveik nie
kuo joje nepasinauodti.

■Organizacijos prasmė yra su
kurti šeimą, kuri žadintų savo 
narius gyviau išplėtoti savo as
menybę, plačiau išskleisti savo 
talentus. Bet galutinai priklau
so nuo paties atskiro žmogaus 
(organizacijos nario), kiek jis 
pasinaudoja organizacija šiam 
savęs paties išskleidimui. Čia 
ir yra organizacijos riba: ji ga
li savo narius žadinti, bet tik 
tiek, kiek atskiri jos nariai pa
tys atsiskleidžia šiam žaidimui. 
Bet drauge ši organizacijoj riba 
turi likti ir pagrindinis rūpes
tis, nes šioje riboje yra spren
džiama ir pačios atitinkamos 
organizacijos prasmė. Ir mūsų 
organizacijos prasmė buvo ir 
bus lemiama ne skaičiumi tų, 
kurie per ją perėjo, bet tik tais, 
kurie joje subrendo mūsų idea
lo vykdytojais. Todėl ir busima
sis kongresas sieks ypatingai 
visiems mums pabrėžti šį kiek
vieno mūsų rūpestį savo paties 
dvasiniu bei žmogišku vertingu
mu.

Šis žmogiškosios kokybės (t. 
y. žmogiškojo vertingumo) rū
pestis nieku būdu nekyla tik 
specialiai mums, ateitininkams. 
Priešingai, jis yra visos lietuviš
kosios išeivijos rūpestis. Jei ne
same už kitus geresni, tai nesa- 
me’už kitus ir blogesni. Gal bū
tų pagrindo tuo ar kitkuo ir pa
sididžiuoti, bet šią pagundą tuo- 
pat nusmelkia bendrasis faktas, 
kad, deja, nesudarome jokios 
oazės lietuviškoje išeivijoje: tie 
patys vėjai lanksto ir mus.

Pakankamai lietuviškoji išei
vija esame susiorganizavę. Pa
kankamai ir jaunimo pereina

A. Mončys Klūpantis

per lietuviškąsias šeštadienio 
mokyklas ir moksleivių bei stu
dentų lietuviškąsias organizaci
jas. Bet kiek tai visa dar maža 
ką reiškia, netenka aiškinti. Ne
manau aimanuoti. Priešingai, 
kaip plačiau pasisakau šių me
tų sausio mėn. “Aiduose", ai
manų psichozę laikau nelemti- 
mi, kurios reikia, kiek galint, at
sikratyti. Tariamai aimanuoja
ma, rodant jautrumą, o iš tik
ro aimanos dengia tik abejingu
mą. Aimanuojama vis dėl kitų, 
pačiam lyg liekant nekaltu pa- 

i šaliniu. Iš tiesų, jei yra dėl ko 
aimanuoti, tai niekas negali 
jaustis nekaltu pašaliniu. Svar
biausia, kol liekame tik aima
nuoti, tol liekame suktis užbur
tame rate: juo vis labiau pasi
tenkiname tik aimanomis, juo 
vis daugiau yra dėl ko aimanuo
ti. Ne aimana, o veikla parodo 
žmogų — kas jis iš tikro yra. 
Todėl ir reikia ne bergždžių ai
manų, o tikro rūpesčio, kuris 
ieškotų išeities ir tuo pačiu ža
dintų veiklon. Beprasmiška ai
manuoti dėl sutinkamų sunku
mų (jų vis daugiau teks sutik
ti!), nes tai nepadės jų nugalė
ti. Į visus sunkumus tenka žiū- 

i rėti kaip į mums (ne kitiems!) 
duodamus uždavinius, kuriems 
reikia ieškoti sprendimų. Tai, 

| regis, aišku, bet — kodėl nema- 
I tome ? Todėl, kad leidžiame sa- 
| ve dvasiškai suniekinti tik .kar
jerinės bei medžiaginės gerovės 
rūpesčiams. Šie rūpesčiai viską 
nustelbia, ir jiems tikrai, galo 
nematyti: tėvai vis dar “tebesi- 
kuriame” naujose sąlygose, o 
vaikai vėl iš naujo turi “kurtis”. 
Visą laiką užimti ir amžinai 
pervargę, dauguma nebeturime 
laiko "niekam kitam”, o iš tiesų 
— sau patiems kaip žmonėms. 
Užmirštame, kad žmogiškoji di- 
didybė remiasi ne egoistiniu už
sidarymu, o tuo dvasiniu atvi
rumu, kuris žmogų veda į ki
tus žmones ir tuo pačiu į bend
ruomeninius rūpesčius. Tautinis 
mūsų nykimas visų pirma At
spindi mūsų dvasinį nykimą.

Renkamės savo kongresui di
delių rūpesčių akivaizdoje, bet 
dėl to nesirengiame aimanuoti. 
Nemanome nuo tikrovės slėptis 
iliuziniu raminimusi, kaip nema
nome grimzti į defetistines ai
manas. Žvelgsime tikrovei tie
siai į akis, kad juo aštriau su
voktume savo uždavinius mūsų 
idealų šviesoje. Tikrovė baimi
na tik tuos, kurše neturi idealo. 
Tikėdami savo didžiuoju idealu^ 
į visas sunkenybes žvelgsime 
kaip į garbingus uždavinius, ku
riems ateitininkai esame pa
šaukti kaip katalikai ir kaip lie
tuviai. Likdami ištikimi tam, 
kas mums brangu, žvelgiame 
ateitin be baimės, o su tikėjimo 
viltimi.

Bostonas, 1965. II. 5.

I, Savasis

Devyni vyrai vieną gaidį piovė 
Iš liaudies priežodžių.

Kai pdr šventes namieje ar svečiuose pa
matau ant stalo keptą gaidį, man prisimena 
vienas įvykis su gaidžiu, kuris prasidėjo ko
miškai, o baigėsi beveik tragiškai.

Tai buvo Pirmojo pasaulinio karo pa
baigoje. Lietuvoje dar siautė vokiečiai ir 
čiulpė iš gyventojų paskutinius syvus. Kai
me dar buvo šiaip taip, bet miestuose — 
tikras badas.

Gyvenome tada M. mieste. Beveik bada
vome: be duonos ir bulvių, kitokio maisto 
nematėme. Mažosios šešerių metų sesutės 
pajuodavo dantukai: trūko baltymų ir vita
minų. O ir suaugusieji vaikščiojo perkarę, 

su tuščiais, nuolat gurguliuojančiais pilvais.
Artėjo Velykų šventės. Ir štai, vieną gra

žią dieną dėdė iš kaimo atvežė šventėms di
delį riebų gaidį. Žiūrėjome į jį visi, gėrėda
miesi ne tiek jo grožiu, kiek didumu ir rie
bumu. Tikrai tada atrodėme panašūs į iš
alkusius žmogėdras.

— Bus dviem dienom, — nusprendė mo
tina. — Pusę iškepsiu, kitą pusę išvirsiu. 
Gaidys riebus, tai bus puiki ir sriuba.

Gaidys liko tris dienas virtuvėje po sta
lu, pririštas prie stalo kojos, glamonėjamas 
mūsų žvilgsnių ir maitinamas bulvėmis, kad 
tik nesuliesėtų.

Kūčių dienos rytą motina sako:
— Vyrai, paplaukite gaidį!
Kitados šį darbą atlikdavo tarnaitė — 

ji puikiai nusukdavo vištoms ir gaidžiams 
galvas. Bet dabar tarnaitės neturėjome. Tė
vas ir aš net nedrįsome klausti motinos, ko
dėl ji negal pati to padaryti. Žinojome, kad 
ji niekad nėra paukščių piovusi, o be to, to
nas, kokiu ji tai ištarė: Vyrai, paplaukite 
gaidį — rodė, kad kitos išeities nėra. Čia 
vyrų darbas, ir baigta. Bet ir tie vyrai nie
kad nebuvo gaidžių piovę.

Buvo karas. Matėme sužeistų ir užmuš
tų. Tėvas net dalyvavo rusų - japonų kare, 
mušė ir šaudė tuos skersaakius, bet niekad 
nebuvo piovęs gaidžio. Keista: kartais leng
viau užmušti žmogų, negu gyvulį ar paukš

tį. O be to, nužudyti kokį nors nekaltą gy
vulėlį, kad paskui jį suvalgytum, reikia tuo
jau pat. Jei imsi galvoti, svarstyti — rei
kalas baigtas.

Bet kaip tik tėvas ir aš ėmėme galvoti, 
svarstyti. Pirmiausia vis dėlto buvo gaila 
tokio gražaus gaidžio. Šitai mudu ir jaudi
no. Paskui iškilo dar ir techniškos kliūtys: 
kaip jį paplauti. Sakysite: nusukai sprandą, 
ir baigta. Lengva pasakyti, bet kaip nusukti 
tą sprandą? Tam reikia mokėjimo, patyri

mo. O mes jo neturėjome. Nieko vienas ant
ram nesakėme, bet abu galvojome tą patį: 
jei nepasiseks gaidžio tuoj pat, staiga, pa
pjauti, kažin kas gali atsitikti. O jei jis ims 
gintis, rėkti, daužytis, bandys gintis, gelbė
tis — kas tada? Stovėdami virtuvės vidu
ryje, tėvas ir aš, tylėdami žiūrėjome į prie 
stalo kojos pririštą gaidį, nenujaučiantį sa
vo likimo, ir staiga pastebėjome dar vieną 
dalyką, kuris mudu taipgi veikė: jo grožį. 
Nors tas gaidys jau nebuvo jaunas, nors jo 

skiauterė buvo kovose su konkurentais kiek 
nukentėjusi, karoliai po snapu lyg ir apvy- 
tę, tačiau plunksnos, plunksnos! Visas kak
las buvo padengtas auksu, kūnas raudona 
liepsna, o uodegoje kyšojo keli juodai žvil
gą piautuvai. Niekad joks gaidys nebuvo 
toks gražus, kaip šis, mirti pasmerktasis.. 
Jo grožis atrodė čia kone amžinos gyvybės 
simbolis.

Tėvas, galvodamas tą pat, ką ir aš, dar 
jautėsi nesmagiai ir dėl to, jog negalėjo ma
no akivaizdoje paslėpti savo negalės, nesu
gebėjimo, neradimo kokios nors išeities. Vi
sa tai norėjo kuo nors pridengti, todėl ėmė 
juokauti, kad tik laimėtų laiko.

— Taigi, jei norime jį suvalgyti per šven
tes. reiktų ir jam padaryti kokią šventę... 
Jis dabar neįsivaizduoja, kas jo laukia. Ko
kie kvaili sutvėrimai tie paukščiai! Betgi 
dėdė jį galėjo atvežti ne tik papiautą, bet 
ir nupeštą...

Taip mums bešnekučiuojant, reikalas nė 
kiek nepasistūmėjo iš vietos. Pagaliau tėvas 
tarė:

— O kad taip paprašius ką nors į pa
galbą... kas moka šio amato. Čia juk reikia 
įgudimo.

Mintis, šauktis ką nors į pagalbą, atrodė 
(Nukelta į 4 psl.)

Piešiniai Alvydo Bičiūno
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DIDYSIS DANTE ALIGHIERI
Nuotrupa jo 700 metų gimimo sukakčiai artėjant

DR. P. MAČIULIS

Šiemet gegužės mėn. 30 d. vi
sas kultūringasis pasaulis ruo
šiasi iškilmingai prisiminti ge
nialųjį Italijos ir viso Vakarų 
pasaulio poetą, istoriką, filoso
fą, menininką ir politiką, gimu
sį Florencijoje 1265, taigi ly
giai prieš septynis šimtus me
tų, Dantę Alighierį.

Dantės tėvynė buvo Floren
cija, bet mirė jis Ravenoje 1321 
m. politinio tremtinio mirtimi. 
Anais laikais savo aukštuoju 
mokslu garsėjo Bologna ir Pa- 
dua, kur ir Dantė dažnai lanky
davosi savo žinioms papildyti 
Florencija garsėjo savo menu. 
Iš Florencijos buvo kilęs ir ki
tas didelis Italijos menininkas 
Michelangelo Buonarroti, kuris 
taip pat paliko amžiams savo 
genialius architektūros, skulp
tūros ir tapybos kūrinius.

Didžiausias, aplamai imant, 
Dantės Alighieri veikalas yra 
Divina Commedia (Dieviškoji 
Komedija). Tai pasaulinio mas
to kūrinys, kuriame Dantė Ali
ghieri atvaizdavo visą savo laik
metį istoriniu, politiniu, filosofi
niu ir teologiniu žvilgsniu.

Tai veikalas, kuris originale 
buvo atspaustas daugiau kaip 
500 kartų. Tiek pat kartų jis 
pasirodė vertimuose, pradedant 
hebrajų, graikų, lotynų bei vi
so kito kultūringo pasaulio kal
bomis. Tų vertimų skaičiun įei
na ir du vertimai lietuvių kal- 
bon: prel. Jurgio Narjausko ir 
T. B. Zajančkausko.

Divina Commedia veikalas 
yra plačiai pasauly skaitomas 
ne vien tik grožinės literatūros 
mėgėjų, bet jis yra taipgi epo
chinis studijų objektas moksli
ninkams.

los — 4,755 ir “Dangaus” — 
4,758 eilutes. Ir ko tame jo vei
kale nėra! Kaip minėjome, ten 
apstu ir filosofijos, ir teologi
jos, ir istorijos, ir politikos. Bet

daugiausia vis dėlto jam yra 
kūrybinio, literatūrinio grožio. 
O šitai ir yra Dieviškoj Kome
dijoj vertingiausia.

Tokie meno ir mokslo milži
nai kaip Dantė Alighieri buvo 
neeiliniai žmonės, tačiau ir jiems 
žinias ir pajėgas kurti reikėjo 
surankioti kaip mažyčius gars
tyčios grūdelius, plušant ir dir
bant visą gyvenimą. O tremti
nys Dantė yra dar ir įsidėmėti
nas pavyzdys, kaip tikro kūrė
jo net ir viso gyvenimo tremtis 
negali palaužti.

Rafaelo (1483-1520) Dantė (detalė iš “Disputo”)

beauštančiam Didžiojo Penkta
dienio rytan. Beblunkančioje 
naktyje, pro ūkanas pasimato 
vingiuojančiu keliuku kopiančių 
juodai apsitaisiusių moteriškių 
figūros. Dar keletas akimirks
nių, ir toli akiratyje prasivers 
mažytis balkšvas plyšelis tarp 
debesų, jei dangus apsitraukęs. 
Joks dangus nėra taip tinka
mas beapsireiškiančiai liūdnai, 
tragiškai dienai, kaip apsiniau
kęs, pelenų spalvos dangus. 
Juodos figūros pamažu kopia 
viršun, su rožančiais rankose; 
kopiam ir mes, su liūdesio sle
giama poeto širdim. Apačioj lie
ka juslingumo pilni apelsinų me
džiai, vikiai, migdolų medžiai — 
trapesni bei jautresni, negu bet 
kur. Aušra jau visai čia pat. 
Metalinė gaidžių giesmė kyla 
viršun iš kaimo. Pakely mažos 
atsiskyrėlių celės ir toliau taip 
pat baltuos; kiparisai ir toliau 
rodys savo atšiaurumą.

Istorinių paminklų žemėje, 
kur visa kvėpuoja tūkstančiais 
metų, šis momentas nebus iš
vystas, pajaustas ir pagautas 
taip giliai, kaip Valencijos že
mės kelyje, kuriuo kopiame šią 
naktį, šią besibaigiančią naktį, 
nes esam glaudžiame sąlytyje 
su mažyčiu šios žemės kaimeliu, 
apsupti prastuoliškų baldų mo
derniam name. Taip kaip aplin
kos geidulingumas, kurį anks
čiau paminėjau, Valencijos ap
linka su savo vulgariškumu 
mums dar ryškiau leidžia pajus
ti visą šio akimirksnio trapumą, 
nepaprastumą bei vienkartinu- 
mą.

— JAV 1620 m. gruodžio 21 
d. gavo savo dabartinį žvaigž
dėtą vėliavą.
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SIUNTINIAI | LIETUVĄ

ir kitus kraštus.
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago HL 60632 Tek YA 7-5980
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VALYMAS 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir i 
dažomi. J. RUDIS
Tel. CLiffside 4-1050

IVI O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

ligų metų patyrimas 
apdraustas perkraustymas 

rt t 5-9209 Chicago, Ui

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 
10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudę, nuo ugnies ir auto
mobilio pas

FRANK ZAPOLIS 
3208% west 05th Street, 
Chicago, Illinois. 60642.

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4330 
lllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllll

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups ir Motorų remontas 

5759 So. Western Avenue
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533

KRYŽIAUS KELIAI VALENCIJOJ
AZORIN

SKIP'S Self Service
LIOUOR STORE

5515 S0. D AMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
APRIL-BALANDŽIO MĖN. 15, 16, 17 D. D.

1 COGNAC NAPOLEON V.R.Q.P.
1 (Very Rare Quality Pale)

Fifth $5-98

[ BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $5-49

| OTARD IMPORTED COGNAC Fifth $4.98
r GRAIN ALCOHOL 190 Proof V.S.P. Fifth $4.89
i CINZANO VERMOUTH Dry or Sweet Fifth $1.39

MONOPOLES ALFRED ROTHSCHILD
1961 Vintage Sauterne or Haut Sauteroe, Fifth $1.79

MOET & CHANDON Imported Extre Dry
CHAMPAGNE Fifth $3.98

SCHENLEY DRY MARTINI, VODKA MARTINI 

or Old Fashion COCKTAILS, Olose out, 2 3 Qt. $1 .98

ASSORTED 1961 & 1962 Vintage
GERMAN WINES Fifth ,98c

GRANI) MARMĖK IMPORTED
FRENCH LIQUEUR Fifth $0.49

Dantės laikmečiu vyko ilga 
kova tarp popiežiaus Bonifaco 
Vin-jo ir florentiečių. Pratur
tėjusi Florencija stengėsi atsi
palaiduoti nuo Romos popiežių 
valdomos valstybės. Dantė ne
buvo tik įvykių stebėtojas, bet 
jų sūkurin ir pats buvo įsitrau
kęs. Įsipainiojęs politikon, 1301 
metais jis turėjo palikti gimtą
ją Florenciją ir mirti vėliau 
tremtyje. Jo palaikus ravenie- 
čiai ir po mirties negrąžino Flo
rencijai, bet pasiliko savo mies
te. Keliems amžiams praslinkus, 
kai politiniai akiračiai buvo nu
siblaivę, 1892 metais popiežius 
Leonas XIII-sis paskyrė 10,000 
aukso frankų pastatyti Raveno
je paminklą Dantei.

Grįžtant prie didžiojo Dantės 
kūrinio “Dieviškosios Komedi
jos”, tenka keliais žodžiais nu
sakyti jo architektūrinį pasta
tą. Divina Commedia yra pa
skirstyta į tris dalis: Pragarą, 
Skaistyklą ir Dangų.

Kiekviena dalis turi po 33 
giesmes, viso 14,233 eilutes: 
“Pragaro” — 4,720, “Skaistyk-

“Tai ne tas pats”. Ir už va
landėlės pakartajam: “Ne, tai ne 
tas pats”. Balsas yra toks tylus 
ir lėtas, kad jame atsispindi ne
išvengiama rezignacija. Rezig
nacija nenusakomos didybės 
akivaizdoj. Per visus metus lak 
kas bėgo vieno aiškaus taško 
link. Iš lėto, po truputį rinkosi 
jis tan vienan taškan. Ir štai 
dabar, vienam. akimirksnyje, 
vienam tragiškam akimirksny
je, pajusim visą jo sutelktą ga
lią. — Taip, tai nė tas pats. Šis 
laiko perpildytas akimirksnis ne 
toks pats, kaip kiti, per visus 
metus laiką atspindintys aki
mirksniai. Tą jo sutelktą galią 
pajusime čia, Valencijos kara
lystėj ; konkrečioj vietoj ir 
konkrečiu laiku. Valencijos ap
linkumos geidulingumas mūsų 
neįtakoja — ne, anaiptol, — 
bandyt pabėgti nuo šio baugi
nančio akimirksnio.

Besibaigianti naktis. Savo 
pirštų galiukuose dar tebejun
tame apelsinų medžio lapų juo
dą blizgesį, bet dabar jau ap- 
čiupom liečiam grublėtas am
žius skaitančio kipariso šakas. 
Apelsinų medis — vien jautru
mas, o dangun besistiebianti ki
pariso viršūnė — įkūnytas abe
jingumas. šalikelėje vos, vos pa
stebimas jo siluetas. Vos, vos

įžiūrimos ir kiparisu apsuptos 
kryžiaus kelių koplytėlės. Nak
tis jau baigiasi. Po rimties, ty
los ir susimąstymo pilnos die
nos netrukus susidursim su su
telkto laiko bei skausmo aki
mirksniu visoje savo didybėje.

Dvidešimt amžių susitelkia — 
geriau, negu bet kokią kitą Di
džiosios Savaitės dieną — šin

Jau pasirodė blyški aušros 
šviesa. Tragiškas akimirksnis 
ateina ir čia pat dingsta. Jis 
toks prabėgantis. Prabėgantis, 
bet kartu ir toks pagaunančiai 
pilnas. Prabėgantis ir sukre
čiantis lyg šiurpulys, kuris kar
tais labai staiga, pačių džiaugs
mingiausių valandų metu mus 
nupurto. Šis prabėgantis aki
mirksnis atveria prieš mus šią 
naktį, šią beblunkančią naktį, 
neaprėpiamos Begalybės per
spektyvas. , -

•f.'.V • r.:*’
Iš ispanų kalbos vertė

B. Ciplijauskaitė

4040 Archer Avė. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

August Saldukas, 
Prezidentas

ANT VISU
SĄSKAITŲ

4’/2

GAIDŽIO MIRTIS

(Atkelta iš 3 psl.).
*

tikras išganymas, štai kaimynai turi tarnai- 
naitę Elziutę. O kad taip jos paprašius? Ji 
tikrai moka piauti gaidį.

Bet čia įsikišo motina. Pirmiausia, sako, 
apsijuoksime prieš žmones, pasirodydami 
nesugebą net gaidžio papiauti. Antra, už pa- 
piovimą reikės duoti tarnaitei bent gaidžio 
kojas ir kaklą, o tai kaip tik reikalinga sriu
bai Dabar, kai visi išalkę, būtų negražu nu
sinešti kur nors papiauti gaidį tik už ačiū.

Tėvas nukabino nosį. Gal būt jis pagal
vojo apie sesutės pajuodusius dantukus ir 
susigėdo.

Reikėjo pagaliau kaip nors apsispręsti. 
Man šovė į galvą nauja mintis. Turėjome 
karišką revolverį ir galėjome jį šiam reika
lui panaudoti. Bet kaip nušauti gaidį? O jei 
kulka atšoks — galime susižeisti. Pagaliau 
šūvis sukels ant kojų visus kaimynus. Ko 
gero, vokiečių žandarus pašauks... Ne, re

Daugiau kaip 50 metų 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

SIUNTINIAI — DOVANOS { SSSR

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(Licensed bj Vneshposyltorg)

EXEKUTYVIS OFISAS
1530Bedford Avė., Brooklvn 16. New York — Tel. IN 7-5522

DĖMESIO DĖMESIO

Pranešame, kad pagal naują susitarimą tarp Vnešposyltorg, Maskvoje ,1/' Package Ex- 
press jau dabar galite siųsti savo giminėms ir draugams siuntinius | SSSR, jie nieko netu
rės primokėti gaudami įvairiausių produktų siuntinių-dovanas, kurie bus sudaryti iš SSSR 
gamintų pirmos rūšies produktų.

Čia nurodytos kainos yra VISOS 16 LAIDOS produktams parinkti ir jiems nu
siųsti į bet kurią SSSR dalį.

Užsakyti siuntiniai sudaromi Maskvoje, Odesoje ir Rygoje.
Siuntiniai bus įteikti gavėjui po 10-20 dienų užsakymui atėjus į Maskvą.
Siuntiniam galima užsakyti ir delikatesus, tarp jų — juodąją Ikrą, vėžių konservus, špro

tus, saldainius ir kitus.
Siuntėjas gali siųsti dovanlnių siuntinių kiek nori. Yra ir paruošti, standartiniai siun

tiniai, arba galite pasirinkti produktus patys iš katalogo.
Firma atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir 

sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos po pietų.

MŪSŲ SKYRIAI:
BROOKLYN, N. Y. 1530 BEDFORD AVĖ. IN 7-6465
NEW YORK 3, N. Y. 78 SECOND AVENUE — OR 4-1540
NEWARK, N. J. 314 MARKET STREET MI 2-2452
SOUTH RIVER, N. J. 46 WHITEHEAD AVENUE — OL 7-6320
UTICA, N. Y. 063 BLEECKER STREET RE 2-7476
COHOES, N. Y. 13 SARGENT STREET FE 7-2727
FARMINGDALE, N. J. FREEWOOD ACRES 363-0404
PHILADELPHIA 28, PA. 631 W. GIRARD AVENUE — PO 0-4507
ALLENTOtVN, PA. 126 TIGHMAN STREET HE 5-0415
ROCHESTER 5, N. Y. 558 HUDSON AVENUE M BA 5-4210
LOS ANGELES 4, CAL 107 SO VERMONT AVENUE — DU 5-6550
CHICAGO 22, ILL. 1241 NO. ASHLAND AVENUE — HU 6-2818
BALTIMORE 31, MD. 1000 FLEET STREET — DI 2-4240
BUFFALO, NEW YORK 701 KILIMO RE AVENUE TX 5-0700
DETROIT 12, MICH. 11601 JOS CAMPAU AVENUE ■— TO 8-0208
HARTFORD 6, CONN. 643-47 AI.BANY AVENUE — CH 7-5164
JERSEY CITY, N. J. 303 GROTE STREET HE 5-6368
SYRACT SE 7, N. Y„ 1200 South Avenue m GR 5-0746
CLEVELAND 13, OHIO 1028 KENILVVORTH AVENUE —1 PR 1-0606
HAMTRAMCK, MICH. 11330 JOS CAMPAU AVENUE — TO 0-8080

REIKALAUKITE MUSŲ NAUJŲ KATALOGŲ SOVIETINIAMS PRODUKTAMS
Dovanų pristatymas ir apsauga garantuojama.

volveris čia netinka. Jei būtų elektros sro
vė, galėtume prijungti vielas prie gaidžio 
kojų, paleisti srovę ir nutrenkti gaidį iš to
lo Tačiau elektros nebuvo, ir visas miestas 
skendėjo tamsoje. Jei būtų virtuvėje dujos, 
galvojome, galima būtų įkišti gaidžio galvą 
į krosnį, paleisti dujas, ir baigta; bet nė du
jų nebuvo. Kūrenome pečių žaliomis kark
lų šakomis.

Ir taip vienas po kito visi projektai pa
sirodė neįvykdomi. Motina, lyg atspėdama 
mūsų varžymąsi jos akivaizdoje, kažkur išė
jo. Likome tik mudu su tėvu ir gaidys. Stai
ga tėvas ėmė kažko ieškoti ir grįžo su dide
liu kirviu rankoje.

— Padarysime taip: tu palaikysi gaidžio 
galvą ant trinkos (kurią čia pat ištraukė iš 
pasuolės), o aš nukirsiu. Tai bus geriausia 
ir žmoniškiausia, — dar pridūrė.

Tylėdami pasiruošėme. Aš pritraukiau 
gaidžio kaklą prie trinkos, o tėvas kirto le
miamą smūgį...

Iš nukirsto gaidžio kaklo švirkšle pasi
pylė kraujas ir ėmė mudu, nespėjusiu toliau 
pasitraukti, laistyti. Gaidys, niekieno nelai
komas, jau be galvos dar parodė nepapras

to gyvastingumo. Jis šokinėjo, blaškėsi, 
lakstė po virtuvę ir laistė savo kraują į vi
sas puses. Atrodė, kad mirdamas norėjo dar 
šokti ant mudviejų ir atsikeršyti, ar nebent 
pabėgti nuo mirties.

Kai buvau mažas, skaičiau “Zyvatas

Šventųjų”. Ten aprašyti, kaip kažkoks šven
tasis, kankinys už Kristų, kada jam nukirto 
galvą, pasiėmė galvą po pažastimi ir nubė
go toli toli... Dabar man staiga atėjo min
tis apie aną kankinį. Žiūrėdamas į besiblaš
kantį gaidį, rodos, mačiau tą šventąjį kan
kinį, bėgantį su galva po pažastimi...

Pagaliau mirtis atėjo gaidžio. Jis gulėjo 
virtuvės viduryje, kraujo klane. Aplinkui 
viskas buvo kraujuota: baldai, mudviejų 
drabužiai. Tėvas, apžvelgęs tą kruviną sce
nas, sako:

— Tu eik persirengti, nes kai pamatys 
kraujuotą motina, bus karšta. O aš einu 
prie šulinio nuplauti rankų ir kirvio.

Ties mūsų namu, ant šaligatvio, buvo 
artezinis šulinys su nuolat tekančiu vande
niu, kurį visi aplinkiniai gyventojai nešda
vosi į namus, nes vandentiekio tada dar ne
buvo. Vos tėvas priėjo prie šulinio ir jau 
rengėsi plautis, lyg iš po žemių išniro vokie
čių žandaras. Matydamas žmogų su kruvinu 
kirviu, kruvinomis rankomis, tikriausiai pa
galvojo, kad šitas bus sukapojęs ne tik sa
vo žmoną, bet ir vaikus išžudęs. Prišokęs, 
griebėsi ginklo, liepė tėvui iškelti aukštyn

rankas ir taip nusivarė į artimiausią žandar
merijos būstinę. Nusinešė ir kruviną kirvį.

Mes namieje to viso nežinojome. Aš jau 
buvau persirengęs, motina grįžusi. Tik stai
ga atsidaro durys, ir įsiveržia į butą būrys 
žandarų. Jų tarpe išbalęs tėvas surištomis 
rankomis. Turėjome prisistatyti visa šeima 
ir taip įrodyti, kad visi esame sveiki ir su 
galvomis, žandarai padarė visuose kamba
riuose smulkią kratą, ieškodami lavonų. Tik, 
kai atėjo į virtuvę ir pamatė ant grindų be 
galvos gaidį, suprato, kas čia įvyko. Tėvui 
nuėmė geležinius pančius nuo rankų ir pa
sakė, kad jis laisvas, bet vienas žandarų pa
siėmė corpus delicti (kaltės įrodymą) — 
mūsų rtužudytą gaidį.

Tas Velykas vėl atšventėme tik su duo
na ir bulvėmis. Mums liko atminimui tik gai
džio galva. O žandarai šventė Velykas su 
kvepiančiu keptu gaidžiu, palaistomu vokiš
ku šnapsu. Bet per daug nesigailėjome: 
svarbiausia, kad tėvas nepakliuvo ir išven
gė kalėjimo, išvežimo į Vokietiją ar dar blo
giau: kulkos ar virvės. Juk galėjo apkaltinti 
už draudžiamą gyvulių piovimą. Su vokie
čiais tada juokų nebuvo.



ANTANO MONČIO DARBUS 
CHICAGOJE PAMAČIUS

PETRAS ALEKSA

Pilnai ir teisingai įvertinti ki
to žmogaus kūrybą yra beveik 
neįmanoma. Šimtaprocentinis ob 
jektyvumas čia sausas ir me
chaniškas, kalbant apie indivi
dualųjį meną. Taigi, būtų tiks
liau vertinti kito kūrybą sub
jektyviai, žiūrint pro savo aki
nius, įjungiant drauge protą ir 
širdį, nes šie pastarieji, neap
čiuopiami elementai ir sudaro 
meno esmę. Kitas privalumas, 
vertinant kūrybą, yra pozityvu, 
nusiteikimas ieškoti g.rio ir 
grožio. Tokios pastangos yra 
pačios kūrybos papildymas, i 
jos tąsa ir kartu savęs tobuli
nimas.

Chicagoje skulptoiius — re
tas svečias. Antanas Mončys 

- seniai čia buvo laukiamas. Jo 
kūryba kritikų buvo jau anks
čiau teigiamai įvertinta. Jis ir 
mūsų neapvylė. Antanas Mon
čys prisistatė mums su aiškia 
skulptūros sąvoka. Pas jį rit
mas toks akivaizdus tose nuo
širdžiai paprastose formose! 
Tai pagrindinis skulptoriaus pri
valumas. Gal lietuviui žiūrovui 
dar ir neįprasta šiandieninė, 
taip vadinama, šveicuota teks
tūra arba medžio paauksinimas, 
bet, žiūrint iš meninio aspekto, 
čia Mončys neatsilieka nuo šian
dieninės linkmės ir gyvenimo 
dvasios.

Bene stipriausias šios parodos 
eksponatas bus “Architektas”. 
Šiuo kūriniu skulptorius sėk
mingai įamžina momentinį me
nininko polėkį, parodydamas jo 
idėjinį žvilgsnį, jo siekimus šia
me komplikuotame technikinia
me amžiuje. Man atrodo, kad 
“Architektas” būtų lyg paties 
skulptoriaus autoportretas.

Įdomus darbelis ir “Aukso 
medis”, pasižymįs spalvoto stik
lo inkrustacijomis.

Be abejo, čia buvo parodyta 
tik dalis Antano Mončio darbų. 
Tačiau ir tai pamačius, galima 
drąsiai sakyti, kad Antanas 
Mončys yra subrendęs, plačių 
polėkių menininkas.

Per 20 metų pastatyti vos keturi 
lietuvių klasikų veikalai

Viena pačių silpnųjų kultūri
nio gyvenimo Lietuvoje pusių 
— dramaturgija. Jau keleri me
tai iš eilės nusiskundžiama ir 
dramaturgų ir tinkamų pjesių 
teatrui stoka ir nepatenkinamu 
bendradarbiavimu tarp teatrų 
ir dramaturgų. Dramaturgijos 
ugdymo reikalu “Tiesos” redak
cijoje buvo sukviestas pokalbis, 
dienraštyje pradėti skelbti dis
kusiniai pasisakymai.

Viena pirmųjų pasisakė akto
rė K. Kymantaitė — nurodžiu
si (“Tiesa”, nr. 67) į aiškią ori
ginaliosios dramaturgijos stoką, 
ji priminė, kad dramoms kurti 
netrūksta medžiagos. Kai ku
rie teatrai yra pastatę “puikius 
originaliosios dramaturgijos kū
rinius” — Kymantaitė čia pa
minėjo H. Vancevičiaus pasta
tymus Kauno dramos teatre, J. 
Miltinio “įdomius pastatymus” 
Panevėžio teatre, režisierių V. 
Limanto, V. Čibiro, P. Gaidžio. 
M. Karklelio darbus Vilniaus, 
Klaipėdos, Šiaulių dramos teat
ruose. Dramaturtgų santykiai 
su teatrais nesą sklandus — re
žisierius nepatenkintas kūriniu 
dramaturgas skuba į kitą teat
rą. Vėl pasitaiko autorių, ku
rie režisieriams daro pastabas, 
imasi patys režisuoti. Be to, ne 
visi dramaturgai nusivokia ir 
dramaturgijos technikoje, ven
gia lankytis teatruose.

K. Kymantaitė dramaturgams 
daro priekaištą — jie per ma
žai pajudina lietuviškosios dra
maturginės klasikos lobyną. Pa
statyta tik G. Žemkalnio-Lands
bergio “Blinda”, V. Krėvės“ 
“Žentas”, V. Mykolaičio - Puti
no “Valdovas” ir B. Sruogos 
“Pavasario giesmė”. O juk, pa
žymi Kymantaitė, turime iš tie
sų puikių istorinės ir socialinės 
tragedijos ir dramos kūrinių. 
Lietuvoje pastatyta Žemaitės 
“Marti” ar Vienuolio “Pasken
duolė” buvo tokie spektakliai, 
kurie turėję didžiulį pasisekimą.

Pasak Kymantaitės, negalima 
sutikti, kad kai kurie drama
turgai, kaip A. Gricius, K. Sa
ja pasirenka menkas temas. Jie 
teigiamai vertinami dėl to, kad 
“braute braunasi į mūsų buitį, 
atskleidžia mūsų gyvenime dar 
pasitaikančias negeroves”. Ky
mantaitė įsitikinusi, kad negali
ma mušti komedijos pagaliais 
ir basliais, nes... ji seniai prašo 
paso. Taigi galutinė išeitis: dau
giau statyti lietuvių klasikus ar
ba inscenizuoti romanus bei 
apysakas arba komedijos prie
monėmis vaizduoti lietuviškąją 
buitį. Šiuo gi metu atsiliekama 
visais atvejais. (E.)

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PL. Wft 5-8063
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TV - RADIJU TAISYMAS 

P RUDINAS 
4448 S. VVeetem Avė

Tel. 847-4829
*"ia pat salite gauti Briedžio dažo

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienlo 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplcwood Are 

Chi<airo 29 III.

MOVING
Apdraustas perkraustymaa 

įvairių atstumų.

A. VILIMAS
3415 S. IJtuanica Avė.

Tel. FRontier 6-1882

Ev. liuteronų Tėviškės parapijos 
choro giesmių vakaras

Ev. liuteronų Tėviškės pa
rapija Chicagoje, kurioje klebo
nu yra kun. Ansis Trakis, yra 
įsikūrusi Marųuette Parko lie
tuvių kolonijoje, Troy Avė., 
prie Marųuette Rd. šios parapi
jos choras, vedamas Jurgio 
Lampsačio, yra jau žinomas 
Chicagoje savo aukštu meniniu 
lygiu. Šis choras neseniai išlei
do lietuvių liaudies giesmių il
go grojimo plokštelę. Lietuvių 
liaudies giesmės sudaro savotiš
ką, mažiau žinomą liaudies kū
rybos rūšį; jos yra lietuvių 
evangelikų, daugiausia Prūsų 
Lietuvoje sukurtos; jų pobūdis 
yra gerokai skirtingas nuo 
įprastinių protestantų choralų. 
Šios liaudies giesmės bažnyčiose 
seniau buvo giedamos be var
gonų pritarimo, kadangi vokie
čiai vargonininkai jų nemokė
davo groti. Šių liaudies giesmių 
daug yra surinkęs Vydūnas bei 
kiti Prūsų Lietuvos veikėjai. 
Plokštelėje užrašytos giesmės 
yra dalinai harmonizuotos Val
terio Banaičio ir VI. Jakubėno.

Tėviškės parapijos choras 
kasmet Verbų sekmadienį ruo
šia giesmių vakarą. Šiais me
tais, bal. mėn. 11 d. 5 vai. po
piet įvykęs giesmių vakaras 
praėjo ypač pakilioje nuotaiko- 

| je ir rūpestingai paruoštame 
| meniniame lygyje. Iš pašalinių 
jėgų šįmet dalyvavo solistas Jo
nas Vaznelis, atlikęs Loewes ba
ladę “Laikrodis” ir VI. Jakubė
no “Kodėl, kodėl, o Dieve” (St. 
Santvaro žodžiai), komp. VI. 
Jakubėnui pritariant parapijos 
choro naujai įsigytu pianinu.
Tėviškės parapijos choras, 

vadovaujamas Jurgio Lampsa
čio, nustebino daugelį pirmą 
kartą atsilankiusių klausytojų 
savo tikslia intonacija bei rit
mika ir išlygintu skambesiu; 
tomis pačiomis ypatybėmis pa
sižymėjo ir sekmadieninės mo
kyklos vaikų choras, dalyvavęs 
drauge su choru ištraukoje iš 
Haendelio oratorijos “Judas Ma- 
kabiejus”, o taip pat ir vyrų

trigubas kvartetas, atlikęs Men- 
delsohno “Gloria teskamba 
aukštybėje” ir kit. Br. Variako- 
jienė ir L. Gružas a&ko duetą 
“Štai ant kryžiaus”, muz. Rima- 
vičiaus, žodžiai Br. Variakojie- 
nės. Sklandžiai nuskambėjęs 
mergaičių trio pagiedojo Adam- 
so “Šventasis Miestas”. Ramin
ta Lampsatytė (A. Nako forte
pijono studijos mokinė) pa
skambino J. S. Bacho Preliudiją 
ir Fugą, o taip pat fortepijonu 
pritarė kai kuriems vokaliniams 
numeriams. Komp. VI. Jakubė- 
nas vargonais pagrojo keletą J. 
S. Bacho preliudijų ir palydėjo 
J. Strolios “Parveski. Viešpa
tie”, atliktą mišraus choro ir 
solisto J. Vaznelio. Parapijos

klebonas kun. Trakis trumpu, 
bet kondensuotu žodžiu paminė
jo liūdną pirmųjų išvežimų su
kaktį, užbaigdamas "Tėve mū
sų” malda. Programą apvaini
kavo G. Haendelio “Aleliuja”, 
efektingai atliktas mišraus cho
ro, komp. VI. Jakubėnui pa
lydint fortepijonu. Klausytojų 
prisirinko pilna bažnyčia, dau
gelis klausėsi koncerto ant laip
tų.

Po koncerto dalyviams ir gar
bės svečiams buvo surengta ka
vutė, kurioje dalyvavo kun. Ben. 
Sugintas, Tėvas Trimakas, SJ, 
Lietuvių operos valdybos pir
mininkas A. Radžius, muz. A. 
Nakas ir kit., kurie buvo pa
kviesti prie garbės stalo ir pa
sveikinti choro pirnuninko Leo
no Gružo.

Pažymėtina, kad Tėviškės 
parapijos choras yra įsijungęs 
į Verdi “Reguiem” ir Br. Mar- 
kaičio “Vilniaus Varpų” kanta-

MODERNUS BODAS SIUSTI 
DOVANAS giminėms USSR

Jokio supirkimo. Jokio pakavimo. Jokio siuntimo. 
Jokio muito.

Šimtai Sovietų gamintų geriausios kokybės daiktų pa
ruoštų pristatymui:

AUTOMOBILIAI, MOTOCIKLAI, DVIRAČIAI, RADIO 
IR TELEVIZJOS APARATAI, AUDINIAI, KVEPALAI, 
MAISTO PRODUKTAI, ir daug kitų dalykų.

Daugelis naujų dalykų dabar gaunami ir kainos dau
giausia sumažintos.

Gali būti užsakytos atostogos jūsų giminėms sveikatos 
kurortuose.

Užsakymai aukščiau minėtiems daiktams bus priima
mi ir išpildyti vienintelės firmos, autorizuotos Vnešpo- 
syltorg:

Podarogifts, Ine.
220 Park Avenue South----------------------
New York, N. Y. 10003 ToJ1 pat vadovyH' ka,p
Tel. 228-9547 _______ _______

(Domėkitės, kada bus atidaryta dovanoms daiktų pa
rodos patalpos. Diena bus pranešta.)

MARQUETTE PARKE ■■
AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
Taupykite savo pinigus pas mus. O jeigu jau esate pasiruošę 

Įsigyti savo namus ir norite gauti paskolų, tai imkite jų Marųuette 
Parke — Amerikos Lietuvių sostinėje, Chicago Savings and 
Loan bendrovėje, kur visada gausite teisingų patarnavimų, pel
ningų dividendų ir apdraustų savo santaupų saugumų.

Chicagos Savings bendrovė jau 40 metų teikia {vairius fi
nansinius patarnavimus šio didmiesčio ir jo apylinkių lietuviams. 
Tūkstančiai pasinaudoja jos patarnavimais. Kviečiame jais pa
sinaudot ir Jus.

Mes nesiveržtame tapti pačia didžiausia įstaiga, bet stengia
mės visuomet teikti geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir 
skolinimo nariams ir visada siekiame finansinės stiprybės. Šios 
bendrovės vadovybė ir šiandien tęsiu tų pačių atsargių, protingų 
pinigų administravimo politikų, kuri apsaugo Jūsų santaupas ir 
neša Jums gerus dividendus.

• Vacation Club
• College Bonus Savings
• Home Mortgag* Loans
• Home Improvsmsnl Loans
• Chrisfmai Club
• Imursd Famlly Savings
• Notary Fubllc Servics
• Ali typss of Insuranco
• Fra* community rooms for your organlrattoo

meetlngs .
• Caih chscks and pay all family bills with our 

•pečiai monsy ordsr chscks. No ssrviet charg* 
to msmbers

• U. S. Fostol Stamp Machlns Ssrvk*
• Sėli and redeem U. S. Bondi
• Two largo free parklng lotų
• Drlvs-ln Wlndow
• Save-by-Mail Kits
• Travslors Chscks
• Safs Dsposlt Boxst

DRAUGAS, trečiadienis, 1965 m. balandžio 14 d. 5

— Dideli gali, maži turi būti 
kūrybingi, o išeiviai yra tiesiog 
pasmerkti kurti. —J. Eretas

tos pastatymą, įvykstantį š. m. 
birželio mėn. 13 d. McCormick 
Place salėje, ruošiamą Lietuvių 
operos Chicagoje, A. Kučiūnui 
diriguojant.

MALONIAI IR NUOŠJRDŽJAJ 
KVIEČIAME

X I

Rėmėjų Metinį Seimą
PADĖKITE

ŠV. KAZIMIERO SESELĖMS
atstatyti

Vilią Juozapo Marijos Mergaičių BENDRABUTĮ, 
kurio vienas namas, REGINA HALL šįmet sudegė.

KUR? Vilią Joseph Marie, Holland Rd., 
Newtown, Pennsylvania

Sekmadienį, balandžio 25, 1965KADA?
PROGRAMA:

AUKA: Jūsų

Šv. Mišios
Pietūs
Posėdis, Programa 
Palaiminimas Švč. Sakramentu 
Vakariene.

11:00 
12:00 
2:00 
4:30 
5:00

atvykimas ir dalyvavimas 
Jūsų linkėjimai ir sveikinimai 
Jūsų malda 
Jūsų materialinė, piniginė, parama

PRAŠYMAS: Mieli Svečiai:
Atvažiuokite praleisti kelias valandas gražioje 

nuotaikoje. Bus proga susipažinti su kitais gerašir
džiais ir duosniais lietuviais.

Pasisavinkite, brangieji, mūsų rūpesčius ir pa
lengvinkite mums dabartiniame varge.

Nuoširdžiai dėkingos,
ŠVENTO KAZIMIERO SESERYS

Vilią Juozapo Marijos

Įrengiame tvoras, duris, langus, stogelius, tureklius Ir kitus 
įvairaus metalo, plastikos ir stiklo gaminius jūsų namų page
rinimui ir papuošimui.

KOSTAS BUTKUS
Telefonai: LUdlow 5-6291, bet kuriuo laiku, 

PRospect 8-2781 rytais ir vakarais.

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS ĮRENGTI TVORAS 
JŪSŲ NAMŲ PUOŠNUMUI IR ŠEIMOS SAUGUMUI.

V . K K*

eurrent dividend on Investment bonus

5%
444% DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Už 1 metų investavimo bonus mokama 4|į% dividendų kas pusmeti ir 

dar išmokame po 34% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 AROHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS

Valandos: Plrmad.. Antrad., Penkt Ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 
Trečlad. uždaryta: Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

I

P|DI’'| ||T T W & RADIO (LIETUVIAI)
HkjUI I I .V* sav. DAN LIUTIKAS 

TAISYMAS yra mūsų SEPECIALYBE. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

Kas tik turi gerą skonį,

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

Mokame aukštą

dividendą investavimo 
sąskaitoms

Viską perka pas Lieponį!

6245 So. Westem Avė. Chicago, Illinois 60636

and LOAN 
ASSOCIATION

GR 6-7575

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARŲUETTE PK., 6211 S. Western PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad., ketvirtad. ir penktad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 vai. iki 5 vai. p.p.
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NAUJI LEIDINIAI
• Jonas Grinius, VINCAS 

MYKOLAITIS - PUTINAS ALS 
DICHTiR. Zu seinem 70. Ge- 
burstag. Commentationes Bal- 
ticae X / XI, 4. Baltisches For- 
schungsmstitut Bonn 1964. Lei
dinys 82 psl., 9 x 6'zį inč. forma
to, kaina nepažymėta. Leidėjo 
adresas: Baltisches Foršchungs- 
institut e. V., Bonn, Universi- 
taet, Am Hof 34, W. Germany.

Patraukli studija apie žymųjį 
mūsų rašytoją Vincą Mykolaitį- 
Putiną kaip poetą, parašyta vo
kiečių kalba jo 70 metų amžiaus 
proga. Autorius dr. Jonas Gri
nius savo raštą pradeda, užsi
mindamas lietuvių tautos atgi
mimą 19 amž. antroje pusėje ir 
dvidešimtojo amžiaus pradžioje, 
iškeldamas pačią ryškiausią 
anos epochos kūrybinę asmeny
bę — Maironį, susiedamas jį su 
didžiausiu pomaironinio laikme
čio poetu — Putinu. Toliau duo
dama poeto biografija, drauge 
liečiant kunigo ir poeto pašau
kimo problemą, nagrinėjamos 
gamtos, moters ir meilės temos 
Putino lyrikoje. Religinis poeto 
kūrybos pobūdis iškeliamas sky
riuje “Amžinas Nežinomasis”, 
kur aptariama čiurlioniško 
Rex’o tema, besikartojanti mū
sų poezijoje ligi pastarųjų die
nų. Studijoje nagrinėjamas ir 
maištingasis Putino kūrybos po
būdis, paties poeto dualizmas 
bei egocentriškumas.

Si dr. Jono Griniaus studija 
yra reikšminga išeiviškoji mū
sų duoklė lietuviškajai kultū
rai, pristatant laisvajam pasau
liui vieną kūrybingiausių mūsų 
poetų. Studija taipgi pabrėžia 
mūsų laisvųjų lietuvių dėmesį 
tikrajai lietuviškajai kūrybai, 
nežiūrint, kurioje geležinės už
dangos pusėje ji besireikštų.

• ATEITIS, 1965 m., kovo 
mėn., nr. 3. Naujasis žurnalo 
sąsiuvinis bus bene vienas iš 
geriausių, išleistų pastaruoju 
metu. Pirmiaus’a akin krinta 
jau maždaug į reikiamą balan
są atstatyta lietuviškųjų ir pla
čiojo pasaulio problemų medžia
ga. Pakaitomis tekėdama žur
nalo puslapiais, ji gyvai įvai
ruoja, vis užgriebdama tai, kas 
šiuo metu yra aktualu pasaulė
žiūriniame, kultūriniame bei vi
suomeniniame sektoriuje. Pa
grindiniai šio numerio straips
niai (K. Kebho “Ateitininko ry
šys su kultūra' ir J. Girniaus 
“Besirengiant septintajam atei
tininkų kongresui”) kaip tik la
bai suprantamai, bet kartu ir 
giliai, liečia lietuviškąsias - atei- 
tininkiškąsias nūdienines prob
lemas. Reiškiasi ir jaunosios 
plunksnos grožinės kūrybos sri
tyje: nuotaikingas Mildos Pa
kalniškytės raštas, o Eglės 
Juodvalkytės antrasis eilėraštis 
“Audra” liudija, kad autorė tu
rėtų šio žanro neužmesti. Kny
gų puslapyje įdomiai pristato
ma vokiečių rašytojos Gertiud 
von Le Fort kupini krikščioniš
kosios dvasios romanai. Ypač 
džiugina debiutinio Kazio Al
meno romano “Upė į rytus, upė 
į šiaurę” aptarimas. Būtų gera, 
jog ateityje būtų čia vis neap
sieita be vienokios ar kitokios 
lietuviškos knygos pristatymo.

Ir vienas rezervas. Skyriuje

“...bet, antra vertus...”, be kita 
j ko, A. Skirmuntaitės rašoma:

“Draugo” romano premijos 
koncerto atidarymas paliko ga
na keistą įspūdį. Scena tamsoje 
— mėlyna šviesa išryškina sto
vintį prie pulto aktorių. Prane
šėjas sako: “Pradžioje buvo Žo
dis. Tas Žodis buvo pas Dievą...” 
Jam skaitant stiprėja šviesos, 
salę užlieja kalėdinės giesmės 
melodija. O tada kviečiami gar
bės svečiai į sceną. Šventojo Jo
no Evangelija pristato naująjį 
romaną... Galima, aišku, supras
ti, kad norėta buvo sujungti žo
dinę kūrybą su pačiu visatos 
kūrėju. Bet nežiūrint gerų in
tencijų, išdava baisiai arti pikt
žodžiavimo. Šventojo Rašto ne
galima naudoti reklamai”.

Taip kalbėdama, rašančioji 
nėra sąžininga ta prasme, jog 
iškilmės atidarymo aprašyme 
praleidžia visa kita, kas prieš
tarautų jos norimai pasakyti 
minčiai. Tikrumoj gi vakaro ati
daryme panaudotos Šv. Rašto 
frazės nebuvo nuogos, o įjung
tos į gana platoką aktoriaus žo
dinį kontekstą, kuriame netrū
ko net atskirų mūsų poetų ei
lėraščių rečitavimo bei kitokio 
jungiamojo teksto ir ne vien tik 
kalėdinės, bet ir kitokios muzi
kos fono.

Gi, viešai ištarta Šv. Rašto 
frazė buvo pasakyta ne kokioj 
nešvarioj vietoj, bet Tėvų jė
zuitų namuose, ir ne kokios bles- 
feminės knygos pristatyme. Tai 
kur čia piktažodžiavimas ? Besi
piktinančiai apžvalgininkei tek
tų tik prisiminti, kad jau prieš 
800 metų Europos miestų rin
kose buvo statomi vaidinimai, 
taipgi išpinti Šv. Rašto frazė
mis. Viduramžinis žmogus tuo 
nė kiek nesipiktino. Tad ir keis
toka, kai dabar viename žurna
lo puslapyje skaitai pažangiai 
moderniškas mintis (puiku!), o 
gretimame lape matai vėl lyg 
ir linkimą Apreikštąjį Žodį ne
šiotis tik savo kišeninėje mal
daknygėje, lyg ir norą užrakinti 
jį aklinai tik bažnyčioje.

Premijos įteikimo iškilmėje 
niekas scenoje neagitavo nei už 
“Draugo” dienraščio prenume
ravimą, nei už mecenato And
riulio sūrių valgymą. Tad kur
gi čia priekaištautoja įžiūri Šv. 
Rašto naudojimą reklamai ku
ria nors profanine prasme?

• Vincas Krėvė, THE TEMP- 
TATTON. Translated from Li- 
thuanian by Raphel Sealy. In- 
troduction by Charles Angoff. 
Manyland Books, Ine., 85 - 37 
88th St., Woodhaven 21, N. Y.

Šiame, kaip knygos įvadą 
parašęs prof. Charles Angoff 
teigia, į realius faktus atremta
me romane, autorius atskleidžia 
komunistinius užkulisius, norint 
įvelti į savo tarnybą užsienie
čius. Pačioje knygoje neliečia
mi lietuviai, o su nuostabiu tiks
lumu ir įdomumu pavaizduoja
mos komunizmo pinklės. V. Krė
vė turėjo progos gerai pažinti 
bolševikus, nes 1940 m., bolše
vikams grobiant Lietuvą, buvo 
Maskvoj kaip užsienių reikalų 
ministras. Aplankas dail. P. La
pės. Kaina 3 dol. Įrišta į kietus 
viršelius. Platesnę recenziją duo

Aktorius Vitalis Žukauskas savo darbo kambaryje kuriame jis rašo 
knygą apie nepriklausomos Lietuvos teatrą. Nuotr. R. Kisieliaus

| no konkursą... Būdinga, kad 
apie rašytojus štai kas teigia
ma: jiems ne taip lengva bend
rauti su visuomene, nes juk tie 
Lietuvos rašytojai be tiesioginio 
darbo — rašyti knygas — tu
ri daug ir “visuomeninių parei
gų”. Tai vis įdomios mintys bei 
pasiūlymai, kuriuos jau daugiau 
kaip dešimtmetis sėkmingai te
bevykdo lietuvių išeivių Vaka
ruose organizacijos ar laikraš
čiai. O “Draugo” romano kon-j 
kursas jau turi net 14 metų 
tęstinumo tradiciją.

Pristatome Visokiu Rūšii 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

Automobilio nelaimės atveju skambinkite
(In case of accident call)

GR6-7777 24 hour towing service
Karoeerijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 

smulkūs pataisymai.

BODY & FENDER WORK
PAINTING, MECHANICAL REPAIR

2423 W. 59h St., Chicago, III., 60629
Savininkas — MIKAS CESAS

• Šveicarai apie dail. Ben
Shahn. “Neue Zuercher Zėi- 
tung” balandžio 1 d. laidoje, ra- 

i šydamas apie žinomą JAV dai
lininką Ben Shahn, pažymėjo, 
kad dailininkas esąs žydas, “lie
tuvio dailidis sūnus”, 1906 m.' dės 20 Jalirbunderts” serją.

emigravęs į Biooklyną. Frank
furte, Vak. Vokietijoje, veikian
ti leidykla Insel - Verlag numa
tė dviejuose tomuose išleisti 
Ben Shahn kūry:ą. Leidž a ue- 
ji tomai įtraukt' į “Kvenrtler

SUSTOKIT. APŽIŪRĖKIT -
MŪSŲ METINI IŠPARDAVIMĄ

STEIN TEKTILE CO.

%

• Lietuvoje pasigendama pre
mijų rašytojams. Skaitytojai 
savo laiškuose “Lit. ir Menui” 
(nr. 11) teigia, kad premijas 
ar diplomus rašytojams galėtų 
paskirti didesnieji miestai, kaip 
Kaunas, gal ir Šiauliai ar Pane
vėžys. Esą, premijos būtų įtei
kiamos iškilmingų literatūros 
vakarų proga ir jie galėtų virs
ti didelėmis šventėmis, kuriose 
dalyvautų ir aktoriai, solistai,

meno kolektyvai. Trūksta ir 
konkursų, nes tik “Literatūra 
ir Menas” paskelbė apybraižų 
konkursą, o “Pergalės” žurna
lui dabar siūloma skelbti nove
lės ar kito žanro konkursą. Pa
galiau kreipiamas dėmesys ir į 
reikalą “pagalvoti” apie roma-

CARR MOODY 
LUMBER CO 
STASYS LTTWINAS, Prez.

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

teikiame nemokamai 
Raštini atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto lkl 6 vai. vakaro ir Šeštadie

niais iki 3 vai. p. p.

Didelis užuolaidų skyrius, kuriame galit savo langams pasi
rinkti urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių 
ritimų: damasko, brokados, “boucle’s”, "fiberglass”. Jei jūs 
nemokat siūti, mes jums jas pagaminsim.

PIRKSIT NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ.
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas.

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

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę, 
tefferson St., Cbernin’s aikštėje

sime vėliau. Knyga gaunama 
“Drauge”.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

POCIUS DECORATING 
COMPANY 

DAŽOME IŠ VIDAUS IR IŠ 
LAUKO

Rezidencinius ir Komercinius, 
Senus bei Naujus Namus. 

Tapetuojame.
Po 6 vai. vak. skambinkite

927-2809

ST. ZABRODSKAS
MIESTO IR NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
Atlieka remonto, perstatymo ir na

mų statybos darbus, cemento darbus, 
elektros įrengimus ir kt. Išrūpina 
reikalingus leidimus, iš miesto val
dybos namų statymui, pertvarkymui 
ar remontavimui.

Visas darbas yra garantuotas ir 
apdraustas.

2640 West 52nd Street, 
Tel. PR. 8-7887 

CHICAGO, ILL. 60609

Chicagoje moki- 
1965 m., balan- 

4 (13).
Pradėtosios Švč.

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

ROOSEVELT PiCTURE 
FRAME COMPANY 

Man uf actu rers

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų modemiškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 

kitų namams reikmenų. 
LIETUVIŲ IŠTAIGA 

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

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

9 lkl 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 lkl 4:90 po pietų

• Jonas Grinius, LITERA
TUS UND KUNST LITAUENS 
IM SPIEGEL DER SOVVJETI- 
SIERUNG. INSTITUTUM BAL 
TICUM. Sonderausdruck aus 
Actą Baltica 1963.

• PIRMIEJI ŽINGSNIAI. 
Kristijono Donelaičio lituanisti
kos mokyklos 
nių laikraštis, 
džio mėn., nr.

• Nekaltai
M. Marijos seserų vienuolijos 
BENDRADARBIS. 1965 m., nr. 
10.

• SILENTIUM AD CAN- 
TUM. Dvi dainos dviem balsam: 
“Korp! Neo - Lithuania daina” 
ir “Vilties daina”, žodžiai St. 
Santvaro, muzika J. Gaidelio. 
Leidėjas — L. S. T. Korp! Neo - 
Lithuania vyriausioji valdyba, 
1964 m.

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MfiGEJAMS

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

3314 VVest 63rd Street
Chicago 29, Ulinoit,

Tel. PR 6-8998

sąskaitas

*

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

lf Al A II Pi C. ANTRAD. ir PENKT........................... 9 v. r. iki 5 v. v.
VALANUUo! PIRMAD ir KETV.............................9 v. r. iki 9 v. v.

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d........... Trečlad. uždaryta

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

VIrginia 7-7258-59

^AHEsavim

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

PLANINGAS TAUPYMAS 
moka Miui dividendui

— pradėk TAUPYTI ŠIANDIEN!

Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite 
atsiųsti paštu, nes mes apmokamvisas pašto 
persiuntimo išlaidas.

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

IUTUAL
SAVINGS,LŪSN

B

****♦♦♦♦*♦♦♦***♦♦★***♦***♦**♦♦***♦♦♦♦♦*♦**********♦

♦ 
»
♦ 

♦v*******/************************♦♦******♦*♦♦♦♦♦******♦♦*♦*♦***♦***♦***«♦

Pirmadienį. antradienį ir penktadienį 

nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietę.

Ketvirtadienį nuo 9 vai. ryto iki 8 v. vak. 

šeitadienį nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po piett^ 

Trečiadienį uždaryta vis^ dieną.

Chartered and Supervised by the United Statės Govemmeot 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS

Phone VIrginia 7-7747 John J. Kaz.nau.lus, Pres.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MŪSŲ ĮSTAIGOS

VANDERWAGEN
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA S u per F lame

C'IL

Sinclain

POrtsmouth 7-8020
/— ■■■■ • \
NELAUKITE, nes rytoj gali būti perv3u!

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

AMERICAN BONDING 
AMERICAN INDEMNITY 
CASUALTY MUTUAL 
FIDELITY & DEPOSIT 
FIRE & CASUALTY OF CONN. 
GIBRALTAR INSURANCE 
THE HANOVER 
HIGHWAY INSURANCE 
THE HOME 
INTERSTATE 
LASALLE CASUALTY

Mes esame pirmaklasiai nariai

MANHATTAN FIRE & MARINE 
MERCURY MUTUAL
MONARCH 
NATIONAL UNION 
NEW YORK FIRE 
SECURTTY INSURANCE 
UNITED STATĖS FIRE 
UNIVERSAL INSURANCE
WESTERN FIRE & CASUALTY 
CALIFORNIA LIFE

Chicago Board of Underwriters

%

222 W. Adams Street Room 800
Telefonas CEntral 6-5206
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FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASE SEMĖNIENĖ

• Algimanto Kezio, SJ, nuo
traukos Amerikos katalikų kul
tūros žurnale. Vienas iš ryškiau
sių amerikiečių katalikų kul
tūros žurnalų “The Critic” š. 
m. balandžio - gegužės mėn. nu
meryje paskyrė ypatingą dėme
sį nuotraukos menininkui, lie
tuviui, tėvui Algimantui Keziui, 
SJ. Jau tituliniame žurnalo pus
lapyje leidinio redaktorius, pa
brėždamas šio sąsiuvinio akcen
tus, pristato skaitytojams Al
gimantą Kezį, suminėdamas jo 
gyvenimo kelią nuo gimtinės 
Lietuvoje iki lietuvių jėzuitų pa
stogės Chicagoje. Pačiame žur 
nale didelėms puslapinėms Al
gimanto Kezio ‘ nuotraukoms 
skirta net II puslapių. Nuotrau
kas jungia bendroji tema: “How 
to keep back beauty from va- 
nishing away?” Nuotraukas ly
di atitinkamos ištraukos iš Ge- 
rard Manley Hapkins poezijos. 
“The Critic” žurnalo dėmesys 
yra vėlei išskirtinis mūsų nuo
traukos menininko laimėjimas. 
Gegužės mėnesyje tėvo Algi
manto Kezio nuotraukų paroda 

‘atidaroma ir CKic&gos meno in-- 
stitute.

• Adalberto Staneikos minė
jimas ir paminklo kapuose ati
dengimas rengiamas balandžio 
24 d. Wyncote, Pa, šia proga 
ten bus atidaryta ir mirusio dai
lininko tapybos darbų paroda. 
Minėjime ir parodos atidarymo 
programoje dalyvaus: dr. St. 
Bačkis, V. Sidzikauskas, rašyto
ja Alė Rūta, prof. J. Puzinas, 
dail. J. Bagdonas, dail. K. Žo- 
romskis ir kit.

• Anastazijos Tamošaitienės 
tapybos audinių ir kilimų paro
da nuo balandžio 7 iki 29 d. 
vyksta Londono (Ont.) Meno 
muziejuje Kanadoje. Išstatyta 
20 įvairios technikos darbų.

• Dabartinio amerikiečių me
no trečiasis metinis varžytinis 
pardavimas įvyksta balandžio 
mėn. 23 d. 8 vai. vak. “Pruden- 
tial Building” Chicagoje. Prieš- 
varžytinė darbų paroda nuo 
balandžio 19 iki 22 d. bus Co- 
lumbia College, 540 North Lake 
Shore Drive, Chicago. Varžyti
nėms išstatoma rinktinių ame
rikiečių dalininkų darbai. Tarp 
jų regime ir lietuvaitės Marks 
ir* Kęstučio Zapkaus pavardes.

• V. Mykolaitis - Putinas apie 
savo kūrybą. Kalbėdamas su 
“Literatūros ir Meno” (nr. 12) 
bendradarbe, rašytojas V. My
kolaitis - Putinas pasakojo apie 
savo naująją kūrybą. Jis pasi
sakė davęs keletą neskelbtų ei
lėraščių į naujai ruošiamą alma
nachą “Poezijos pavasaris”. 
Esą, tie eilėraščiai “nebus la
bai pavasariški. Bet tokia jau 
mano poetinė prigimtis, charak
teris ir išgyvenimas — visada 
labiau buvau linkęs prie sielvar
to temų ir motyvų”. Rašytojas 
numatąs naujų eilėraščių rinki
nį, kuris nebūsiąs didelis, nes 
“niekada nemokėjau daug ir grei 
tai rašyti, kaip dabar matau ki
tus poetus rašant.” Šalia eilėraš
čių, Putinas rašąs ir prisiminimų 
knygą. Be to, jis nori užbaigti 
A. Mickevičiaus “Pono Tado” 
vertimą (pusę jau yra išvertęs). 
Tai būsiąs svarbus kultūrinis 
faktas. Putino eilėraščius į rusų 
kalbą verčia nemažas rusų poe
tų būrys. Tie vertimai, atrodo, 
rašytoją nevisiškai patenkina, 
nes jis skundėsi: “Nelengva 
versti mano poeziją. Kartais, 
atrodo, ir vaizdas toks pats, tik 
pakeistas vienas kitas žodis, o 
nėra sugestyvumo, minties ašt
rumo. Ir žodis prie žodžio ne
limpa”. Rašytojas nesąs stip
rios sveikatos, nes pasikalbėji
me nurodyta į jo fizinę negalią 
ir į tai, kad rūstokas klimatas 
sunkiai veikiąs jautrią V. My
kolaičio - Putino sveikatą.

• Lenkų literatai reikalauja 
valyti partiją, Reuterio prane
šimu iš Varšuvos, Rašytojų są
jungos Varšuvos skyriaus susi
rinkime buvo pulta partija, rei
kalauta, kad joje būtų įvykdyti 
valymai ir pasisakyta prieš mir
ties nuosprendžius ūkinio pobū
džio bylose. Kai kurie rašytojai 
reikalavo daugiau laisvės lite
ratūros, kultūros gyvenime, rei
kalavo likviduoti cenzūrą. Opo
zicinių nuotaikų reiškėju buvo 
63 m. amž. poetas Jan Wyka, 
buvęs partijos nariu, dalyvavęs 
Ispanijos civiliniame kare ir 
1959 m. dėl “anarchistinių ten
dencijų” pašalintas iš partijos. 
Rašytojai pasmerkė principą 
bausti mirtimi nusikaltusius dėl 
spekuliacijos ir pan. nusikalti
mų.

Premijos dramai apie graiką
Su didžiausiu susidomėjimu pre

mijų skirtstymuose buvo laukiama 
rezultatų ir tikėtasi ne vieno Os- 
caro ir filmui “Zorba the Greek”, 
gavusiam 7 nominacijas. Neapsi
vilta. Gavo 3 statulėles (Lila Ked- 
rova — geriausios aktorės antri
nėje rolėje, balta-juoda kinemato
grafijos ir meniško surežisjJvimo 
— scenos dekoracijų juoda-balta 
filmams). Ši moderni drama su 
klasinės dramos sukirpimu, pasta
tyta, surežisuota ir parašyta ek
ranui talentingojo bei pasižymėju
sio graikų rašytojo — filmų ga
mintojo — režisieriaus Michael Ca- 
coyannis (sėkmingosios Elektros 
pastatytojas — režisierius).

Be abejo, tai yra vienas pačių 
geriausių pastatytų filmų pereitais 
metais (dabar rodomas). Tačiau 
jis ne visiems tiks bei patiks. Tai 
didingas filmas tik giliai subrendu- 
siems filmo lankytojams.

Filmas pastatytas pagal garsaus 
graikų rašytojo Nikos Kazantza- 
kis klasinį romaną. Kazantzakis 
skaitosi ne tik graikų, bet net ir 
viso Viduržemio Dostojevskiu. Ir, 
nors “Zorba the Greek” yra jo 
populiariausias veikalas, tačiau, 
kaip ne visiems patinka Dostojevs
kis dėl savo slegiančių, psicholo
giniai sunkių veikalų, taip ir šis 
filmas dėl panašių motyvų kai kam 
ir nepatiks.

Cacoyannis šiuo savo paskutiniu 
pastatymu prisijungia prie Fellini, 
De Sica, Kurosawa, Bergman ir 
kitų, kurie atneša į tarptautinį ek
raną didingą tikrovės iliuziją.

Tačiau tą visą tikrovę geriausiai 
perduoda pats Anthony Quinn, 
šokdamas, klupdamas, griebdama
sis kiekvieno praslenkančio nuoty
kio.

Jo sukurtasis Zorba yra pilnas 
vitalinės jėgos: nekantrus, negai
lestingas, pretenzingas, egoistas, 
labai mažai tikįs, dar mažiau bet 
ką pakenčiąs. Jo mėgiamas daž
nai tariamas žodis “katastrofa”. Ir 
jis jų nemažai pergyvena. Ne vel
tui jį praminė "Epideminiu” — ką 
jis nepaliestų, viską savo įsikiši
mu pagadina.

Filmuota romane aprašomoje 
vietoje — Kretos saloje. Pasakoji
mas perpintas vietos papročiais bei 
tradicijomis.

Zorba sutinka Pirėjaus uoste 
lietuje mirkstantį jauną britų (pu
siau graikiškos kilmės) rašytoją 
Basil (Aląn Bates). Tas pasamdo 
Zorbą prižiūrėtoju paveldėtose 
anglių kasyklose. Senstelėjusi pran 
cūzė koketė (Lila Kedrova), turė
jusi ketvertą garbintojų, priima 
juodu į savo viešbutį. Kaimelio gra

žuolė — našlė (Irene Popas) susi
domi rašytoju, nors visus kaimo 
vyrus laiko atstu. Čia prasideda 
kasyklų vargai bei kyla kita prob
lema, kai prancūzė įsigeidžia ve
dybų su Zorba. Zorba išvengia 
abiejų katastrofų, trumpam laikui 
vykdamas į Atėnus.

Iš tiesų tai nėra kokio ekscentri
ko parodytas gyvenimas, supintas 
su jaunojo rašytojo gyvenimu, ku
riam jis parodo gyvenimą, koks 
jis iš tikrųjų yra ligi paties dug
no. Tai yra daugiau pasakojimas 
gyvenimo būdo, kultūrinių bei so
cialinių aplinkybių veikiamo. O 
Kretos sala, su visu savo mistiniu 
romantiškumu, su visu prisirišimu 
prie jos nuo pat kūdikystės, yra 
tiksliausias fonas visam pasako
jimui.

Bates savo ramumu yra puikus 
kontrastas Zorbos gyvumui, net 
triukšmingumui.

Zorba yra filmo širdis bei siela. 
Tą vaidmenį Quinn atliko, kaip 
dar niekad savo gyvenime. Visa
dos puikiai vaidmenin įsigyvenęs 
aktorius, dabar jis taip vaidino, 
kad tikrai pasiekė savo karjeros 
viršūnę. Jau aukščiau nebegalima 
kopti Jis pralenkė pats save anks 
čiau sukurtuose filmuose, kaip

“Viva Zapata”, '“La Strada*,' “Lust 
for Life” ir kit.

Kedrova pasirodo filme su to
kia vaidybos., technika, kad. laimė
tasis Oscar nėra kokia staigmena.

Ir kadangi graikų drama be tra
gedijos beveik nėra įmanoma, nie
kas negalėtų perduoti geriau gra
žiosios, sielvarto persekiojamos 
našlės tipo, kaip Papas (puikiai 
pasirodžiusi seniau Elektros ro
lėje).

Quinn ir Papas buvo nominuoti 
premijai už savo puikią vaidybą.

Zorba paliko neužmirštamą įs
pūdį ne tik savo gyvenimiška fi
losofija — jis gimė žinodamas, 
kad meilė ir neapykanta, vargjs 
ir neturtas, nusiminimas ir džiaugs 
mas yra viskas tik gyvenimo da
lis — bet ir magiškos galios atra
dimu šokyje. Mes sužinome, kad 
kai po trejų metelių sūnus mirė, 
Zorba įsijungė į savo garsųjį pa
šėlusį šokį.

— Kai žmogaus kančios taure 
persipildo, ką jis turi daryti? Aš 
šokdamas puoliausi numalšinti sa
vo skausmą!

Ir kai Basil, matydamas, kad 
šokyje Zorba randa nusiraminimo 
ir net stiprybės, prašo jį pamoky
ti šokti, Zorba sako:

— Tu turi visko, išskyrus šiek 
tiek pašėlimo!

Tada jis pamoko jaunąjį rašy
toją Zorbos dviejų žingsnių šo
kio, ir Basil metasi į pirmąją gy
venimo pamoką.
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Komp. Antanas Račiūnas niaus filharmonijoje. Dar atlik- 
sukūrė muziką K. Donelaičio ta kompozitoriaus V. Bagdono 
“Metams”. Poema chorui ir var- baladė chorui ir fortepijonui 
gonams buvo atlikta vad. “mu- “žvejai”.
zikinių kūrinių perklausoje” Vil-
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3240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
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2218 West 69th Street, Tel. HE 4-6900
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COSMOS PARCELS EXPRESS
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Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti dau
gel metų patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS Į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. Garan

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

Dėl informacijų ir nemokamų katalogų kreipkitės į visus mūsų
skyrius.
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• CLEVELAND 13, Ohlo — 904 Literai? R»ad ................. TO 1-1068
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• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė. .............. ES 2-4685
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9 YONKERS, N. Y. — 555 Nepperban Avė. ......................  GR 6-2781

STANDARD Savers
Get an Exfra Pay Day March 31...
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MONUMENT CO.
3911 West lllth Street
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EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

®
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4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2

4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
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VASAITIS — BUTKUS
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LEONARDAS F. BUKAUSKAS
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Remkite tuos, kurie skelbiasi dienr. Drauge.
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Leidžia Lietuvių Studentų Sąjunga.

Redaguoja Ramunė Kviklytė, 5747 
S. Campbell Avė., Chicago, III. 60629

JAUNIMO METAI IR KONGRESAS 
CHICAGOJ

PABALTIEČIŲ STUDENTŲ 
KONFERENCIJA

1966 metais liepos 4 d. sa
vaitgalį įvyks pirmutinis Pasau
linis lietuvių jaunimo suvažiavi
mas — Pasaulio lietuvių jauni
mo kongresas (PLJK). PLJK su 
trauks jaunimo ne tik iš arti
mos Kanados, bet net iš toli
mos Australijos, Vokietijos, Ar
gentinos, Brazilijos, Kolumbijos, 
Anglijos ir kitų kraštų, šiame 
suvažiavime lietuvių visuomenė 
tikisi matyti ko gausiausią lie
tuviško jaunimo susibūrimą.

Š. m. kovo mėn. 27—28 d. 
Chicagos Jaunimo centre įvyko 
PLJK komiteto pirmutinis po
sėdis. Pirmajame posėdyje bu
vo priimti Komiteto nuostatai

“Skubėkime —• vajus greit baigsis!” 
Bičiūnas, Lišauskas, Cesas, Skeivelas.

“lituanus” vajus dar tebevyksta
“Lituanus” žurnalo vajus yra 

pratęstas visą balandžio mėn. 
Vietiniai komitetai toliau renka 
prenumeratas, aukas ir rėmėjo 
mokesčius. Gale šio mėnesio, di
desnėse lietuvių kolonijose ko
mitetai dar kreipsis į tuos as
menis, kuriuos komitetai nega
lėjo aplankyti. Kolegos-ės, dar 
kartą pasitempkime ir surinki
me žurnalui lėšų.

Šį mėnesį išeis paskutinis 
1964 m. LITUANUS numeris (3 
ir 4). kuris yra sujungtas į vie
ną knygą, šis numeris yra svar
bus tuo, kad jis atžymi 10 me
tų sukaktį, kaip LITUANUS 
žurnalas skelbia lietuvių tautos 
troškimą gyventi laisvai ir ne
priklausomai.

Sunku yra net patikėti, kad 
jau dešimt metų prabėgo nuo 

Juoda kava ir šviesi nuotaika baltimorietės Vidos Misiūnaitės pa
rodos atidaryme “Draugo” redakcijos fojė patalpose. Iš kaires j de
šinę: Rimvydas Zailskas, Zita Acalinaitė, Jonas Boguta ir dail. Vida 
Misiūnaitė. Paroda “Drauge” tebevyksta. Uždaroma gegužės mėn. 
15 d. Lankymo valandos savaitės dienomis nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. 
30 min. vakaro, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai., sekmadie
niais uždaryta, įėjimas nemokamas, verta pamatyti. Parodą suren
gė Korp! Šatrija.

ir balandžio mėn. 2 d. PLB pa
tvirtinti. Komitetas išsirinko 
pirmininku Algį Zaparacką 
(Liet. stud. s-gos pirm.). Nau
jasis komiteto pirmininkas pa
siūlė kandidatus ir prezidiumą: 
Vaclovą Kleizą, Gražiną Mustei
kytę, Gabrielių Gedvilą ir Ro
mą Staniūną, kurie vienbalsiai 
buvo ir išrinkti.

PLJK Finansų komisiją or
ganizuoja Milda Lenkauskienė, 
Cleveland, Ohio.

1966 metai yra Jaunimo Me
tai. Jaunimo Metų programą 
koordinuoja PLB jaunimo sek
cijos vadovas inž. Vytautas Ka- 
mantas.

tos dienos, kada pirmutinis LI
TUANUS, biuletenio pobūdžio 
žurnaliukas, pirmą kartą pasiro
dė visuomenėj, šiandieną žur
nalas iškilo į akademinę plotmę, 
atsikratęs amerikiečių moksli
nės visuomenės nemėgiamo pro- 
pagandinioi leidinio charakterio, 
yra plačiai prieinamas visose 
bibliotekose; mokslo institucijo
se, o lietuvių namuose jis yra 
vartomas su malonumu ir pa
sididžiavimu.

Jeigu kas dar nėra užsisakęs 
šio žurnalo, prašome siųsti sa
vo prenumeratą $3.00 (visi čia 
baigusieji aukštąjį mokslą alum- 
nai moka rėmėjo metinį mokes
tį $10.00) ir auką šiuo adresu: 
LITUANUS FOUNDATION, P.
O. Box 9318, Chicagoi, Illinois 
60690.

Velykaičiai Nuotrauka R. Kisieliaus

KREIPIAMĖS I CHICAGOS LSS NARIUS
Jau eilė, labai ilga eilė metų, ka ir sako: 

‘ ~ ‘ bus įdomu?”
Aišku, per 

Dar pakliūsi 
dar kas nors 
kad čia atvažiavai išminties pa
sisemti. Be to, neapsimoka 
anksti važiuoti, nes ką gi vie
nas salėje darysi. Iškilus kalbė
tojas, aišku, atvažiuoja punk
tualiai laiku. Palaukia pusvalan
dį, valandą ir pradeda savo gi
lią kalbą. Yra ir klausytojų. Pir
moje eilėje sėdi valdyba. Ką da
rys nesėdėjus; pasikvietė, tai 
ir turi klausytis. Arčiau prie 
durų sėdi ir keli kiti aršūs stu
dentai. Sako, klausytojo besi-

praėjo nuo tos dienos, kai Chi- 
cagoj įsisteigė LSS (Lietuvių 
studentų sąjungos) skyrius. Bu
vo laikas, kai anas skyrius čia 
puikiai gyvavo, žydėjo, buvo vi
sos Amerikos lietuvių studenti
jos džiaugsmas ir pažiba. Stu
dentai, dirbo, prakaitavo, plėšė
si, kad tik LSS vardas paplis
tų po visą Chicagą, po visą 
Ameriką, kad tas garsas nuai
dėtų ligi Kanados ir gal net pa
siektų tolimosios Europos kraš
tus...

Buvo tai laikai... Apie juos 
mes girdime tik iš pasakų senų 
studentų, kurie retkarčiais už

“Ar atsimeni praėjusį studentų suvažiavimą? Kada...” 
Danutė Čyvaitė, Irena Sabaliūnaitė, Regina Macnoriūte.

suka pas mus ir, išsiėmę riestas 
pypkes, pradeda pasakoti, pra
deda porinti apie tuos puikius 
senus laikus, kai visi kartu CTA 
autobusu važiuodavo į Lietuvių 
auditoriją pasišokti, kur mer
gaitės prie durų pačios užsimo
kėdavo, o vyriškiai “poi viskam” 
šaunias damas vėl autobusu na
mo lydėdavo; kai visi bendrai 
po sporto aikštes studentų var
du bėginėdavo, kaip važiuodavo 
į studentų suvažiavimus autobu
sais, su dainomis ir akordeo
nais; kai turėdavo susirinkimus 
Vyčių salėje, kur, pasikvietę gi
lius kalbėtojus, klausydavo jų 
dar gilesnių paskaitų, po kurių 
sekdavo karšti ir būtinai inte- 
lektuališkos nuotaikos ginčai. 
“Praėjo tie geri laikai”, atsi
dūsta senieji studentai ir, toliau 
rūkydami riestas pypkes ir be
žiūrėdami į pilkus dūmelius, 
galvoja apie anas linksmąsias 
dieneles.

Praėjo tie laikai. Apie tai nė
ra net abejonės. Daug kas pa
sikeitė, daug kas dingo. Bet 
daug kas ir pasiliko. Ir mes da
bar vis važinėjame į šokius... 
Tik jau su automobiliais ir su 
nuosava dama, kuriai turime 
ir bilietą prie durų nupirkti ir 
jau namo su CTA nebeparveža- 
me. Turime ir susirinkimus to
je pačioje Vyčių salėje. Pasi
kviečiame gilius kalbėtojus sa
vo išminties perlų mums išberti. 
Pasikviečiame. Retkarčiais at
važiuojame net ir jų pasiklau
syti, jeigu niekas kitas tuo me
tu kur nors baliuko nėra sume
tęs, ir jeigu koks draugas užsu-

“Važiuojam. Gal

anksti nevažiuoji, 
į kokį komitetą, 
iš tikro pagalvos,

klausydami. ištrokšta ir, prie 
durų sėdėdami, lengviau gali 
nueiti į artimą kambarį atsigai
vinti, netrukdydami nei klausy
tojų, nei kalbėtojo. Pagaliau at
žygiuoja ir pasivėlavę studen
tai. “Ką?” — nustemba jie, — 
“Nejaugi dar nebaigė kalbėti?” 
Bet juk viduryje kalbos vis dėl

“Rašorne, rašome, rašome! O jūs aukokite, aukokite, aukokite!..”

to nemandagu įeiti salėn. Ir taip 
mandagieji pasilieka artimajame 
kambaryje ir gurkšnoja studen
tišką alutį.

Skundžiamės, kad mums są
junga nebeįdomi, kad ji mums 
nieko neduoda. Priklausome jai, 
nu, kad reikia priklausyti. Be 
to, linksmi metiniai suvažiavi
mai ir lieka nepamirštamais su
važiavimais, puikiomis progomis 
susitikti senus ir naujus drau
gus. Nariai skundžiasi, kad val
dybos miega, o valdyba dejuoja 
dėl narių apatijos. Vincas Ku

dirka rašė: “Kelkite! Kelkite! 
Kelkite!” Mes, Chicagos valdy
ba, pilnai jam pritariame. Stu
dentų sąjungos narių budini- 
mas yra visų mūsų pareiga. O 
veiklos įdomumas ir gyvoji dva
sia, kurios pasigendame, pri
klauso nuo visų — lygiai nuo 
narių, lygiai nuo valdybos.

Mes, valdyba, mėginsime at
likti savo pareigą, bet iš jūsų 
irgi prašome talkos. Visi dirb
kime, dalyvaukime studentiška
me bruzdėjime. Jeigu kas nepa
tinka, kritikuokime, muškimės, 
bet būkime gyvi. Su mielu noru 
priimsime visus jusi] pasiūly
mus. Bet prašome ką nors siū
lyti.

Nutarėme šiek tiek pakeisti 
vagą. Studentų sąjunga yra kul
tūrinė ir socialinė lietuvių stu
dentų organizacija. Paskutiniu 
laiku gal mes per daug kreipė
me dėmesio į vien tik kultūrinę 
veiklos sritį. Gal neįdomios pa
skaitos visiems tikrai įgriso? 
Nebijokite, neišmesime visų pa
skaitininkų. Bet vis dėlto ma
nome, kad Jaunimo centras gal 
bus tinkamesnė vieta Studentų 
sąjungos paskaitoms. Nors tie, 
kurie ateisim, nesėdėsim per pa
skaitą artimam kambaryje ir, 
prelegentui matant, negurkšno- 
sime studentiško alaus. Pirmo
ji šitokia paskaita bus balandžio 
30, kurioje kalbės Illinois uni
versiteto politinių mokslų pro
fesorius Rakoff. Atsilankykite, 
pasikviesdami ir visus kitus, 
kurie šia sritimi domisi. O do
mėtis privalėtų kiekvienas.

Vasarą prasidės Grant parke 
koncertai. Puiki muzika. Ir dar 
bilieto nereikia pirkti. Gal ga
lėtumėm nuvažiuoti visi kartu?

Sakysim, — kas antrą savaitę 
susirenkame prie Jaunimo cent
ro ir patraukiam į Grant par
ką. Mėgstame visi kepintis sau
lėje, plaukyti, o tie, kurie netu
ri šitam gabumų, nors braidyti 
po Michigano bangas. Pasivaikš
čiokime kartu. Nuvažiuokime 
organizuotai. Juk daugumas vis 
dėlto į tą pusę važiuojame, o 
grupėje bus kur kas smagiau. 
Vakare galėsime ir laužą su
kurti. Gerai pasportuosime. Ga
lėtumėm vieną kartą savaitėje 
susimesti Marąuette Parke ir

Š. m. balandžio mėn. 10 d. 
Clevelande, Čiurlionio namuose, 
Lietuvių studentų s-gos Cleve
lando skyriaus kavinėje įvyko 
metinis pabaltiečių studentų są
jungų suvažiavimas. Liet. stud. 
s-gą atstovavo Algis Zaparac- 
kas, Birutė Augustinavičiūtė ir 
Jūra Gailiušytė.

Suvažiavimą šaukė ir jį ati
darė Latvių pasaulio studentų 
sąjungos pirmininkė Gundega 
Michel iš Madison, Wisconsin.

Suvažiavimas svarstė šiuos 
reikalus ir šias temas: pabaltie
čių studentų biuletenio, “BAL- 
TIC STUDENTS NEWSLET- 
TER”, tęstinumas, finansinė pa
dėtis ir leidinio redakcijos struk 
tūra; pabaltiečių studentų bend
ra veikla, kurioj numatyta or
ganizuoti seminarus ir paskai
tas apie Pabaltijo kraštus Ame
rikos universitetuose; pabaltie
čių studentų dalyvavimas tarp
tautiniuose suvažiavimuose. Su

“Mylimasis, nepamiršk aukos Lituanus žurnalui”. Ramunė Juozevi- 
čiūtė, Jonas Račkauskas, Laimutė Kerulytė, Izida Petravičiūtė, Lai
ma Ceputytė, Živilė Paliliūnaitė.

tinklinį palošti.
Šią bendrą veiklą mėginsime 

pradėti ateinantį mėnesį. Ge
gužės 1 Urbanoje vyksta kau
kių balius. Urbanoje pavasaris 
gražus. Nuvažiuokime. Patys 
arčiau susigyvensime ir su kito 
skyriaus nariais susipažinsime. 
Praleisime linksmai laiką ir dar 
kitiems padėsime. Tie, kurie ši
tuo domisi, o tokių, tikiuosi, 
yra didelė dauguma, skambin
kite Irenai Sabaliūnaitei VI 7- 
7704. Jeigu turite savo ratus, 
gal ir kokį kitą studentą dėl 
linksmos ir bendros draugystės 
galėsite paimti. Tad, jeigu kurie 
neturite kelionės priemonių, ne
nusiminkite, kitas studentas jus 
paims. Visur visi būkime bičiu
liškai paprasti, bet drauge ir 
jautrūs studentiškam ir lietuviš
kam reikalui.

Chicagos LSS Valdyba

LIETUVIŲ STUDENTŲ 
SĄJUNGOS 1965—66 

MOKSLO METŲ RINKIMAI

Negavusi nei vieno kandidatų 
sąrašo, Rinkimų komisija pra
tęsė kandidatų pristatymo datą 
iki š. m. balandžio mėn. 24 d. 
Pereitą savaitę Rinkimų komi
sija susilaukė pirmutinio kandi
datų sąrašo iš Bostono.

Siūlykite savo kandidatus į 
Liet. stud. s-gos centro valdy- 

Irena: “Kažin ar jam apsimoka rašyti?” Jane: “O kodėl man turi 
rūpėti?” Irena Gedgaudaitė, Janina Tallat-Kelpšaitė, Rūta Domarkaitė

važiavimas priėmė atitinkamas 
rezoliucijas.

Apie visa tai bus plačiau pa
rašyta gegužės mėnesio “Aka
deminėse prošvaistėse”.

Vytas: “Hm... Šitas mažiausiai 
šimtinę atsiųs”. Irena: “Cha, cha! 
Tu jo nepažįsti”. Vytas Mišelis ir 
Irena Gedgaudaitė rašo laiškus, 
talkindami Lituanus vajui.

P. I.

Eilėraščiai apie pavasarį 
ir meilę

Kaip laukiu pavasario!
To gražaus, gražaus — 
raudono, raudono, 
geltono, geltono, 
mėlyno, mėlyno.
Spalvų mirgėjimo, 
Gėlių kvepėjimo...
Nubėgčiau tarp tų visų gėlių, 
tarp jų atsidusčiau ir 

pasilsėčiau, 
ašaras išiiečiau
ir būčiau gyva, tokia gyva... 
Nubėgčiau j alyvų krūmus, 
mėlynų, lelijavų, baltų,
Jas apkabinčiau
ir jomis kvėpuočiau.

*
* *

Juk tai pinigų nekainuoja, 
ir taip lengva 
artimą, mylėti.
Mylėk su šypsena, 
juoku, supratimu, 
padėjimu.
Kai liūdnas kas, 
nudžiuginti nelengva, 
bet pabandyk.
Širdį atidaryk.
Jei kam šalta, 
sušildyk dvasios šiluma — 
nuoširdumu ir kuklumu.
Padėki karaliaus rūbus, 
atsikelk nuo sosto — 
tapk žmogumi.

bą, Garbės teismą ir Kontrolės 
komisiją, pristatant juos šiuo 
adresu: LSS Rinkiminė Komisi
ja, Algis Jokūbaitis, 17166 Free- 
land, Detroit 35, Michigan.
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