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"MŪSŲ LIETUVOS" ANTRASIS 
TOMAS

A. BENBORIUS

MŪSŲ LIETUVA. Krašto vieto
vių istoriniai, geografiniai, etno
grafiniai bruožai, n tomas. Paruo
šė Bronius Kviklys. Lietuvių En
ciklopedijos leidykla, 1965 m. Lei
dėjas Juozas Kapočius. Leidinys 
kietai įrištas, 750 psl., 10 x 7 inč. 
formato, gausiai iliustruotas.

*

Praėjusią vasarą sulaukėme 
Broniaus Kviklio paruoštą, Lie
tuvių Enciklopedijos leidyklos 
išleistą “Mūsų Lietuvos” antrą
jį tomą. Savo dydžiu ir šaunia 
išvaizda jis visiškai prilygsta 
pirmajam. Jame telpa Utenos, 
Rokiškio, Kauno, Kėdainių, Uk
mergės, Panevėžio ir Biržų 
miestų ir jų apskričių vietovių 
aprašymai. Knygos pradžia li
gi 217 psl. skirta Rytų Lietu
vos dalies, pradėtos pirmajame 
tome, pabaigai ir lietuvių kolo
nijoms Latvijoj (201—214 psl.). 
Ir šis antrasis tomas pilnas 
įvairiausių iliustracijų. Jų su
skaičiau net 973! Tas visas 
iliustracijas suskirsčius pagal 
jų turinį į 10 skyrių, gaunasi 
šitokia “aritmetika”: 38 žemė
lapiai, planai ir braižiniai, 154 
kraštovaizdžiai, 100 gyvenvie
čių, 212 bažnyčių ir koplyčių, 
214 įvairių pavienių kitų pasta
tų (mokyklų, kareivinės, varpi
nės, muziejai, dvarų rūmai, fab
rikai ir kt.), 50 paminklų, 39 
piliakalniai, 77 žmonių grupės 
ir pavieniai asmens, 7 kryžiai 
ir 82 įvairūs kiti objektai, pvz. 
didieji medžiai, didieji akmens, 
skulptūros, etnografiniai daly
kai ir kt. Dauguma iliustracijų 
yra įdomios, techniškai gerai 
atliktos ir gražios. Kai kurios 
jų tiesiog puikios, patraukian
čios. Daugybė fotografijų yra 
niekur ligi šiol nematytų, pir
mą kartą paskelbtų. Didelėmis 
autoriaus pastangomis pasisekė 
gąuti iš pavergtos Lietuvos 
šimtus naujų nuotraukų. Jos 
darytos tik 1962—64 metais. 
Tai aš laikau dideliu laimėjimu 
ir labai vertingu knygos pra
turtinimu, nes gerai žinau iš 
savo patyrimo, kaip nepapras
tai sunku gauti enciklopedijai 
naujų fotografijų. Žmonės bijo 
siųsti prašomų miestelių ar kitų 
nieko dėtų dalykų fotografijų, 
kad nebūtų įtarti bendradar
biavimu su mumis ar net špio
nažu. Autoriui pasisekė šią kliū
tį nugalėti ir tai plačiu mastu. 
Žinoma, ne visos tos nuotrau
kos (ir kitos iliustracijos) yra 
vienodos vertės; ne visos jos 
pakankamai aiškios, patrauklios
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ir tinkamos. Pasitaiko ir tokių, 
be kurių būtų buvę galima išsi
versti, nes kai kurios net ken
kia tokios šaunios knygos pres
tižui. Tai teks suminėti, kalbant 
apie atskiras knygos vietas. 
Bendrai paėmus, tokia gausybė 
fotografinių iliustracijų knygą 
labai praturtina, daro ją pa
trauklia. Ir iš tikrųjų, “Mūsų 
Lietuva” yra taip įdomi, tokia 
pagaunanti, prirakinanti, kad, 
pradėjęs jos klodus su šimtais 
neregėtų vaizdų vartyti, negali 
jos išleisti iš rankų ir atitrauk
ti nuo jos akių. Juo daugiau 
vartai, juo toliau eini per ją, 
lyg per pačios Lietuvos plačiuo
sius laukus, kalnus ir lygumas, 
upes ir lankas, juo daugiau ap
tinki naujų, nematytų, negirdė
tų dalykų. Ir kai akys pavargs
ta, kai laiko rodyklė jau nusvy
ra į ryto pusę, užvoži knygą, 
atsiloši ir pagalvoji: na, ir su
rink man tiek faktų, tiek duo
menų, tiek vardų, tiek legendų, 
pasakojimų, įvykių, nuotykių!.. 
Ir ta visa gausybė daiktų ir da
lykų gražiai apdorota, surikiuo
ta, išdėliota. Ir turėk, tu žmo
gau, tiek energijos, ištvermės 
ir laiko. Juk autorius ne paukš
telis, kuriam nereikia nė sėti, 
nė piauti, nė į kluonus krauti. 
Jis kasdien 10 valandų (8 vai. 
darbo ir 2 vai. susisiekimui) ge
riausio laiko skiria duondaviui 
plieno fabrike, kur ne fotelyj 
sėdi, o sunkų darbą pluša. Tai 
ypačiai gerai supranta šių eilu
čių autorius, kuriam tenka pa
našiomis sąlygomis sulesinėti 
mūsų enciklopedijai krūvos ra
šinių - rašinėlių. O vienok kai 
vartai “Mūsų Lietuvą”, kai pa
sineri į jos lapus, tai atrodo,

Senoji Kauno statyba: Rotušės aikštės kampelis prie Daugirdo gatvės 
{Iš “Mūsų Lietuvos” n t.)

R. Gibavičius

kad Bronius Kviklys tik šiam 
vienam reikalui tegyvena ir nie
kas daugiau jam nerūpi. Ir iš 
tikrųjų, dvasios galiūnams fizi
nės kliūtys mažai ką reiškia. 
Juk, antai, Cervantes de Saa- 
vedra Don Kichotą sukūrė bū
damas kalėjime ir kare supa- 
raližuota ranka.

Kai skaičiau “Mūsų Lietu
vos” I tomą, tai pagalvojau: 
kiti tomai, gal būt, negalės pri
lygti šiajam, nes čia labai įdo
mūs aprašymai apie liet, vilnie
čių kovas su lenkintojais ir 
Lenkijos okupacine administra
cija. Atrodė, kad šio nepapras

to sektoriaus, kuris tęsėsi per 
visą Vilnijos skyrių, nebus kuo 
pavaduoti, kad knyga skaityto
jui negalės būti lygiai įdomi. 
Antrajam tomui išėjus, pasiro
dė, kad toks būkštavimas buvo 
be pagrindo. Šiame tome nėra 
vilniečių kovų, bet užtat čia 
įvestas kitas, net didesnės epo
chinės mūsų tautos istorijai 
reikšmės dalykas — lietuvių 
tautos rezistencija prieš nacinę 
ir bolševikinę okupacijas. Ypa
čiai plačiai ir dokumentuotai 
aprašomi mūsų partizanų hero
jiškieji žygiai, jų vargai, jų kan
čios, jų patirtos nelaimės, ko
vojant su bolševikais antrosios 
sovietinės okupacijos metu.

Kitas pasiskaitymams įdomus 
skyrius yra vietovių apylinkių 
aprašymai. Po kiekvieno mies
to ar miestelio aprašymo, pra
dedant nuo jų įkūrimo, eina jų 
apylinkių įdomesnių vietų smul
kesnis atpasakojimas. Čia ap
rašoma kaimynystėje esantieji 
piliakalniai, milžinkapiai, arche
ologinių iškasenų vietos, dideli 
akmens, seni medžiai, seni dva
rai, kuo nors pasižymėję kai
mai, istoriniai įvykiai, 1831, 
1863 ir 1905 metų sukilimai, ne
priklausomybės karų kautynės, 
baudžiavos vaizdai, pavyzdingi 
ūkiai, knygnešių veikla, partiza
nų žygiai, sovietinių okupantų 
ir jiems parsidavėlių siautimas 
ir kt. Sakysime, toks Utenos 
apylinkėj buvęs dvaras, iš pa
žiūros kaip ir kiti dvarai, o ko- 
kių įdomių dalykų iš jo praei
ties prirašyta! Sukrečia ligi 
kaulų smegenų baudžiavos laikų 
iš, XVIII a. pabaigos vaizdas 
apie baudžiauninko Sauliuko nu
baudimą: Ukmergėj jam, prieš 
nukertant galvą, buvo nukirsta 
dešinė ranka, kūnas sukapotas 
į keturias dalis ir tie kūno ga
balai pasmaigstyti pakelėse, kad 
įbaugintų baudžiauninkus nesi
priešinti ponų sauvalei. Arba 
šalia V. Rastenio labai puikaus 
Spitrėnų aprašo (jis buvo to 
bažnytkaimio kūrimo liudinin
kas ir talkininkas) yra lygiai 

(įdomus Noliškio dvaro aprašas 

(23—26 psl.). Verta dėmesio ir 
Spitrėnų fotografija iš 1962 
m., kur matyti sovietinių bar
barų apgriautas paminklinis 
kryžius ir pasviręs (ne bažnytė
lės bokštas, kaip paraštėj sa
koma) bžn. bokšto kryžius. Tai 
labai būdinga šių dienų Lietu
vos, patekusios į sovietinės 
“kultūros” vergiją, nuotrauka. 
Spitrėnai — maža Utenos apy
linkės vietovėlė ir trumpa jų 
istorija, o vienok kaip įdomus 
to bažnytkaimio aprašymas! 
Norisi jį čia visą pakartoti. To
kio dydžio ir panašiai įdomių 
mažų vietovių aprašymų kny
goje yra šimtai.

“Mūsų Lietuva” tiek turtin
ga savo turiniu - apimtimi ir 
tiek įvairi iliustracijomis, kad 
neįmanoma net ir ilgesniu raši
niu su ja supažindinti. Pirmasis 
jos didžiulis tomas liet, knygų 
lentynoj atrodė vienišas, lyg 
kalakutas tarp baltų vištų, bet 
dabar atsistojus šalia jo antra
jam, jis pasijuto jaukiau. Dvi 
knygos ir akį daugiau patrau
kia. Dar gražiau atrodys po 
metų keturi solidūs tomai.

Tokį didelį ir tiek sudėtingą 
darbą dirbant (ir nenormalio
mis sąlygomis), neišvengiama 
netikslumų, apsirikimų ir kt. 

(Nukelta j 5 psl. i

XIŠ “Mūsų Lietuvos” n t. 1963 m. nuotrauka)Vidinksto ežeras Pakalnių apylinkėse

VEIDU Į
O, Vilniaus neužmiršk, lietuvi! 
Čia ne tiktai kad praeitis, 
Čia tavo irgi ateitis!
Čia kova vedama už būvį! 

Maironis

Ne vienu atveju mūsuose į 
vilniečių, žemaičių ar suvalkie
čių kultūrinę ar bendruomeni
nę veiklą linkstama žiūrėti net 
su tam tikru nepasitenkinimu, 
lyg ji būtų, ko gero, lietuvių 
vienybės skaldymas. Manytu
me tačiau, jog tokia nuomonė 
yra tik apgailėtinas žvilgsnio 
pertempimas. Kodėl turėtų bū
ti bloga, jei kurio nors Lietu
vos kampo žmonės nori palai
kyti tarp savęs organizacinį - 
kaimyninį ryšį, jeigu jie jau
čiasi sujungti bendros tradici
jos, net bendro istorinio liki
mo saitais, kartu neprarasda
mi visus apjungiančio, plataus, 
lietuviškojo jausmo, dar jį pa
įvairindami savo gimtosios 
apylinkės spalva. Kodėl, sa
kysim, žemaitis specialiai nega
li pasididžiuoti šimtmetiniu sa
vo protėvių spyriavimusi prieš 
replines vokiškojo ordino ša
kas, kodėl sūduvis turėtų ne
pabrėžti kone legendarinių jot
vingių ir iš šio krašto kilusių 
tautinio atgimimo epochos 
pagrindinių vadų, o vilnietis 
vis ir vis neminėti slavų pot
vynio pavojaus, amžiais gra
sinusio užlieti jo tėviškę. Juo 
labiau, kad šitokie regioninių 
sentimentų bei problemų kėli
mai ne kartą paskatina visus 
atkreipti akis į tai, kas yra 
likiminiai svarbu visai tautai.

Tad ir vilniečių lietuvių kas
met spalio mėnesyje inspiruo
jamas dėmesys Vilniui ir Vil
niaus kraštui šiose dabarties 
sąlygose nepraranda savo 
prasmingumo, ypač kai jis pa
verčiamas visos mūsų visuome
nės rūpesčiu. Būtų perdaug 
lengvapėdiška galvoti, kad bet 
kokios mūsų tautos praeities 
žaizdos yra užgijusios ir visos, 
amžiais jos krantus ardžiusios 
srovės yra išdžiūvusios. Ir kai 
kiekvieneriais metais spalio 
mėnesyje pabrėžtinai žvelgia
me į Vilnių ir Vilniaus kraštą, 
apsčiai regime. ne tik šviesių, 
bet ir tamsių spalvų.

Tiesa, šiuo metu politinė ar 
ginklo kova už šią Lietuvos 
dalį nėra akivaizdi realybė. 
Pagaliau ir patį Vilnių buvo
me ar vos nebuvome praradę 
giliausiose priežastyse ne dėl

VILNIŲ
pralaimėtos politinės ar ginklo 
kovos, o labiausiai dėl kultū
rinio pasimetimo amžių slink
tyje. Mums kaip tik reikėtų 
vieną kartą ir visiems laikams 
įsidėmėti, kad tautai pralaimė
jus kultūrinę kovą, ji pralai
mi viską, laimėdama tik gra
žesnį ar menkesnį paminklą 
mirusių tautų kapinyne. O 
anuose Rytinės Lietuvos pa
kraščiuose duobės lietuvių tau
tos ateičiai jau seniai buvo iš
kastos, o ir dabar, toli gražu, 
dar ne visos yra užlygintos.

Todėl ir kultūrinė kova už 
Vilnių dąbarties sąlygose yra 
pati sėkmingiausia ir pati rei
kalingiausia. Šitai jaučiame 
išeivijoje, šitai žino ir tėvynė
je pasilikusieji. Juk kiekvienas, 
iš ten atvykęs arba į ten nu
vykęs, parsiveža įspūdžius, kad 
Vilnius ir dabar, lyginant jį 
su kitais Lietuvos miestais, 
yra užplūstas svetimųjų, ypač 
rusų. Slavų bangos jo pama
tus vis tebedaužo šimtmetiniu 
savo įsisiūbavimu, visa jėga 
ir visu rafinuotu įtūžimu. Tad 
mes čia laisvieji su nuostaba 
ir su pagarba žiūrime į tėvy
nėje pasilikusių nūdienines pa
stangas padaryti Vilnių kultū
riniu lietuvių tautos centru, 
kad jo kultūrinis pamatas bū
tų tikrai granitinė garantija 
ir tautinei ir valstybinei Lie
tuvos ateičiai. Todėl mus džiu
gina ir ten, Vilniuje, išleista 
lietuviškoji knyga, ir lietuviš
kosios muzikos koncertas, ir 
lietuvio rašytojo dramos spek
taklis,ir kiekviena naujai ten 
įsteigta lietuviškoji biblioteka, 
meno paroda, ir vienokių ar ki
tokių kultūrinių apraiškų šven
tė, ir lietuviškojo jaunimo ver
žimasis į sostinės švietimo bei 
mokslo institucijas. Puikiai ži
nome, kad visa tai yra ne oku
panto malonė ar dovana, o in
tuityvi tautos pastanga, turint 
prieš akis dar 19 šimtmečio 
pradžioje Simano Stanevičiaus 
parašytąją frazę: “Ir ką am
žiai pagadino, laikas yra su
taisyti”. O tokioje situacijoje 
ir Maironio Vilniui skirtoji ei
lutė “Čia kova vedama už bū
vį” yra tokia, lyg ji būtų pa
rašyta ir skirta šiai dienai. Tos 
kovos už būvį dalimi tebūna 
tad ir mūsų čionykštės pastan
gos Vilniaus ir Vilniaus kraš
to lietuviškosios problemos ne
pamiršti ir jos neužmesti.

K. Brd.
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JAUNIMAS REIŠKIA SAVO 
NUOMONES

Studentų ateitininkų šiemetinės vasaros stovyklos 
studijinių būrelių išvados

Parengė ALGIS NORVILAS

A. Lietuvybės klausimai

1. IŠTIKIMUMO dviem 
TAUTOM KLAUSIMAS

Pravedė Rimantas Rep
šys (studijuoja matematiką 
Toronto imiv.), sekretoriavo 
Kristina Galvydy t ė.

Pradžioje, iškilus klausimui, 
kas yra tauta, atsakėme, apibū
dindami tautos sąvoką; sutiko
me, kad tautą sudaro kultūra, 
kalba, papročiai ir teritorija. 
Bet tauta nebūtinai sudaro 
valstybę, nes įvairios tautinės 
grupės gali įsijungti į tą pačią 
valstybę. Normaliai žmogus 
tautos nepasirenka; jis tautoje 
gimsta. Bet išeivijoje tenka už 
tautą apsispręsti — žmogus turi 
racionaliai tautą pasirinkti ir 
gyventi pagal jos dvasią. Dau
guma pasisakė, kad mūsų są-

Ir kas gali prieštarauti jos balsui?... D. Botyriūtės plaukai, T. Idze- 
lytė, A. Rudinskas, V. Šaulys, R- Zailskas, I. Dvilaitytė, S. Lisauskas, 
K. Lauraitytės ir K. Jonykaitės kojos.

lygose yra įmanoma gyventi pa
gal vienos tautos dvasią ir kar
tu kitos valstybės dvasią.

Toliau buvo keliamas klausi
mas, ką tai reiškia būti ištiki
mam savo tautai? Atsakėm, jog 
neužtenka savo tautą tik nepa- 
neigt, bet reikia ją pažinti, jos 
kultūrą propaguoti ir sunkiose 
aplinkybėse jos neapleisti.

2. LIETUVIŲ KALBOS 
REIKŠME IŠLIKIMUI

Pravedė Onutė Damaitė 
(studijuoja chemiją Creighton 
univ.), sekretoriavo Daina 
Batiriūtė.

Išlikti lietuviu, savo kalbą už- 
mišrus, teoretiškai įmanoma, 
bet praktiškai nepaprastai sun
ku, nes kalba kartu su kraujo 
ir tradicijos ryšiais sudaro tris 
svarbius elementus, išskirian
čius mus iš kitų kultūrų bei tau
tų tarpo. Tarp šių trijų, kalba 
gal pati svarbiausia. Savos kal
bos praradimas reiškia kultūri
nį bei dvasinį žmogaus sunyki
mą, ypatingai lietuvybės atžvil
giu. Gi gyvenant išeivijoj, mo
kėjimas savos ir esamo krašto 
kalbos neša dvasinį praturtėji
mą.

3. LIETUVYBE VEDYBOSE
Pravedė Albertas D r u k- 

t e n i s (studijuoja mediciną 
Xavior univ.), sekretoriavo Da
lia Sakevičiūtė.

Vedybos tarp lietuvių yra bū
tinos savo kultūros išlaikymui. 
Nors gal ilgainiui ir visi sulįsi- 
me į “melting pot”, tačiau rei
kia atsiminti, kad dviejų kultū
rų susituokime ištirpimas įvyk
tų greičiau, nes tada šeimoje 
aplinkos kultūra įsigalėtų daug 
lengviau, negu mūsų mažumos 
kultūrą. Lietuvybė vedybose 
taip pat yra svarbi dėl šeimy
ninio sugyvenimo ir kitų asme
niškų priežasčių. Lietuvybė yra 
mūsų turtas. Grynai lietuviš
kose vedybose tarp besituokiant 
čių yra artimesni dvasiniai ry
šiai todėl, kad dažniausiai tie 
žmonės yra visuos savo pagrin
duos panašesni į vienas kitą.

Pastebėta, kad dažnai ir lie
tuviškose vedybose vaikai po 
truputį praranda lietuvybę. At
rodo, kad už tai atsakingesnė 
motina, nes jinai turi daugiau 
įtakos į vaikus negu tėvelis, 
praleisdama su jais daugiau lai
ko. Tie, kurie vedybose išlaiko 
lietuvybę, yra individai. Jie iš
siskiria iš amerikietiško masi
nio panašumo. Bet už tautinį 
auklėjimą nėra atsakingi tik tė
vai. Jis priklauso mokykloms, 
draugams, visai aplinkai.

Lietuviškų vedybų galimybė 
dažnai priklauso nuo vietovės. 
Didesni miestai turi daugiau 
lietuvių, daugiau kultūrinių pa
rengimų ir t. t; todėl yra dau
giau progos susitikti su kitais 
lietuviais. Ten, kur mažiau lie
tuvių gyvena, yra lengviau pa
krypti į amerikietiškus papror- 

čius ir draugauti su amerikie
čiais.

Kilo klausimas: ar patys stu
dentai rūpinasi lietuviškų vedy
bų klausimu, ar čia tėra tik tė
vų noras? Sutikom, kad dalinai 
jis atspindi tėvų norą, bet iš ki
tos pusės studentai supranta 
nutautėjimo problemą ir yra 
patys ja susirūpinę. Galutinai 
šio klausimo atsakymas yra as
meniškas dalykas. Tie žmonės, 
kurie nori lietuvybę išlaikyti, 
ją ir išlaikys. Tie, kurie nori 
atsižadėti lietuvybės vedybose 
ir įsijungti į amerikietišką gy
venimą, gali turėti neramią są
žinę — nes jie bus atsisakę pil- 
nesnio gyvenimo.

4. LIETUVIO STUDENTO 
SKIRTINGI BRUOŽAI

Pravedė Augustinas Id 
želi s (studijuoja istoriją Mi
chigan univ.), sekretoriavo O- 
nutė Damaitė.

Lietuvis studentas turi dau
giau problemų negu amerikietis 
studentas, nes lietuvis turi gy
venti dviejose aplinkose, kurios 
savo kultūra skiriasi. Lietuvis 
studentas, bendrai paėmus, yra 
nuoširdesnis ir parodo daugiau 
tolerancijos. Veiklos srityje lie
tuviai studentai nerodo tiek už
siangažavimo, nors jų tikslai 
aiškesni, kiek amerikiečiai, vei
kiantys be lygiai svarbių idea
lų.

Aplamai, lietuviai studentai 
yra linkę laikyti pačią ateitinin
kų organizaciją, kuri savo tiks
lais ir veikla natūraliai išsiski
ria iš kitų organizacijų, uždara 
r snobiška. Ateitininkams rei
kia būtinai pradėti rodyti dau
giau nuoširdumo ir ieškoti as
meniško kontakto su kitais lie
tuviais studentais.

Lietuvaitės studentės skiria
si nuo lietuvio studento savo 
gilesniu religingumu, geresniu 
lietuvių kalbos mokėjimu, dides
niu lietuviškų papročių vertini
mu ir noru ištekėti už lietuvio.

Iš studentų ateitininkų vasaros stovyklos Dainavoje. Vienas studijų būrelis, pasukęs temą j linksmąją 
pusę: V. Augaičio, “curlers”, V. Ramanauskaitės kojos, I. Dvilaitytės V2, D. Kuprionytės Vį, L. Buivy- 
daitė ant B. Prapuolenio kelio, T- Idzelytė, D. Botyriūtės plaukai ir petys B. Saldukaitės % veido, M. 
Pakalniškytė, R. Repšytė, D. Chodeckaitė, R. Karka. Z. Acalinaitė, R. Lietuvninkaite, R. Gineitytė, K. 
Kalpokaitė, N. Gudžiūnaitės galvd ir keliai, V. Svotelytė, S. Rastonis, R. Repšys, ir D. Paulauskaitės 
plaukai. Visos stovyklos nuotraukos Gražinos Bičiūnaitės

5. LIETUVIS STUDENTAS 
AMERIKOS UNIVERSI
TETUOSE

Pravedė Algis L i a u g a u- 
da (studijuoja inžineriją), sek
retoriavo Birutė Saldukai- 
tė.

Diskusijose nutarėm, kad lie
tuvio veikla amerikiečių orga
nizacijose nekenkia jo lietuviš
kumui ir jokių konfliktų dėl 
veiklos amerikiečių tarpe neky
la. Priešingai, su savo patirtimi 
ir pasiruošimu lietuviškose or- 
gan žari jose, lietuvis tampa pa
jėgiu aktyviai prisidėti prie 
amerikietiškų organizacijų veik
los, suteikdamas joms naujų 
minčių. Nors lietuvis studentas 
yra daugiau linkęs prie veiklos 
savuotėje, bet taipgi jį traukia 
ir amerikietiška veikla, ypač 
dar jeigu jinai yyra laikoma 
svarbi profesiniam pasiruoši
mui.

6. LIETUVIO STUDENTO 
ĮVERTINIMAS — AL
KOHOLIO PROBLEMA

Pravedė Salvinija Ged
vilaitė (studijuoja speech 
therapy Marymount), sekreto
riavo Vladas Giriu n a s.

Kodėl pas lietuvius studentus 
reiškiasi per didelis alkoholio 
vartojimas ?

Pasisakymai:
a. Gėrimas yra vartojamas 

kaip pabėgimo bei užsimiršimo 
forma.

b. Noras pasigerti kyla iš 
konflikto tarp dviejų kultūrų.

c. Kai kurie nepripažįsta, kad 
čia yra kokia problema — ge
riama, kad būtų linksmiau.

d. Atvažiuojam į stovyklą dėl 
socialinių priežasčių, t. y. links
miau praleisti laiką, mažiau dėl 
inteligentiškumo troškulio.

e) Vyrai geria už tai, kad 
jiems trūksta vyriškumo.

f. Geriama, norint pabėgti 
nuo “neurosis of our age”, nuo 
“atomo bombos baimės”.

Na, čia tai jau įdomu... L. Gylys, G. Lukoševičiūte, S. Vizgirdas, 
D. Polterytė ir N- Jaškulytės y2.

Tel. ofiso HE 4-5840, res. 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 1-5758; rez. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51st Street 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai', penktad. 10 v. r. Iki 9 v. v., 

šeštad. 10 v. r. lkl 1 v. popiet 
Ligonius priima pagal susitarime

g. Geriama, kad būtų drą
siau tarp merginų.

h. Merginom patinka vyrai, 
kurie gali išskirtiniau pasirody
ti.

Gėrimas laikomas vienu to
kių išskirtinumų.

7. JEI LIETUVA BUTŲ 
LAISVA, AR MES 
GRĮŽTUME Į J4?

Pravedė Kęstutis Klio- 
r y s (studijuoja matematiką , 
John Carroll), sekretoriavo V ė- 
jūnė Svotelytė.

Lietuvai tapus laisvai, mažai 
lietuvių ten grįžtų. Studentai 
norėtų mokslus baigti Ameriko
je, kitus baugintų nežinomos 
gyvenimo sąlygos Lietuvoj. Pra
džioje gal dauguma nuvažiuotų 
kaip turistai ąpsidairyti. Tačiau 
tie, kurie grįžtų į Lietuvą visam 
laikui, būtų vedami tikro pat
riotizmo ir idealizmo. Studentai 
gal turėtų grįžti kaip taikos 
korpuso grupė.

Ką rastume Lietuvoje? Ras
tume kraštą ir1 žmones labai pa
sikeitusius. Gyventojai skirtųsi 
nuo mūsų savo kultūra ir savo 
psichologija. Jie gal kiek sno
biškai žiūrėtų į mus, o mes taip 
pat į juos; dėl to galėtų įvykti 
eilė nesusipratimų.

8. LIETUVIŲ LIAUDIES 
DAINOS IR “FOLK 
SINGING”

Pravedė Gintaras D a m- 
brava (studijuoja humanita
rinius moksl. Dartmouth univ.), 
sekretoriavo Aušra Gylytė.

Pirma iškėlėm klausimą apie 
lietuviškų ir amerikietiškų liau
dies dainų panašumus ir skir
tumus. Sutikom, kad abejose 
yra apdainuojamas žmogaus 
gyvenimas — jos išreiškia žmo
nių problemas, darbus, meilę, 
vargus ir t. t. Abiejų tipai yra 
kiek melancholiški ir sentimen
talūs.

Tempas ir vienų ir kitų dainų 

atitinka temas, kurios yra dai
nuojamos. Pavyzdžiai yra mato
mi amerikiečių “blues” ir “John 
Henri” ir tokio pat tempo mū
sų “kalvelyje”.

Lietuviškos liaudies dainos 
kyla iš paprastų, dažnai vargo 
žmonių, todėl jos labai jautriai 
r skamba. Jos apdainuoja do

bilėlius, žirgelius, ir pan. Senes- 
iiiais laikais ir amerikiečių dai-

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai platinami ir 
dažomi. J. RUDIS

Tel. CLiffside 4-1050

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS 

<»«Hlen nuo pirmadienio lkl penk 
tadlenlo 10 lkl 11 vai. ryto. Šeštadle 
nlala Ir sekmadieniais nuo 8:30 lkl 

vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak
VISOS PROGRAMOS IS WOPA 

1490 kil. AM ir 1027 irg FM 
Tei. HEmlock 4-2413

7150 So. Maplewood Avė. 
Chicago 20, III.

P. ŠILEIKIS, 0. P,
Ortopedas, Protezlstas

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

(Arch Supports) ir t. t.
ORTIIOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, Iii.

Tel. PRospect 6-5084 
Vai. 9-4 Ir 6-8. 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. VVAlbrook 5-5076

Rez. tel. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGIN® CHIRURGIJA 

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

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

Ofisas 3148 West 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Resid.: 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: KasMien nuo 1 iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais Ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 03rd Street 
Kampas 63-čios ir Californla 

Vai.: kasdien nuo 6-8 vai. vak. 
Šeštadieniais 2—* vai.

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel. VVAlbrook 5-8048

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

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

Route 25, Elgin, lllinois 
Valandos pagal susitarimą

nų temos buvo gana panašios, 
pvz. “Cowboy Songs” ir “Coun- 
try and Western” muzika. Da
bartinė komercinė “folk” muzi
ka skiriasi nuo ankstesnių tuo, 
kad ji siekia žmones įtraukti į 
masinius sąjūdžius, pvz. “Blow- 
:ng in the Wind”, kelianti balsą 
prieš kraują liejančius karus, 
arba “If I had a Hammer”, tin
kanti demonstracijai už civili
nes teises. Matyti, kad lietuvių 
liaudies dainos daugiau kreipiasi 
į individo asmeniškas, širdies 
problemas, amerikiečių daugiau 
į masines problemas.

Lietuvių tarpe liaudies dainų 
įvertinamo netrūksta; jos verti- 
'.amos kaip tautinė brangenybė. 
3et šiems laikams liaudies dai-

Ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BLDG. 

6440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

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

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

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6807
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe akušerija ir motery ligos 

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai: kasdien 1—3 Ir 6-8 vai. vak. 
šešt. 12—3 v. p. p.

Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-0081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS 

2656 IVest 63rd Street
Pirm., antrad., ketvirt. ir penkt. 

nuo 11 lkl 1 vai. Ir nuo 4 lkl 7 v. v 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA 

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marąuette 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. Trečlad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
5540 So- Pulaski Road

Pirm., antr., ketvlrt. Ir penkt. nuo 
2—4 Ir 6—9 Ir pagal susitarimą.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Plrmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penkt. nuo 12—4 p. p., 6—8
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečlad. 
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto Olymplc 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 poipet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTU
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto Iki 3 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Res. teL 230-2010.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

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

CHIRURGAS 
2858 VVest 63 str.

Valandos: plrmad. ketvirt. 5—8 
antrad., penkt. 1—4 

Priiminėja tik susitarus
Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 7lst Street 
Special.vbč — vidaus Ilgos 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
Šešt. 9 v. r. — 2 v. p. p.

Trečiadieniais uždaryta 

nos yra tapusios perdaug pana
šios; gal jau reikėtų paieškoti 
moderniškesnių žodžių ir laiko 
dvasiai atitinkamos melodijos.

.m i; t
B. Organizaciniai klausimai

1. KODĖL EILINIS NARYS 
NENORI IMTIS ATSAKO
MYBES?

Pravedė Jonas Boguta 
(studijuoja fiziką lllinois univ.), 
sekretoriavo Živilė šleky- 
t ė.

Eilinis narys nesiima atsako
mybės, nes jis nejaučia organi
zacinio pulso. Be to, narių tar
pe dažnai vyrauja apatija, nes

Nukelta į 4-tą psl.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, Iii. 

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3046

Pričm. vai.: kasdien 6-8 v. v. šešt 
1-2 p. p. Ir treč. uždaryta

I Tel. ofiso PR 6-7800; Namų 025-7607
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPEC. VIDAUS LIGOS

5159 South Damen Avenue 
Valandos: 1-9 p. p. 
Išskyrus trečiadieni

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 South Kedzie Avenue
Tik pirmadieniais Ir ketvirtadieniais 

VAL. nuo 2 kl 7 vai. vak.
Aptarnauja tik senuolius pacientus 

Naujų nebepriima
TEL. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Avė.

Vai.: pirmad. antrad., ketvirtad. tt 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir 

Šešt. 8 v. r. Iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINISS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę

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 Nusitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290.

Dr. Anf. Rudokas, Opi.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381 
yAE: 1 vai p. p. lkl 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta: šeštadieniais 
nuo 10 v. r. Iki 1 v. popiet.

Rez. tel. PR 9-6730

DR. L SEIBUTIS
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2454 VVest 
71st St. (71-os Ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-3880.

Valandos pagal skisltarimą

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

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

Valandos pirm, ir ketv. nuo 12 iki
2 v. p. p. ir nuo 7 lkl 8 v. v.; antr. 
ir penkt. nuo 12 iki 2 v. p. p. Ir 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika Ir chirurgija 

(Marųuette Parko ofisas: 2750 W. 
71 Street, telefonas 025-8296.

Res. tel. WA 5-3099.
Valandos: 10—12 r. Ir 7—8 v. vak., 

šešt. 10—12 v. ryte.
Kitas ofisas: 4644 So. Ashland 

Avė., tel, CL 4-2896 
Valandos* 2—5 p. pietų kasdien. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

abu ofisfel uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
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 tal
ku — pagal susitarimą.
Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Prilminčja ligonius tik susitarus 

Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 p. p.
Treč. Ir šeštad. uždaryta

Telefonas — GRovehiU 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.
Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 

Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6- 9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien: 6-8

Tik svarbiais atsitikimais susitarus

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. p. Ir 7 lkl 8 v. v. 

Treč. Ir šeštad. pagal sutarti.



BIČIULIS NUO TILTO, SUSMEGUSIO | JUODĄ JŪRA
Rašytojo Mariaus Katiliškio portretas karo fone jo pusamžio proga

Rašytojas Marius Katiliškis, 
visos eilės grožinės literatūros 
knygų autorius, vienas žodin- 
giaus.ų lietuvių rašytojų ir sod
rių Lietuvos kaimo bei šių die
nų aplinkos yaizdų ir žmonių 
kūrėjų, atžymėtas LE ir LRD 
premijomis, mini 50 metų am
žiaus sukaktį. Ta proga Mariaus 
Katilišk o portretas mano vaiz
duotėje ir prisiminimuose ypač 
iškyla praėjusio II pasaulinio 
karo šunkeliuose, kuriuos jis, 
dedikuodamas knygą “Išėju
siems negrįžti”, pavadino ir bai- 
s ais ir maloniais...

šampanas ir pavogti 
rankraščiai

mūsų būrio 
plačiapetį 

savo dvira- 
Mūšos tilto

rankraščio

VL. RAMOJUS

riguojančiai susuktuose pasako
jimuose visus parvesdavo į Lie
tuvą. attolinant niūrią dabartį 
r dar baisesnę ateitį. Ir taip 

apie M. Katiliškį vis spietėsi bū
reliai, ir jis pasidarė visų mū
sų paguoda. Tas pats Katiliš
kis, kuris kai kuriems dabar at
rodo paniuręs, piktas, nekalbus.

Tavęs nepaliksim mirčiai...
Vieną dieną žnyplių ašmenys 

š vakarų pasiekė Newau ir į 
mūsų iškastus apkasus nebesė
do joks kareivis. Skubiai teko 
traukts atgal į rytus, į Gdynę. 
Mane gi ištiko nelaimė. Nuo 
drėgmės išaugo votis tokioje 
biauroje vietoje, kad paeiti ne
begalėjau. Tuo tarpu mūsų ap
lamdytas ir iš Rytprūsių pa
sprukęs dalinys neturėjo jokios 
gurguolės, vyrai patys priva
lėjo neštis ant pečių savo man
tą ir dar valdiškus kastuvus 
bei kitus įrankius. Tada rimtai 
pagalvojau, kad laikas nusišau
ti, nes mirtis, jei ne šiandien, 
tai už dienos kitos tikrai at
seks.

Bet karo šunkelių bičiuliai 
griežtai pasakė: ne! Ir nešė ma
ne pasivaduodami visą sunkų 
20 kilometrų kelią iki pat Gdy
nės. žygis buvo nepavydėtinas, 
nes keliu slinko nesibaigiantys 
sumuštos kariuomenės daliniai 

iš Pomeranijos, o kolonas nuo
lat puolė lėktuvai ir apšaudė 
artilerija. Ir vienas iš tų, orga
nizavusių nešimo talką, šalia 
A. Aiduko ir kitų, buvo neuž
mirštamasis bičiulis Marius Ka
tiliškis, vargo dienose spindėjęs 
tikrąja krikščioniškąja meile.

Kai lėkė į padanges Gdynės 
miestas

Marius Katiliškis skaito savo kū
rybą literatūros vakare.

Nuotr. L. Kančausko

keliai pajūryje

žygyje įkeliai 
išsišakojo. Vieni

1944 m. liepos pabaigoje, 
raud. armijai iš paskos ant kul
nų lipant, pasitraukėm į Pasva
lį. Buvo vakaras ir Pasvalio 
geležinkelio stotyje degė va
gonai. O vagonuose būta taurių 
gėrybių, net ir šampano. Trum
pa akimirka, ir vabalninkėnų 
rankose putojo šampanas, ap
link Pasvalį liūdnai raudonuo
jant pašvaistėms ir kažkur šo
nuose pokšint pavieniams šū
viams. Bet tame šampano įkarš
tyje kilo triukšmas ir pačiame 
miestelyje. Karingi pasvaliečiai 
įsiuto ir net buvo besirengią 
sušaudyti vieną iš 
vyrų — augalotą, 
Steponą. Mat, šis, 
čio netekęs, nuo
nudžiovė kitą, kažkurio iš trauk
tis pasiruošusių pasvaliečių. 
Akimirka buvo tikrai pašėlus: 
kiekvienu metu į miestelį gali 
įsiveržti priešas, o čia žmogus 
tokiu degančiu momentu nupės- 
tintas. Bet aukštaičių širdys 
geros ir atlaidžios: jie mūsų 
Steponą ne tik kad nesušaudė, 
bet nė diržų neįkrėtė. Steponas 
vėliau žuvo, ir tebūna jam leng
va žemelė. O to dviračio savi
ninkas buvo Marius Katiliškis, 
jau Lietuvoje užsirekomenda
vęs rašytojas, Pasvalio biblio
tekos vedėjas. Prie jo dviračio 
buvo pririšta kuprinė, o kupri
nėje pats brangiausias turtas
— spaudai paruoštos knygos 
“Seno kareivio grįžimas” rank
raščiai. Tad ir tą skaudžią at
sisveikinimo su namais akimir
ką jam buvo pašėlusiai skaudu, 
netekus ne tik dviračio, bet ir 
vienintelio knygos 
egzemplioriaus.

Vėl subėga

Aukštaičių 
tremtį plačiai
į Vakarus keliavo per Žemaiti
ją, kovėsi prie Sedos ir kitur, 
antri žygiavom per Latviją. Vė
liau Lenkija, Rytprūsiai, 1955 
m. sausio 15 d. bolševikų ofen
zyva ir baisi pekla Rytprūsiuo
se.

1945 m. vasario pabaigoje 
mes, vokiečių suformuotos Ryt
prūsiuose lietuvių darbo kuo
pos vyrai, išnešę kojas iš Var
šuvos pašonės ir Karaliaučiaus 
žnyplių, vėl įkliuvom į naujas
— Dancigo koridoriuje esančia
me kašubų kaime Newau. Nors 
žnyplių ašmenys vakaruose švit- 
ravo ties Stolpu, Pom., o rytuo
se supo Dancigą, bet jau buvo 
aišku, kad sausuma nebeiš- 
spruksim. Ir čia, šitan nuobo- 
džian ir skurdžian kaimelin, ku
rį juosė naujai iškasti apkasai, 
vieną dieną atklydo keli pasi
metę kareivėliai, barzdoti ir iš
vargę, iš kito sumušto lietuvių 
dalinio. Tarp jų ir pasvalietis 
Marius Katiliškis.

Iš vabalninkėnų dalinio, ku
rie Pasvalyje tada apsikiaulino, 
bebuvau vienas šioj darbo kuo
poj likęs. Pamačius Katiliškį, 
nesmagu pasidarė, kad jis ne- 
keršintų už aną Stepono šuny
bę. Bet kur tau. Kai vakarais, 
šlapi sugrįžę iš apkasų kasimo, 
suguldavom į guolius šaltoje 
Newau kaimo mokykloje ir ži
nios apie katilo siaurėjimą vis 
labiau jaudindavo, nuotaikai 
pataisyti visa širdimi atsiverda
vo Katiliškis. Jo pašėlusiai laki 
fantazija, vaizdų sodrumas int-

“Aš norėjau mirti, saulei švie
čiant, arba plevenant žvaigž
dėms virš mano galvos. Aš no
rėjau, kad ūžčiotų vėjas mano 
blakstienose ir šiauštų plaukus 
neramiais savo pirštais. Aš no
rėjau, kad suptųsi eglės šaka 
virš mano guolio, ir sausa žolė 
šiurentų po mano šonais. Man 
neatrodė vistiek, kur padžiau
ti savo kaulus..’.’, rašo M. Ka
tiliškis knygoje iš karo laikų 
“Išėjusiems negrįžti”-

Bet likimas mus atvedė ne 
ten, kur vėjas ūžčioja ir supasi 
eglės šaka ar sausa žolė šiure
na. Atvedė į baisų Gdynės prie
tiltį, kur priešo apgultame mies
te - tvirtovėje griuvo namai, į 
padanges lėkė uosto sandėliai, 
o su jais ir kareivių bei nesu
spėtų evakuoti pabėgėlių ar vie
tinių gyventojų mėsgaliai ir 
kraujas. To pragaro epizodą te- 
piešia pats Katiliškis, čia susi-

KADA ŠERKŠNAS KRINTA
Naujas Mykolo Vaitkaus poezijos rinkinys

MYK. MCRAITIS

Mykolas Vaitkus, ŠERKŠNO SI
DABRAS. Eilėraščiai, 1953—1954 
m. Išleido Lietuviškos knygos klu
bas 1965 m. Aplanką piešė P. .Jur
kus.. Rinkinys 86 psl., 7%x5% 

i inč. formato, kaina $1.50, gauna
mas “Drauge”.

¥

tikęs bičiulį Dubielą iš anksčiau 
šsklaidytos kuopos:

“Jo batų aulai ir kelnių šlau
nys buvo kruvini. Jis buvo stip
rus vyras ir nieko nepaisė. Ir 
cigaretės, kurias jis iškrėtė iš 
savo kišenių, buvo gerokai su
glamžytos, kruvinais pirštais 
nučiupinėtos. Apie mūsų kuopą 
jis neką daugiau žinojo. Kuopa 
bus žuvusi prie Ober Malkau, 
siaučiant sniego pūgai ir hori
zontą dominuojant smailiajai 
Hoch Stueblau bažnyčiai...” 
(“Išėjusiems negrįžti”).

Mūsų horizontą Gdynėje do
minavo dūmais ir ugnies liežu
viais nusiaubtas dangus, parako 
smarvė ir pūvančių lavonų tvai
kas. Pragarui kasdien vis karš- 
tėjant, nebeatlaikė nervai ne 
vieno ir tų, kurie ant krūtinės 
išdidžiai nešiojo užsitarnautus 
ar pavogtus geležinius kryžius 
ar kitus atžymėjimo ženklus, 
kurie, ramioje pafrontėje esant, 
didžiavosi narsumu praėjusiuo
se žygiuose, ir iš jų kalbų at
rodydavo, kad jie yra herojų 
herojai. Keista ironija. Tie “did
vyriai” Gdynės pragare pirmie
ji lindo giliai į rūsius ar žemes. 
•Tuo tarpu žalieji sodžiaus vy
rukai jautėmės daug drąsesni, 
nors didžiuotis (ir nebuvo prieš 
ką, kada patys “drąsiausieji” 
tūnojo giliai po mūsų kojomis.

Ir tą juodą dieną priešas jau 
buvo mus atstūmęs netoli jū
ros. Užėmėm tuščią buv. jūri
ninkų ramovės pastatą su mar
muru, veidrodžiais ir kitokio
mis grožybėmis, kurių vietomis 
tebuvo likę tik šukės. Būrelis 
susimetėme ne požemy, bet ket
virtame rūmų aukšte. Už langų 
pragaras malė iš vieno: vokie
čių kreiseriai iš jūros, bolševi
kų katiušos nuo šlaitų, lėktu-

Kan. Myk. Vaitkus yra jau 
daugiau kaip 80 metų sulaukęs, 
'ačiau jis tebėra aktyvus ir 
veiklus ir ne vieną straipsnį ir 
ne vieną eilėraštį parašo, bet jo 
kūrinių vis ir vis išleidžiama 
net atskiros knygos. Neseniai 
sėjo jo atsiminimų knyga 
‘šiaurės žvaigždė” apie anksty

vuosius jo studijų metus Pet
rapily ir kitur, gi dabar “Drau
gas” išspausdino jo eilėraščių 
rinkinį “šerkšno sidabras”, kas, 
gal būt perkeltine prasme, tu
rėtų reikšti tuos metus, kada 
šerkšnas ir sidabras užkrinta 
žmogaus plaukus. Tačiau kiek
vienas mes žinome, kad šerkš
nas ir sidabras yra gražu. Nors 
ir šaltas šerkšnas, bet jis gra
žiai spindi ir sidabras nerūdija.

Sieloje aušra
Malonu, kad sulaukęs jau gi- 

los senatvės šis poetas tebėra 
kūrybingas. Tiesa, jo eilėraščiai 
nesivaiko kokių nors modernių 
formų, tačiau jie yra gana 
grakštūs, gerai suręsti ir dau
geliui skaitytojų, ypač tų, ku
riuos jau šerkšnas ir sidabras 
yra užkritęs, bus mėgiami. 
Svarbiausia, kad poetas, būda
mas religingas, yra savo sielo
je labai skaidrus ir net vienas 
skyrelis pavadintas “Sieloje 
aušra”, o ir visame rinkiny jau- 
č amas tas tyrumas, ta sieloje 
aušra. Poetas yra vaikiškai dė
kingas už viską, ką jam 
pats žemėje davė:

nuolankumu, tikėdamas, kad 
diena atskleis žmogui daug nau
jų pasaulių, o žmogus atsilsės 
V ešpatyje. Tačiau ir žemė yra 
visiems miela, todėl poetas ir 
kunigas sako:

Veriesi, grabe? Vai. dar leiski 
pažvelgt pro sunkų vožto kraštą, 
į praeities tolybę vaiskią, 
kuri kasdieną mąžta, mąžtą.

(80 psl.)
Autorius nori dar pagyventi 

žemėje, žvelgdamas į kasdien 
mažėjančią ir tolėjančią praeitį, 
bet poetas ramiai kreipiasi ir 
į mirtį-, kuri užbaigs visus lau
kimus :

Kągi? tieski šaltą ranką, 
reikia baigt laukimo tvanką.

(85 psl.)

Vieš-

Ačiū, Teve, ačiū 
už žemužę plačią 
ir už saują smėlio — 
vaikui pramogėlę.
Ačiū už tą šalį, 
kur gimiau kampely, 
ir skyrybų kančią, 
kad tremty gyvenčiau. (13 psl )

Paprastai, bet poetiškais vaiz
dais poetas išreiškia gavo 
džiaugsmą žemėje, dėkoja už 
Viešpaties jam suteiktas gėry
bes, net ir už tai, kad, karams 
siaučiant, buvo atskirtas nuo 
tėvynės. Autorius žino, kad ir 
jam, kaip ir 'visiems žemėje, 
reiks mirti. Tai priima su ramiu

vai iš oro. Mūsų dvasinei pa
guodai ir šitam tragiškam fo
ne atsivėrė mūsų mylimasis Ka
tiliškis. Man regis, jis pasako
jo neseną istoriją, kaip bu
vo sumušta jo kuopa, pūgai

Juozo Kelečiaus tapybos debiutas
Stiprus emocinis spalvos ir 

teptuko brūkšnių intensyvumas 
— bene būtų pagrindinė. Jono 
Kelečiaus darbus apibūdinanti, 
frazė, šis intensyvus jausmin
gumas ypatingai ryškus šio ga
baus dailininko pirmojoje indi
vidualinėje parodoje išstatytose 
figūrinėse kompozicijose. Ge
riausių iš jų, pvz. “Prie molber
to” ir “Rebekos”. neminint kitų,

Jonas Kelečius
Nuotrauka A. Kezio, SJ

tapybos
RICHARD KEANE, 

dėstytojas Chicagos 
Meno institute

tapinių spalva yra nors ir ribo
ta, tačiau drąsiai ir meistriškai 
panaudota, ji derinasi • su gy
vais, judriais teptuko pabrauki
mais.

Didžiumoje portretų ir figū- 
nių kompozicijų jaučiama tarp 

s ūžėto ir dailininko vykstanti 
dominavimo kova. Kelečius sa
vo darbuose, tačiau, aiškiai įro
do triumfuojančią dailininko 
pergalę.

Jono Kelečiaus peizažuose at
sispindi kiek ramesnis aspektas 
dailininko vaizduojamame pa
saulyje, tačiau ir šioje serijoje 
randame stiprių, pajėgių dar
bų _  “Patiltė”, “Kaimo indust
rija” ir “Uolos” yra išskirtini 
pavyzdžiai, kuriais tikrai džiau
giamės. Jonas Kelečius rodo di
džią pažangą ir tobulėja spal
viniuose kaip ir tapybiniuose

sprendimuose, ką patvirtina šio
je parodoje išstatytų vėlesniųjų 
darbų palyginimas su anksty
vesniais.

Chicaga turi naują tapytoją 
su stipriu asmeniniu įžvalgumu. 
Su malonumu lauksime Kele
čiaus sekančios parodos.

Meilėj viltis
Poeto rinkinys pilnas meilės 

ir vilties. Labai daug eilėraščių 
skirtų Kalėdoms ar kitoms šven
tėms, kuriuose poetas išreiškia 
meilę Dievui, reiškia Jam pasi
tikėjimą, aptaria žmogaus tra
pumą ir žmogaus laimę, sude
dant visas savo viltis į Viešpa
tį. Poetas sako, jog be Viešpa
ties nebūtų kas paklydusiam 
ranką ištiestų, kas sutvirtintų, 
gundant nusilenkti silpnybei.

Rinkinyje visi ras sau mielų 
eilėraščių. Tie, kurie nori rasti 
deklamuotinų įvairioms pro
goms (Kalėdoms, Naujiems Me
tams, Vėlinėms, Pelenų dienai, 
šv. Jono dienai ir kita) apsčiai 
tokių galės susiieškoti. Ne vie
nas jų galėtų būti ir giedamas 
ar dedamas į maldaknyges. Vi
si šie M. Vaitkaus eilėraščiai yra 
paprasti ir skaidrūs. Skaityto
jams, kuriems ryškūs moderniz
mas ir sunkūs vaizdai yra ne 
prie širdies, Vaitkus bus labai 
suprantamas ir artimas. Visa 
knygutė, kurią išspausdino 
“Draugas”, yra mielas ir Dievą 
garbinančios poezijos pluoštas. 
Gi pats poetas išreiškia savo 
tikėjimą taip:

Mykolas Vaitkus V. Maželio nuotrauka

Taip! aš Tavo kojų niekad 
nepaleisiu!

Nors bedugnė žiotūs, nebijau 
jos baisio. 
(67 psl.)

Taigi, šiame rinkinėlyje ei
liuota forma išreikšta vilties ir 
meilės eilėraščiai, gi be meilės 
ir vilties žemėje būtų daug tam
siau.

J. Kelečius Raudonas nertinis

Hoch Stueblau.

vienu metu 
griausmas, jū- 
apsipylė ugni-

Mykolas Vaitkus

AR IR TU ILGIESI?

Pasakyk, vėjeli, ko suoki taip graudžiai, 
kai tamsa švelnioji nakčiai skraistę audžia? 
Ar ir tu vienatvėj amžinoj ilgiesi 
ir bent sykį trokštum parymoti dviese?

Betgi taip tau lemta, begalių vienuoli, 
veržtis ir nerimti, skrist ir skrist į tolį, 
kol, išsekus jėgai, sykį atsilsėsi 
praeities bekraštės amžinam pavėsy...

PO MILIJONO METŲ

Ta virpanti naktis... Ta kuždanti tyla...
Tas skliautas mėlynas, kur amžinybėn kyla... 
žvaigždynų rašmens tie, paskendę gelmėse, 
bemirgą mįslėmis ir amžinai tylėsią...
Ir ta žmogaus širdis,.paukštelė ta kvaila, 
kur veržiasi dangun, o žemės jai taip gaila..-

Ir amžiai švis žaibais, šniokš amžiai verpetu. 
Praskris akimirkom ir milijonas 'metų.
Taip pat virpės naktis. Taip pat kuždės tyla. 
Ir skliautas amžinas bylos geLmingą bylą... 
O ta žmogaus širdis — kur bus tada jinai, 
kai mįslių rašmenim mirgės tie pat 

žvaigždynai...

(Iš naujo rinkinio “šerkšno sidabras”)

$ pi

lietuvių, įamžino brandžioje, li
teratūriniai apipavidalintoje ir 
ilgam išliksiančioje knygoje 
“Išėjusiems negrįžti”.

siauoiant ir horizontą dominuor 
jant smailiajai 
bažnyčiai.

Besiklausant 
trenkė staigus 
rininkų ramovė
mi, pro langus į vidų krito grin
dinio akmenys ir, akimirkoje 
nuskilęs, nusirito šito didžiulio 
namo visas kampas. Užlūžo ir 
M. Katiliškio pasakojimas, bet, 
ačiū Dievui, mes visi išlikome 
gyvi, veik nesužeisti.

Po to dar didesniu įniršimu 
malėmės po miesto griuvėsius, 
sudaužytuose sandėliuose, ieško
dami konjako ir cigarečių, nes 
tik tie vaistai tegalėjo bent 
kiek nuraminti irstančius ner
vus. Juk tomis dienomis Berly
no ir kiti nacinės Vokietijos 
radiofonai garsiai šaukė, kad 
vokiečių armijos daliniai kietai 
grumiasi Gdynės, Danzigo ii; 
kituose pajūrio prietilčiuose, ir 
kad iš ten išsivystys Vokietir 
jos išsigelbėjimas. O mes su 
Katiliškiu ir kitais nedalios bro
liais kaip tik tiems paskuti
niams Vokietijos “išgelbėto
jams”, užpakalinėms pėstinin
kų. saugoms, už kurių jau sekė 
raudonarmiečių smaigaliai, ka- 
sėm paskutinius apkasus, virš 
kurių, anot nacių vadų, kabojo 
visos Vokietijos likimas...

Kažin, ar kuris kitas mūsų 
rašytojų yra. išgyvenęs baises
nį karo pragarą, kaip Marius 
Katiliškis, kuris šią karo odi
sėją, tapatingą daugeliui kitų

pos likučiai, iš Gdynės per Bal
tijos jūrą, paskiau per Daniją 
ūkimo atvesti į tą tolimą ir ma
žai žinomą Vokietijos užkam
pį — Eiderstadtą. Nuobodžias 
ir labai netikras pokario die
nas gaubė badas ir baisi rūkalų 
stoka. Iš savo baklagių buvom 
jau išlaižę paskutinius Gdynės 
degančio konjako atsargų la
šus, surūkę viską, ką turėjom. 
Dabar kūrenom lauželius, ant 
jų džiovinom alksnių lapus, 
juos trynėm, kimšom į pypkes

Tiltas smego j juodą jūrą
Mes stebuklingai išsigelbėjom 

iš Gdynės pragaro 1945 m. Ve
lykų naktį. Hexegrundo epizo
das, kur buvo suspausti pasku
tiniai prietiltyje likę gyvieji ir 
įremti į jūrą, ir kurį vėl skaitau 
“Išėjusiems negrįžti” puslapiuo
se, ir šiandien, praėjus dvide
šimčiai metų, šiaušia plaukus. ijr aįįrų dūmą traukdavom į

“Staiga minia pasiduoda pir
myn, surikusi laukiniu riksmu, 
nustelbdama garsus ir ugnį žan
darmerijos pistolmašinų. Jie lei
džia serijas į kojas. Bet sekan
čią akimirką jie jau suminti, 
ir lavina kriokdama ritasi me
diniu tiltu... Medinis tiltas sme
go į juodą jūrą, perplėšiamą 
sprogimų šviesos ir vėl paneria
mą į tamsą...”

Tokiu tai keliu mes išspru
kom iš mirties Gdynėje ir vėl 
sugrįžome gyventi.

Aš jau iškeliauju...

Jau buvo pasibaigęs karas. 
Žaliavo 1945 m. birželis Eider- 
stadto iškišulio lygumose. O vi
sas šis vandenimis nuo sausu
mos atskirtas žemės gabalas 
buvo paverstas didžiule karo 
belaisvių stovykla. Tarp šimtų 
tūkstančių vokiečių ir kitų tau
tybių karių, sprendimo valandos 
čia laukė ir lietuvių darbo kuo-

plaučius. Visa tai buvo vaistai, 
kada pro mus dienų dienomis 
riedėdavo į rytus prievarta grą
žinamų vlasoviečių, vengrų ir 
kitų tautybių karių prigrūsti 
sunkvežimiai, su savo tolstančiu 
ūžesiu nusinešdami graudžius, 
pagalbos besišaukiančius balsus, 
kada ir mūsų pavardės jau bu
vo sąžiningai suregistruotos bū
simajai kelionei...

Vieną vakarą, lauželiui be
sikūrenant, Marius prasitarė: 
“Aš jau iškeliauju...”

Jis pataikė į laimingą kelią: 
Flensburgas, Hamburgas, Ha- 
nau ir Freiburgas su savo me
no mokykla ir kultūringa, in
telektualine aplinka.

¥
Dabar mūsų rašytojas jau ke

liolika metų, kukliai su šeima 
įsikūręs, gyvena Lemonte, sa
vo aplinkoje atkūręs miniatiūri
nį Lietuvos kampelį su sodu,

(Nukelta į 4 psl.)
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JAUNIMAS REIŠKIA SAVO
NUOMONES

(Atkelta iš 2 psl.) 
jie priklauso organizacijai ir to- 
dąj, kad nori kam nors priklau
syti. Naujiems nariams reik
tų duoti pozityvių darbų, kad 
jie pradėtų aktyviau veikti. Ta
čiau yra galimybė, kad šis dar
bas neatitinka nario talentų. 
Tuo atveju reikia nariui asme
niškai padėti ir duoti jam su
prasti, kad ir jis yra svarbus.

Diskutantai pasisakė, jog pa
teisinti neveiklumą dėl lietuvių 
kalbos sunkumų yra neteisinga. 
Dauguma sutiko, kad tokio ne
veiklumo priežastis daugiau yra 
baimė viešai pareikšti savo 
nuomonę. Todėl reikia asmeniš
kai ir švelniai, tačiau pastoviai, 
stumti jaunesniuosius narius į 
aktyvų pasireiškimą.

2. DRAUGOVES PRAKTIŠ
KOS VEIKLOS PRAPLĖ
TIMAS

Pravedė Teresė Pautie
nių t ė (studijuoja anglų kalbą 
Dlinois univ.), sekretoriavo Da
lia Chodeckaitė.

Dr. A. Liulevičius yra pasa
kęs, kad reikia būti “funkciona
liai organizacijai” ir tarnauti vi
suomenei. Tačiau studentai atei
tininkai retai bendradarbiauja 
su kitom organizacijom visuo
menės labui. Toronte padarė 
pradžią šitokiam bendradarbia
vimui ateitininkų draugovės na
riai, kurie suruošė bendrą susi
rinkimą su skautais akademi
kais. Panašią pradžią yra pada
rę ir Detroito ateitininkai, ku
rie taipgi aktyviai bendrauja su 
kitom organizacijom.

Studentai ateitininkai galėtų 
daugiau reikštis šalpos darbuo
se.

Draugoves sudaro asmenys, 
kurių kiekvienas turi tam tikrus 
talentus ir palinkimus — vieni 
moka užimti vaikus, kiti sene
lius, treti moka pasireikšti pi
nigo rinkime. Tad pagal savus 
sugebėjimus draugovės nariai 
galėtų plačiau įsijungti ir į pa
našius darbus.

Dažnai moksleivis studentą 
laiko idealu. Studentas lengviau 
prieis prie moksleivio negu sen
draugis. Todėl studentai turėtų 
aktyviai veikti su jaunesniais 
— ne tik siūlydami pagalbos 
laiškais, bet ir asmeniškai su
sitikdami su moksleivių valdy
bomis bendros veiklos aptari
mui.

Iškilo klausimas: ar studen
tams ateitininkams reiktų 
reikštis Amerikos visuomenėje? 
Sutikome, kad galėtume veikti 
ten kaip “pressure” grupė Ame 
sikos politiniuose reikaluose, 
pvz. rašydami į laikraščius 
mums svarbiais klausimais. Bū
tų sunkoka veikti su Newman 
Club, neg jis nemažai skiriasi 
nuo ateitininkų, o ypatingai 
šiuo metu yra tapęs tik dau
giau pasyvus diskusijų ratelis.

3. AR “ATEITIS” TEBERA 
REIŠMINGA STUDENTUI 
ATEITININKUI?

I
Pravedė Vacys šaulys 

(studijuoja chemiją Illinois 
Technologijos univ.), sekreto
riavo Aldona Bušinskai- 
t ė.

1. Dauguma studentų peržiū
ri “Ateitį”, bet ne visi ją per
skaito.

2. “Ateitis” neatsakingai ir 
nesubrendusiai pasisako kai ku
riais tarptautiniais reikalais, < 
pvz. dėl Vietnamo, dėl rasinės 
problemos, bado pasaulyje.

3. Koks turėtų būti “Ateities” 
tikslas? “Ateitis” turėtų veikti 
kaip a) MAS organas, b) idėjų 
dialogas, c) korespondencijų 
rinkinys.

4. “Ateityje” randamas dia
logas, bet jis krypsta į viena

šališkumą. Korespondencinis 
skyrius yra geras, bet jis pri
klauso ne tiek nuo redakcijos, 
kiek nuo atskirų korespondentų.

5. Ar “Ateitis” turi įtakos? 
a) “Ateitis” neturi jokios įta
kos. b) “Ateitis” atlieka grynai 
informacinę rolę, c) Jeigu stu
dentas atidžiai skaito ją, “Atei
tis” gali turėti gilios įtakos, bet 
ji gali būti arba teigiama, arba 
neigiama — “Ateitis” gali jį 
sužavėti arba apvilti ateitinin- 
kija. d) “Ateities” įtaka vis ma
žėja, nes nėra uždegamosios 
minties, kuri vestų ateitininkus. 
Bet čia iškyla klausimas — ar 
problema yra ta, kad viena 
grupė žmonių nepajėgtų uždegti 
kitų, ar kad tie kiti žmonės pa
tys niekuo nesidomi ir nieko 
neieško?

6. Ką norėtume matyti “Atei 
tyje”? a) Gyvo ideologinio dia
logo, b) metinės temos nagrinė
jimo, c) daugiau nuotraukų, d) 
“Ateitininkę of the month”, e) 
nekartoti stovyklinių paskaitų.

“Ateitis” pirmoj eilėj turi iš
pildyti savo pagrindinį tikslą 
— uždęgti ateitininkišką dvasią 
mumyse.

C. Bendros temos

1. KRIKŠČIONIS OPTIMIS
TAS

Pravedė Tomas Kisie
lių s f studijuoja mediciną Not
re Dame univ.), sekretoriavo 
Justina Gudėnaitė.

Gyvenime reikia sujungti op
timizmą su realizmu, t. y. tikėti 
ir dirbti. Yra neįmanoma bū
ti krikščioniu ir tuo pačiu ne
būti optimistu, nes, tikėdamas 
į Kristų, tu tiki į geresnį bu
simąjį gyvenimą. Yra tačiau 
pavojinga gyyventi perdėtame 
optimizme — tai veda į viskuo 
pasitikintį pasyvumą. Šiandien 
pasaulyje vyrauja pragmatiz
mas. Idealizmas dažniau pasi
rodo vargingesnių žmonių tar
pe.

2. ŽMONIŲ SANTYKIAVI
MAS

Pravedė Rimas Rudys 
(studijuoja fiziką San Jose 
univ.), sekretoriavo Irena 
Rušėnaitė.

Atrodo, jau užsibaigė ūkinin- 
kiškas santykiavimas — “agra- 
rian” visuomenė. Dabar keičia
si pasaulis į miesto kultūros 
žmones, bet ši nauja kultūra 
dar nėra pilnai veido susida
rius.

Šią naujai kylančią kultūrą 
galima charakterirzuoti tokiais 
bruožais; santykiavime nėra 
jautrumo tarp žmonių; viešpa
tauja nenoras įsivelti į kito 
problemą, nes pagalba gali daug 
kainuoti; asmenų nepriklauso
mumas skleidžiasi, nes daugelis 
klajoja iš vietos į vietą, niekur 
giliai neįleisdami šaknų.

Dauguma naujos kultūros 
charakteristikų vertinamos ne
gatyviai : apatija, nenoras ry
šių palaikyti tarp žmonių, as
mens sulėkštėjimas, aiškus san
tykiavimas tik savo naudai, as
menybės nublukimas. Šie visi 
yra neigiami naujosios visuome
nės bruožai. Bet ir gerumų ne
trūksta, nes mieste ir naujame 
santykiavimo būde yra progų, 
kurių nebuvo tada, kai žmonės 

: gyveno riboto ratelio ūkyje. Su 
i proga ateina ir rizika; ta rizika 
ir proga yra proporcingos.

Iš Kristaus pamokslų mato
me, kad santykiavimo problema 
yra visų laikų problema, tik ji 
reiškiasi vis kitom formom. Kas 
dabartiniu metu turėtų spręsti 
iškilusias negatyvias proble
mas? Kadangi sociologai ir psi
chologai negali savęs trancen-

O čia tai jau reikia pagalvoti... O. Damaitė, T. Idzelytė, K- Kliorys, 
S. Rastonis, R. Šarka, A. Ručinskas.

duoti, duoti vizijos ir įprasminti 
gyvenimo, jie gali tiktai pasta
tyti rėmus, padaryti konkretų 
pamatą, atsakyti techninius 
klausimus. Problema lieka 
spręsti religijos žmonėms, nes 
tiktai religija įkvepia asmenį, 
išryškina argumentus, parodo 
viziją. Su ta vizija asmuo gali 
išlikti individu šioje naujoje, 
besivystančioje miesto visuome- 
menėje.

3. SOCIALINIO KLAUSIMO 
AKTUALUMAS MUSŲ 
TARPE

Pravedė kun. Kęstutis 
Trimakas, sekretoriavo J ū- 
ratė Juozevičiūtė.

Buvo diskutuojama lietuviško 
taikos korpuso galimybė. Šis 
galėtų veikti Pietų Amerikoje, 
Vokietijoje ir net Amerikos lie
tuvių kolonijose.

Brazilijoje tėvai jėzuitai sta
to jaunimui centrą, tačiau ten 
trūksta vadovų jaunimui, šis 
centras suburtų lietuvišką jau
nuomenę, kuri ten labai išsi
sklaidžiusi. Darbas, kuris lauk
tų taikos korpuso narių, būtų 
daugiausia organizacinis ir pe
dagoginis — ateitininkų būrelių 
vadovavimas, laikraščio leidi
mas, radijo valandėlės pravedi- 
mas, mokytojavimas šeštadieni
nėse mokyklose, paruošimas va
dų iš paties Brazilijos lietuviš
ko jaunimo. Tėvas Markaitis 
planuoja susitikti su Amerikos 
Peace Corps direktoriumi, Shri- 
ver, norėdamas sužinoti, ar lie
tuviai kandidatai galėtų pasi
ruošti Amerikos taikos korpu
so įstaigose. Gal net būtų gali
ma šį lietuvišką korpusą pada
ryti Amerikos korpuso padali
niu specialiam reikalui — Pie
tų Amerikos lietuviams.

Vasario 16 gimnazija taip pat 
laukia jaunų žmonių iš Ameri
kos, kurie čia galėtų, dvejus 
metus padirbėti, dėstydami ang
lų kalbą, sportą bei vadovauti j 
organizacijoms.

Pačioje Amerikoje, studentai, I 
kurie žada vasarą dirbti, galėtų 
pasirinkti tokį miestą, kuriame 
lietuvių veikla sužlugusi, ir šalia 
savo darbo pagyvinti ir suorga
nizuoti tos kolonijos lietuvius.

Organizuoti žmones šitokiems 
žygiams reikia įsteigti informa
cijos centrą, per kurį studentai 
sužinotų, kur ir kokie darbai 
reikalingi.

4. AMERIKOS ŽURNALAI 
IR SPAUDA

Pravedė Algis R u d i n s- 
k a s (studijuoja farmaciją 
Montrealio univ.), sekretoriavo 
Aldona Zailskaitė.

Anksčiau spauda buvo tik 
reportažas, bet šiandien jos 
tikslas yra pasikeitęs — spau
da yra virtusi kritikos priemo
ne. Nutarėm, kad šių dienų 
spauda turi didelę įtaką ne tik 
į jaunimą, bet ir į visą visuome
nę. Ji formuoja ir nustato žmo
nių elgseną bei galvojimą.

Dabar studentai linkę skai
tyti santraukinius žurnalus, pvz. 
“Time”, “Newsweek” ir taip 
pat “New Yorker”. Kiek dau
giau padiskutavome apie šito
kius žurnalus. “Orientation” 
kartais studentams turi labai 
gerų straipsnių, kurie skatina 
pagalvoti; mergaitėms skirtuo-

se žunraluose “Glamour” ir 
“Vogue”, šalia madų aiškinimo 
pasirodo bendrąjį lavinimąsi 
liečią straipsniai; “Playboy” 
žurnale randama filosofija, ku- 
rįą tik pats žurnalas, atrodo, 
nori pateisinti; santraukiniame 
žurnale “Reader’s Digest” daž
nai pasitaiko neteisingos ‘ži

nios; “Ateitis” turi įdomių nuo
traukų, korespondencijų ir

“antra vertus” skyrių, kuria
me būna kontraversinių disku
sijų.

Katalikų spauda kartais at
rodo labai davatkiška, dar su 
gana žemu plunksnos lygiu. Ta
čiau yra ir labai pažangių žur
nalų kaip “The National Catho- 
l c Reporter”, kuriame rašo pa
sauliečiai katalikai aktualiais 
klausimais. Buvo iškelta min
tis, kad “newsstands” turėtų 
parduoti ir katalikiškus žurna
lus.

Kokią įtaką turi spauda? 
Jeigu žmogus skaito kritiškai, 
jis gali daug gero pasisemti iš 
beveik kiekvieno žunralo, pvz. 
net ir “Playboy”. Tačiau ne
daug žmonių sugeba tikrai kri
tiškai autorių vertinti. Todėl 
ypatingai jaunesniems žmonėms 
nerimto pobūdžio žurnalai gali 
turėti blogos įtakos, pristatyda
mi iškreiptą gyvenimo vaizdą 
ir sugaišindami daug laiko.

Spaudos cenzūra nieko gero 
neduoda; ji tik sukelia smalsu
mą. Galutinai nutarėm, kad 
spaudą, kokios srities ji bebū
tų, reikia apgalvotai pasirinkti.

Sėkmingai darančią biznį ir aptarnaujančią 
lietuvius virš 40 mėty

Kai ruošiate planus ateičiai, turėkite galvoje 
f .
kaimynystėje esančią finansinę įstaigą —

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

JOHN PAKKL 
Chairman of the Board

Savo nariams turime pilną patarnavimą:
• Bonai mokslui baigti
• Paskolos namams
• Kalėdų Klubas
• Atostogų Klubas
• Šeimos apdraudė
• Notaro patarnavimas
• Visokių rūšių apdraudos
• Nemokamas kambarys 

susirinkimams
• Mokame čekius ir duodame 

nariams specialius Money 
Orderius CHICAGO SAVINGS

• JAV pašto ženklai
• Parduodame ir išperkame 

JAV bonus
• Du dideli kiemai automo

biliams pastatyti
• Vokai taupyti paštu
• Saugios depozitų dėžės
• Keleivių čekiai.

AND LOAN ASSOCIATION
6245 So. Western Avenue

VALANDOS:
PIRMADIENĮ . . . 12:00 P.M. — 8:00 P.M. 
ANTRADIENĮ . . . 9:00 A M — 4:00 P.M.

Tel.: GR 6-7575
TREČIADIENĮ visą dieną uždara.
KETVIRTADIENĮ . . 9:00 A.M. — 8:00 P.M. 
PENKTADIENĮ ... 9:00 A.M. — 8:00 P.M. 
ŠEŠTADIENĮ 9:00 A.M. — 12:30 PM

BIČIULIS NUO TILTO, SUSMEGUSIO 
I JUODA JŪRA

. (Atkelta iš 3 psl.)
kur vešliai keroja žilvyčiai ir 
apyniai, kur jo pamiltos žemės 
sultys brandina rytojaus vaisių. 
Ir, ačiū Dievui, kad karo pra
gare į tą pačią sultingą žemę 
nenugrimzdo kulkos pakirstas 
kūnas. Kas būtų tada parašęs 
tokias knygas, kaip “Prasilen
kimo valanda”, “Užuovėja”, 
“Miškais ateina ruduo”, “Išė
jusiems negrįžti”, “šventadienis 
už miesto”, kurių tomai dabar 
puošia daugelio jo gerbėjų kny
gų lentynas. Taip pat tenka pa
stebėti, kad M. Katiliškis yra 
vienas iš labiausiai skaitomų 
lietuvių autorių, ir ne viena jo 
knygos laida yra išpirkta.

Daug dienų praleidom drauge 
su Katiliškiu ir dar daugiau 
mylių sukorėm, žengdami karo 
šunkeliais. Bet, ypač anomis 
mirties dienomis, nė į galvą ne
atėjo mintis, kad jis tokiais ta
da dar neįmatomais tolimais 

KURIOJE JŪSŲ, KAIP TAUPYTOJO, plnrgal yra geriau
siai apsaugoti ir neša Jums papildomas pajamas.

• PRAKTIŠKA — galite taupyti bet kokią, sumą bet ku
riuo laiku, pagal jūsų taupymo planų reikalavi
mus.

• PELNINGA - didesnis negu vidutiniškai mokamas
dividendas du kartu 1 metus pridedamas prie Jūsų 
sąskaitos leidžia lengviau siekti tikslų.

• PARANKI — vieta patogi ir deniai Įvestas taupymo
paštu skyrius leidžia dar daugiau sutaupyti.

• SAUGI — nes visos santaupos iki $10.000.00 apdraustos
valstybinėj JAV valdžios Įstaigos.

KAIP NAMŲ PIRKĖJAS Jūs galite gauti paskolą pagal 
savo reikalavimus ir paruošta biudžetą.

• KAMA GREIČIAU ĮSIGYSITE, ries mūsų paskolos lei
džia greičiau išmokėti skolas ir tapti .■Mvinlnku.

• ĮSIGYSITE JĮ LENGVIAU, nes mūsų Į nuomą panašūs
mėnesiniai išmokėjimai apima paskolą nuošimčius 
ir kitus mokesčius.

• ĮSIGYSITE JĮ BE RŪPESČIŲ, neri kaimynystėje esanti
draugiška mūsų Įstaiga yra pasiruošusi Jums pa
tarnauti.

1965 metais susilauks šitokio 
minėjimo laisvojo pasaulio lie
tuvių sostinėje, kuris kaip tik 
įvyksta šį vakarą, kad jo kūry
ba taip plačiai bus kritikų nag
rinėjama ir vertinama.

Mano akyse Marius Katiliš
kis pirmiausia iškyla kaip žmo
gus. Toks žmogus, kuriuo visur i 
gali -pasitikėti, kuris visada tau 
bus artimas, atviras ir drau
giškai nuoširdus. Toks jis atsi
vėrė karo šunkeliuose, tose si
tuacijose, kur kiekvienam terū
pėjo tik savo pilvas, galva ir 
gyvybė. Tokį pat Katiliškį pa
žįstu ir šiandien.

— Azijos žuvis Monopterus 
albus gimsta patele, bėt po kiek 
laiko iš patelės pavirsta patinė
liu. Tokią metamorfozę pereina 
kiekvienas Monopterus, o tai 
labai intriguoja biologus.

Turtas virš
_ $50,000,000.00



MŪSŲ LIETUVOS" II-SIS TOMAS
(Atkelta iš 1 psl.) 

netobulumų. Juk tik tas neklys
ta, kur.s nedirba. Tačiau, imant 
dėmesin tokią didžiulę medžia
gos ir iliustracijų daugybę, ten
ka pasakyti, kad tų netobulu
mų ir korektūros klaidų paly
ginti nedaug pastebima.

žemėlapiai, braižiniai ir 
fotografijos

Kalbant apie žemėlapius, rei 
kia pasakyti, kad jie nevieno
dų techninių savumų. Vieni jų, 
pvz. apskričių teritorijų, specia
liai šiam reikalui braižyti, o ki
ti yra fotografinės sumažintos 
kopijos. Iš apskričių žemėlapių 
geriausiai nusisekęs yra Pane
vėžio žemėlapėlis, bet iš viso 
geriausiai techniškai - kartogra
fiškai pavykę žemėlapėliai yra 
Anykščių apylinkės (82 psl.), Vi 
dūrio Lietuvos (222 psl.), Lie
tuvių - bermontininkų karo 
veiksmų (223 psl.) ir Biržų - 
Pasvalio apylinkės geologinis 
(666 psl.). Netikusiai yra nu
braižyti Molėtų (46 psl.) ir Du
bingių (512 psl.) apylinkių eže
rų žemėlapėliai. Tokia technika 
atžymėti ežerus negalima, nes 
ji klaidina: pluošteliais išvedžio
ti išilgai krantų vingiuoti brūkš
neliai gali būti suprasti kaip 
izobatos (vienpdo gylio linijos), 
o tarp jų išlikę balti plėmeliai 
priimti salomis. Vienintelis bū
das tokios rūšies žemėlapiuose 
ežerams pažymėti, yra jų plo
tus padengti plonyčiais, lygia
grečiais brūkšneliais, o salas 
palikti baltomis dėmelėmis, ap
vestomis krantą vaizduojančia 
linija. Spalvotuose žemėlapiuo
se brūkšnelius atstoja vaizdin- 
gesnė melsva spalva. Spaudai 
ruošiamuose “Mūsų Lietuvos” 
tomuose turėtų būti išvengta 
tų klaidinančių, griozdiškų rai
tytų brūkšnių. Jeigu žemėla
pėliai skirti Molėtų - Dubingių 
ežerynams, tai dar labiau jų 
prašosi pietų Sūduvos ežerynas 
ir Platelių ežerai Žemaičiuose. 
Mažavertė yra Ir Tauragno eže
ro diagrama (34 psl.). Užtat 
įdomi yra užtvenkto Nemuno 
(“Kauno jūros”) schema, ku
riai paskirtas visas 302 puslapis. 
Vertingi yra Kauno senieji pla
nai iš XIV—-XVIII a. ir nepri
klausomybės laikų planas bei 
žemėlapis su plačiomis miesto 
apylinkėmis. Spaustuvėj vienas 
planas (55 nr.) apverstas gal
va žemyn. Kauno aps. žemėla- 
pyj sunkiai išskaitomi kai ku
rie vietovardžiai, nes pats že
mėlapis truputį per daug su
mažintas. Būtų buvę geriau nu
kirsti išsikišusius jo ragus ir 
gauti aiškesnį žemėlapį, tokio 
gerumo, koks yra Kauno ir jo 
apylinkių žemėlapis 274 psl. 
įdomus yra Kauno ploto augi
mo scheminis planas (248 psl.), 
kuriame matyti ir 1960—64 m. 
prijungti plotai. Geresnei orien
tacijai reikėtų pažymėti kai ku
rias užmiesčių vietas. Iš sche
mos matyti, kad šiandieninio 
Kauno plotas yra daugiau kaip 
dvigubai didesnis už prieškari
nį ir apima 9,564 ha (1939 bu
vo 3,940 ha). Gaila, kad nėra 
tų naujai apstatytų plotų nė 
vienos fotografijos. Iš privačių 
šaltinių žinome, kad tie nauji 
plotai, kurie siekia Petrašiūnus 
ir Lampėdžius, apstatyti šab
loniškais, vienodais, kareivinių 
išvaizdos keliaaukščiais namais 
ir sudaro labai nuobodų, nejau
kų įspūdį. Iš kitų žemėlapių 
ir braižinių dėmesio vertas inž. 
K. Šakenio nubraižytas istori- 
n;s Vabalninko seniūnijos žemė
lapis (723 psl.), Pagirių atėmi
mo iš bolševikų 1919 m. schema 
(483 psl.) ir Biržų pilies planai 
ir graviūros (669—672 psl.). 
Ukmergės kautynių su raudon
armiečiai schemos (471 psl.) 
paaiškinime yra klaidinga data: 
tos kautynės įvyko ne 1920, 
bet 1919 m.

Fotografijos yra pagrindinė 
knygos iliustracijų dalis. Jų 
tiek daug ir tiek naujų, niekur 
ligšiol nematytų, kad jos vie
nos knygą daro nuostabiai pa

trauklia. Daugumas jų vispusiš
kai geros, o kai kurios netgi 
labai gražios, pvz. Rubikių 
(Anykščių) (93—94 psl.), Dvi
ragio ež. (181 psl.), Svėdasų 
(177 psl.), Alaušo ež. (118 psl.), 
Nevėžio ties Panevėžiu (550— 
557 psl.), Stirnių ež. (51 psl.), 
Asvejos ež. (513 psl.) ir daug 
kitų. Kai kurios fot-jos yra di
džiai vertingos savo senumu, 
storine reikšme; kitos turi di

delės etnografinės vertės, pvz. 
Tauragnų artojas su jaučiais ir 
medine žagre 1904 m. (36 psl.). 
Visos jos rodo, kokia Lietuva 
buvo ir kokia yra dabar; jos 
vaizduoja praeitį ir dabartį, 
gamtą ir žmones, liaudies me
ną ir įvairių amžių architektū
rą. Jose matome piliakalnius, 
pilkapius, pakelių kryžius, so
dybas, dvarų rūmus, kaimiečių 
trobas, bažnyčias, mokyklas ir 
ištisus miestus, miestelius ir 
bažnytkaimius. Tai yra tikrai 
natūralus Lietuvos veidas. Jis 
nešventadieninis, ne pagražintas 
ir ne albuminis. Nematęs Lietu
vos žmogus, knygą pavartęs ir 
peržiūrėjęs joj sukauptas foto
grafijas, susidarys tikrą jos 
vaizdą. Žinoma, tas vaizdas bus 
tik fotografinis, atseit, išorinis. 
Tik perskaitęs knygą galėsi ar
čiau pažinti ir suprasti ne tik 
kraštą, bet ir pačius žmones.

Šalia puikių, aiškių, gražių 
fotografijų pasitaiko ir mažiau 
pasisekusių. Dėl to autorių ne
galima kaltinti, nes jis nei fo
tografavo, nei jas techniškai 
paruošė spausdinimui. Jeigu ge
rokas jų skaičius nėra tokios 
dailios ir aiškios, kokias mes 
norėtume matyti, tai fotografi
jų ir spaustuvės kaltė, jeigu ga
lima už tai kaltinti. Mano gal
va, buvo galima jų kai kurių 
visai nedėti. Juk tokios fot-jos, 
kaip sakysim, Tauragno ež. (33 
psl.), iškelto iš Užubalių durpy
no ąžuolo viršūnė (iš tikrųjų 
tai ne viršūnė) 688 psl., Žalio
ji giria (574), Kupreliškio bžn. 
fasadas (737), Sandariškių 
ąžuolo liemuo (742), seniausio 
Žaliosios girios gyventojo 
(576), Giedraičių paminklas 
(net kusi 1960 m. nuotrauka, 
šalia puikios to paminklo anks
čiau darytos fot-jos), Krakių 
vienuolynas (418), Ibėnų sen
tikių cerkvelė (357; knygoje 
yra ir daugiau prikaišiota pa
našių caro laikų lietuvių pro- 
voslavinimo “puošmenų” — kai
muose pastatytų cerkvelių, ku
rios labai nesiderina su Lietu
vos panorama) ir eilė kitų, tik
rai niekuo knygai nepasitarnau
ja. Jos greičiau priklauso kny
gos balastui, o ne naudingam 
krūviui. Nuo jų tik nukenčia 
knygos puošnumas.

Kai kurioms fot-joms duoti 
klaidingi parašai - paaiškinimai; 
pvz. Lietūkio sandėliai (271) 
pastatyti Klaipėdoj, bet auto
rius be didelio vargo perkėlė į 
Kauną; “Kauno bazilika iš kie
mo pusės” (241) visiškai ne
vaizduoja tos bazilikos (netik 
“iš kiemo pusės”), nes tokios 
bažnyčios iš viso nėra Kaune.

Kai kurios iliustracijos nerei
kalingos, nes jos pasikartoja. 
Antai Utenykščiui (mažam eže
rėliui) duotos dvi fot-jos, o Svė
dasai papuošti net trimis be
veik tokiomis pačiomis nuotrau
komis. Techniškai prastos arba 
visai nereikalingos yra ypačiai 
šios nuotraukos: Utenos ligoni
nės atidarymo 1909 fot-ja (12 
psl.) su rusų administracijos 
pareigūnais, nes tos pačios li
goninės geresnė nuotrauka, nors 
mažesnė, yra 13 psl.; Tauragno 
ež (?) 33 psl., Tauragnų apy
linkės (35 psl.), Inturkės bžn. 
(53 psl., J. Lingio nuotraukoj 
bažnyčia atrodo griūvanti, dau
giau pasvirusi kaip Pizos bokš
tas !); Videniškio miestelio vaiz
das (57), kuriame galima įžiū
rėti tik bažnyčios bokštus ir 
dviejų namų galai; Anykščių 
šilelio (83), kuriame nematyti 
jokio šilelio; Rokiškio dvaro 
ūkio pastato (138); Duokiškio 
bažnyčios (170), kur matosi tik
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du langai ir dalis bokšto; Mic- 
kevič aus slėnio (286), kurio vi
sai nė dvasios nematyti; žemės 
ūkio akademijos miestelio 
(295), nes labai murzina, o ant
ra, tai ne miestelis, o dalis aka
demijos pastatų; Kupreliškio 
bžn. fasadas (737); Paskutiš- 
kių sentikių cerkvės (362); San
dariškių ąžuolo liemens (742), 
nes tai ne liemuo, o tik jo riti
nys.

Visa eilė yra abejotinos ver
tės fot-jų, bet užtat daug yra 
tokių, kurios labai vertingos, 
niekur ligi šiol nepaskelbtos. 
Tai yra daugiausia naujai 
trauktos ir gautos iš Lietuvos. 
Kai kurios fot-jos turi dokumen 
tinės reikšmės, pvz. rašytojo 
Biliūno laiško iš 1906 fot-ja 
(89). Tačiau sekančiame pus- 
lapyj Piestupys labiau panašus 
į seną miško kelią, nekaip į upe
lį. Anykščių apylinkės pilkapiai 
(87) greičiausiai yra (bent taip 
fot-je atrodo) no pilkapiai, o 
sutirpusio ledyno vandens sro
vės virtine suplausti žvyro gūb
reliai - ozai. Ištisa eilė fotogra
fijų atitaiso teksto klaidas: Ute
nos bžn. yra ne gotinė, kaip ap
raše pasakyta, bet barokinė 
(11); Pakalnių bžn. ne mūrinė, 
bet aiškiai matyti medinė (66); 
Gaidelis (didelis akmuo Neryj) 
neišlindęs viršum vandens 4 
metrus (317), nes jis gerokai 
žemesnis už pastatytą prie jo

viršum vandens baidarės irklą; 
ne po “šimtametėmis pušimis” 
stypso Ižakmenis (145), bet 
tarp skurdžių berželių ir krū
mokšnių ; Karmėlavoj mergai
čių ž. ū .ir namų ruošos mo
kyklos rūmai ne dviejų aukštų, 
bet trijų (370); Biržų gimn. rū
mai ne dviejų aukštų, bet tri
jų (677) ir to miesto herbo auk
siniame fone yra aro ne sna
pas, bet sparnas (674).

Kartais fotografai nusilenkia 
romantikų (kuris iš mūsų ne
mėgsta romantikos!) skoniui ir 
nutraukia ežero ar upės sidab
ru žėrintį paviršių pro medžių 
šakas prieš saulę. Tokias ro
mantizmo dvasia dvelkiančios 
nuotraukas pavadina “ežeras 
mėnesienoj” ar “ežeras vaka
re”. Tokias dailias fot-jas ypa
čiai mėgdavo traukti mūsų

visų didžiai gerbtas amžinos at-. DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. spalio mėn. 9 d. 5
minties prof. Steponas Kolupai
la, kuris pats buvo ne tik pa
saulinio garso griežtųjų moks- 
,ų mokslininkas kūrėjas, bet ir 
“nepagydomas” švelnus roman
tikas. Ne viena jo tokia nuotai- 
.dnga, Lietuvos peizažui būdin
ga nuotrauka, puošia ir šią kny
gą. Labiausiai į širdį sminga jo 
Lub.ngių (Asvejos) ežeras va
kare (513).

derseno kažkoks žmogus ir paklau
sė:

— Tai ar tą pasigailėtiną daiktą 
ant savo galvos gal dar skrybėle 
vadinate ?

Pasakininkas ramiai atsakė jam:
— O tą pasigailėtiną daiktą po 

savo skrybėle jūs, tur būt, vadinate 
galva?

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdraudę, nuo ugnies ir automo
bilio pas

F R A N K ZAPOLIS 
3208*4 West 95th Street, 
Chicago, Illinois1. 60642.

Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4339

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS

LEO'S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav.

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups ir Motorų remontas 

5759 So. VVestern Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533

Kai kurių fot-jų užrašai yra 
klaidingi; pvz. 374 psl. negali 
būti “Neris prie Didžiųjų La
pių”,nes nei pats tas kaimas, 
nei jo laukai neprieina prie Ne
ries; sena liepa prie Lepšių m- 
los (592) negali būt tūkstantme
tė, nes lig šiol dar jokia liepa pa 
saulyj nesulaukė tūkstančio 
metų. Seredžiaus bžn. iš tikrų
jų kitaip atrodo, nes knygoj 
įdėtoji fot-ja ją vaizduoja to
kią, kokia ji buvo 1915 m. ru
sams nugriovus bokštus, kurie 
neužilgo po I pasaulinio karo 
buvo vėl atstatyti.

Nežiūrint vienokių ar kito
kių knygos iliustracinių trūku
mų, reikia pabrėžti, kad foto
grafijų nepaprastu gausumu ir 
įvairumu, ir šis antrasis “Mū
sų Lietuvos’ tomas užima lie
tuvių knygos pasaulyj išskirti
nę vietą.

(Bus daugiau)

Request Records--
PLOKŠTELĖS

Naujausios ir geriausios ilgo gro
jimo autentiškos lietuviškos plokš
telės.

Nepasitenkinkit pakaitalais.
Reikalaukit Reųuest firmos.
Kreipkitės j savo apylinkės krau 

tuves, arbo rašykit:

REQUEST RECORDS, Ine.
66 Mechanic St. 

New Rochelle, N.Y.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas. 

WA 5-9209 Chicago, Iii.

MARQUETTE GIFT PARCEL 
SERVICE

2608 ir 2439 Weet 69th Street
Clilcago 29, 111. Tel. WA 5-2737.
3212 South Halsted Street
Chicago 8, Rl. Tel. CA 5-1804

Lietuvių bendrove, kuri turi teisę 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiekiai 
Iš Chicagos j Lietuvę

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis

E. ir V. Žukauskai

BANGA
TV - Radio - Stereo 
Pardavimas ir taisymas 

2740 W. 63rd Street 
Tel -434-0421

P. Rudėnas — K- Šimulis

Skrybėlė ir galva
Pasakų kūrėjas ChristijonaB An

dersenas nesirūpino savo išore. Jo 
seną, aptrintą ir kai kur prakiuru
sį paltą žinojo visa Kopenhaga. Ta
čiau kartą gatvėje priėjo prie An-

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

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

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 
FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEt AGENCY, INC.
(LICENSED by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA IŠTAIGA

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y., IN 7-5522

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, 
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:

Telef. — CA 5-7252
ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 
- AIR CONDITIONING

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine
HALSTED STREET

PASIRINKIMAS
STEREO APARATŲ
ORO VĖSINTUVAI -

3240 SO. 
DIDELIS 
RADIO,

SKIP'S Self Service
LIOUOR STORE

5515 SO. D AMEN AVĖ. A J. PHONES WA 5-8202
OCTOBFR — SPALIO 1, 8, 9 D. D.

CIIAPOULIE 185 MONTH OLD 
IMPORTED BRANDY

COGNAC NAPOLEON V.S.O.P.

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

Ftfth $3.98

Fifth $5.59

Fi«h $4.98

GRAIN ALCOIIOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4.89

RICCADONNA VERMOUTH IMPORTED
Dry or Svveet 30 oz. Bottle $ -| .29

CANADA HOUSE IMPORTED CANADIAN
WHISKEY Fifth $3.39

SOUTHERN COMFORT 100 Proof 
LIQUEUR Fifth $3.89

CORDIAL MEDOC LIQUEUR 80 Proof Fifth $5.98

CUSENIER IMPORTED BLACKBERRY, CHERRY 
or APRICOT LIQUEUR_____________ Fifth $3.49

AMSTEL IMPORTED HOLLAND BEER
Case of 24—12 oz. Throw Away Bottles Case $4.95

eurrent dividend on investment bonus
.»% DIVIDENDU MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SA8KA11AB. 
Už 1 metų Investavimo bonus mokama 4J4% dividendų kas pusmeti ir 

dar išmokame po H% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.

Valandos: Pirmad., Antrad.. Penkt. Ir Šeštad. 8 v. r. — 4:80 p. p.
Trečiad uždaryta: Ketvlrtad. 9 v. r. — 8 v. v.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVENUE. CHICAGO 22, ILLINOIS

Kas tik turi gėrę skonį,
Viską perka pas Lieponį!

BROOKLYN, N. V.
NE\V YORK 3. N. V 
N'EAVARK, N. J.
SOUTH RIVER. N. J 
UTICA V V.
FARMINGDALE. N J.
PHILADELPH1A 23 PA 
ALLENTO1VN. PA. 
ROCHESTF.R 5, N. Y. 
LOS ANGELES 4. CAL 
CHICAGO 22, ILL. 
BALTIMORE 31. MD 
BUFFALO 12, NEW YORK 
DETROIT 12. MICH. 
HARTFORD 6, CONN. 
JERSEY CITY. N. J. 
SYRAOUSE 7, N. Y., 
CLEVELAND 13. OHIO 
'OMTIUMCR MICH 
SO. BOSTON, MASS 
TRENTON 10, NĖW JERSEY

1530 BEDFORD AVĖ. 
78 SECOND AVENUE
3.14 MARKET STREET
49 WHITEHEAD AVENIU 
9«» BI.EECKER STREET 
FItEETOOOD ACRES
331 W GIR4FD AVEM 4 
129 TILGHMAN STREET 
558 Ht DSON AVENt I
107 SO. VERMONT AVENUE 
1211 SO. ASHLAND AVENUE 
1900 FLEET STREET

701 FILIAIORE AVENUE 
11901 JOS CAMPAU AVENUE 
943-47 ALBANY AVENUE
303 GR.OVE STREET 
1200 SOUTH AVENUE 
1028 KEN1IAVORTH AVENUE 
11339 JOS C4MVAI AVENIU 
390 W. BROADIVAY 
1152 DEUTZ AVENUE

IN 7-9495 
OR 4-1540
MI 2-2452

CL 7-9320 
RE 2-7479

393-0494
PO 9-4507 
HE 5-1951 

232-2942
DU 5-9550 
HU 9-2818
DI 2-4240
TX 5-0700 
TO 8-0298 
CH 7-5194
HE 5-9398 
GR 5-9749 
PR 1-0990
TO 9-3980 
AN 8-1120 
EX 2-0300

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. tfestern PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

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



GYVENIMAS YRA DIDESNIS
UŽ ABSURDĄ

Iš Anatolijaus Kairio kalbos, pasakytos Chicagoje 
spalio 2 d., priimant iš akademikų skautų jų skelbtojo 

sceninio veikalo konkurso laimėtojo premiją

Literatūra, taigi ir drama, yra 
daugiau — mažiau laikmečio veid
rodis. Idėjiniai potvyniai ir atoslū
giai, sakytum, jūroje, išgyvenami 
kiekvienos kartos. Tačiau, kaip jū
ros pagrindinis elementas yra van
duo, taip literatūros pagrindinis ele 
mentas yra tiesos ir grožio idea
las, jo ieškojimas. Nežiūrint, kąip 
idėjos keičia savo, spalvas laiko bė
gyje, esmėje jos visada, lieka ir 
liks tos pačios, kol nepasikeis žmo
gus, visų idealų priežastis- Todėl 
visai suprantdmas ir pateisinamas 
žmogaus troškimas įrėžti savo būvi 
mo ženklus gyvenamam laike. Su
prantamas, nes priaugančioji kar
ta, perimdama toliau nešti kultūros 
estafetę, garantuoja tų idealų išsi
pildymo galimybę, ir pateisinamas 
todėl, kad žmogus tiki savo eg
zistencijos prasmingumu. Tačiau, 
kad literatūra, taigi ir drama, bū
tų verta tokių pastangų, ji privalo 
skambėti žmogaus norais laitnėti 
tą idealą. Aiškiau kalbant, literatū
ra, taigi ir drama, privalo būti ne 
tuščia, ne tik pramogine ir dvasi
niai išsekusi, bet, priešingai, priva
lo skelbti idėjinį nemirtingumą. Mai 
ronio žodžiai: “Idėjos, jei didžios, 
nemiršta, kaip žmonės’’, reiškia, 
kad mažos idėjos miršta, kaip žmo
nės. O mažų idėjų, sakytume, eks
perimento, mes šiandien turime pa
kankamai daug, ypač teatro srity. 
Nei šūkiai, nei Imados žmogaus dva
sios nepatenkina, nors trumpam lai 
kui ir atrodytų visa tai gerai. Tik 
už pastoviuosius idealus žmogus 
ryžtasi nedviprasmiškai pasisaky
ti, paaukodamas ne tik savo gyve
nimą, bet ir savo vaikų, išauklėda- 
mas juos pagal savo įsitikinimus. 
Taigi, praeitis ir ateitis buvo ir bus 
pastovių tiesų kovos laukas,, užpil
dytas gėrio ir laisvės nesikeičian
čiais kariais. Tik nemirtingumo idė
ja verčia žmogų gyventi nemirtin
gai.

Tačiau mūsų laikai yra gausūs 
eksperimentais ir garsiais žodžio 
alchemikais. Tokie alchemikai, su- 
teikdržmi savo žodžiams skirtingas 
prasmes bei simbolius, yra pasiry
žę amžinuosius principus pakeisti 
neamžinais, arba paversti juos įvai
riais izmais.

Esu jau ne kartą pabaksnotas 
viešai ir privačiai, kad, esą, mano 
veikaluose per mažai avangardizmo, 
taip vadinamo absurdo teatro žy
mių, kas šiandien yra mada. Atseit 
mano dramose per daug jau pat- 
riotikos, kalbos apie žinomus daly
kus ir panašiai. Nesiimu čia anali
zuoti savo kūrybos, tik, šia proga 
pasinaudodamas, noriu atskleisti 
vieną kitą savąjį credo.

Kaip sunku įsivaizduoti istoriką, 
nežinantį istorijos, arba kalbininką, 
nemokantį gramatikos, taip sunku

įsivaizduoti sėkmingą rašytoją be 
literatūros ar jos evoliucijos paži
nimo. Kas liečia mane, turiu min
tyje teatrą- Konkrečiai — absurdo 
teatrą, apie kurį šiuo laiku daugiau 
šia kalbama ir rašoma.

Kaip dažna teatro kryptis, taip 
ir absurdo teatras yra plačiai iš
sišakojęs, daug jo rūšių, daug spalr 
vų, niuansų ir kaip toksai įvairiai 
suprantamas, vertinamas ir inter
pretuojamas. Esmėje jis nėra nei 
geras, nei blogas, kaip ir kiekvie
nas eksperimentas. Tiesa, labai 
komplikuotas eksperimentas, ir rei
kia labai įžvalgaus literatūros kriti
ko jį teisingai įvertinti..

Ten, kur absurdo teatras iške
lia realybės, kaip tokios, nesideri
nimą su žmogaus veiksmais, ten jis 
nėra pavojingas, tačiau ten, kur jis 
sąmoningai ar nesąmoningai perša 
žmogaus buvimo ir jo idealų nieky
bę, ten, kur jis skelbia gyvenimo 
beprasmiškumą ir nihilizmą, ten jis 
yra mums, ypač šiose sąlygose, la
bai kenksmingas. Iliustracijai pa
imkime garsią prancūziškai rašan
čio airio Samuel Beckett komediją 
“Waiting for Godot”, kuri labiau
siai tokį teatrą reprezentuoja. Jo
je du pagrindiniai veikėjai laukia 
ateinančio kažkokio Godot, kuris 
gali būti Dievas, laisve ar bet kas, 
ko žmogus gyvenime tikisi sulaukti. 
Belaukdami to Godot, jie krečia 
įvairias išdaigas ir juokiasi patys 
iš savęs ir iš laukimo. Godot, žino
ma neateina, nes jo iš viso nėra ir 
niekada nebuvo — viskas tėra jų, 
tai yra laukiančiųjų, iliuzija. Tokiu 
būdu žmogaus veiksmai, viltys ir 
tikėjimas į atėjimo išsipildyfrną yra 
apgaulė, niekis, absurdas. Tokios 
idėjinės tendencijos mūsų gyvenimo 
perspektyvose aiškiai nenaudingos 
ir būtų nesusipratimas jas plėsti, 
nors kai kas ir bando tai daryti.

Aš pasisakau prieš idėjinį pesi
mizmą ir prieš gyvenimo beprasmis 
kurną: jei kas nežino, ko laukia, ar 
abejoja laukiamojo atėjimu, tai ma 
no dramų veikėjai žino, ko laukia, 
ir neabejoja atėjimu. Ateitis yra 
nežinoma ir kaip tokia tėra speku
liacijų kombinuotė — ji atvira ir 
uždara visiems lygiai. Jeigu kas 
mano turįs teisę ateitimi abejoti, 
tai aš turiu tokią pat teisę ateiti
mi neabejoti. Aš nesakau, kad esu 
dėl to geresnis, ne, aš tik sakau, 
kad aš esu, neabejodamas ateitimi, 
lygiai teisus-

Gyvenimo prasmės klausimas nė
ra naujas klausimas. Žmogaus liki
mo mįslė buvo sprendžiama jau 
pirmose graikų tragedijose prieš 
tūkstančius metų. Visa literatūra 
yra perpildyta atsako į amžiną 
klausimą ieškojišnu. Taigi absurdo 
teatras čia nieko naujo neįneša, iš
skyrus techniką, kalbą ir simboliką,

kuri, tačiau, daug kam tebėra užda
ryta dėl specialybės nepažinimo. 
Betgi, kūrybai aukojama ne viena 
diena, o visas gyvenimas. Gyveni
mas gi kiekvienu atveju yra dau
giau negu absurdas. Skelbdamas 
žmogaus egzistencijos beprasmišku 
mą, toks teatras silpnina mūsų at
sparumo valią, veda į beviltiškumą, 
kada gyvenamasis momentas stato 
mus tiesiog į nežmoniškos kovos po 
zicijas. Todėl mano veikėjai ir ab
surdiškoj realybėj ar beviltiškoj 
situacijoj nepraranda savo lietuviš 
kūmo, bet visuomet išlieka šviesūs, 
pilni optimizmo ir vilties laimėti.

Teatras yra per brangus eksperi
mentas, kad būtų leistina bandyti 
veikalus, kurie mus smugdo, vieto
je to, kad keltų ir žadintų. Ameri
kiečiai gali taip daryti — jų yra 
daug, bet mums kiekviena siela 
yra brangi, net.ir ta, kuri šiandien 
yra paklydusi.

Absurdo teatras dabar labiausiai 
populiarus Prancūzijoj su aiškia 
tendencija įsigalėti ir kituose Vaka
rų kraštuose- Ko trūksta prancūzų 
dramaturgams ? Nieko. Kaip jaus
tis alkanam, kada esi sotus? Kaip 
jaustis pavergtam, kada esi lais
vas? Kaip jaustis svetimatn, kada 
esi namie? Štai kur glūdi absurdo 
šaknys. Jie visko turi per akis. Su
prantama, kada nebėra ko siekti, 
gyvenimas darosi nepakeliamas, ne
reikalingas, beprasmis, taigi ir ab
surdiškas, Bet mes neturime, ką tu
ri prancūzas ar amerikietis. Todėl 
ir mūsų kūrybinis credo nėra toks 
pat, kaip prancūzo ar amerikiečio- 
Antra vertus, kas tinka jiems, ne
tinka mums.

Mes žinom, ko mes norim! Mes 
žindm, ko mes siekiam! Mes žinom, 
ko mes gyvenam! Mūsų gyvenimas 
yra prasmingas, nes kenčianti tė
vynė jį įprasmina. Mūsų gyvenimas 
yra prasmingas, nes tiesos ir lais
vės troškulys jį įprasmina. Mūsų 
gyvenimas yra prasmingas, nes į 
mus yra nukreiptos pavergtųjų 
akys ir viltys. Tai yra mano kūry
bos credo ir, manau, neapsirinku, 
kiekvieno iš jūsų. Aš žinau, ką aš 
rašau ir kodėl, ir jūs, skautai, žino
te, ką jūs darote ir kodėl. Va, šisai 
tylus ir mistinis kraujo degimas ir 
yra toji, Šalkauskį prisiminus, gy
voji dvasia, kuri šimtmečiais rodė 
mūsų tautai kelią ir kuri teberodo 
dabar. Todėl nors ir svetinga že
me eidami, nerinkime svetimų die
vų, kada savų mūsų rankos pilnos!. 
Iš namų išeinant, vedė mus tūRstan 
čiai kelių, bet į namus sugrįžti; — 
yra tik vienas.

Tikrasis tonas paimti sunku ne 
tik dainuojant, dar sunkiau — su 
žmonėmis kalbant. Tonas yra sie
los kūrinys; jei siela kieta ir šal
ta, tai ir tonas nejaudina kitų šir
dies meilumu ir neturi jokios ga
lios.

Fr. W. Foersteris
Yra pareiga, lygi visiems žmo

nėms, nuo labiausiai iškilusio iki 
žemiausio, ir ta pareiga, sudaranti 
pamatus pažangos ir moralinio 
vystymosi, yra sekanti: taisykis ir 
ugdyki savo asmenį, kitaip- sakant 
— tobulėki.

— Ko-nfucijus

STANDARD Safety...
ASSURED and INSUREDl

h K

Current rate
“■ir Z per annuzn

4 Times a Year
Ali Savings In by the 15th 
Earn irom tha lst

Standard Federal Savings visų su
taupą saugumas yra užtikrintas mū
sų pajėgaus ir pastovaus įmonės ve
dimo ir apgalvoto veikimo... ir kiek
viena sąskaita yra apdrausta Federal 
Savings and Loan Insurance Corpora- 
tion, J.A.Valstybių valdžios agentū
ros. Norėdami saugaus taupymo ir 
aukštų pajamų, išmokamų keturis 
kartus į metus, pradėkit taupyti pas 
Standard Federal.
Chicagos apylinkėj pajėgiausias

STANDARD
FEDERAL.
S A V INGS

4192 Archtr Avenue • Chicago, Illinois 60632 • VIrginia 7-1140

NAUJI LEIDINIAI
• TECHNIKOS ŽODIS. Inžinie

rių ir architektų dvlmėnesinis žur
nalas. 1965 m., liepos mėn., nr. 4. 
Numeris išleistas prieš pat lietu
vių inžinierių ir architektų suva
žiavimą spalio 9-11 d. Bostone. 
Suvažiavimo rūpesčiui skirtas ir 
šio sąsiuvinio vedamasis, keliąs 
reikalą į ALIAS veiklą įtraukti 
ir artimų profesijų žmones (che
mikus, fizikus, matematikus) ir 
aplamai jaunesnės kartos inžinie
rius. Atseit, vedamojo žodžiais 
tariant, norima surasti kelią or
ganizacijos iškėlimui iš įsisenėju
sių vėžių. Numeryje spausdinamas 
inž. Alg. Jasaičio straipsnis apie 
istorinius kabelio tiesimo vargus 
ir pasisekimus skersai Atlantą yra 
patrauklus skaitinys visiems, o li
tuanistinės medžiagos pateikia Ant. Į 
Vadopalas, rašydamas apie trafiką 
senovės baltuose. V. Vitnartas duo
da taipgi keletą sugestijų kalbinių 
terminų reikalu. Plati organizaci
nės veiklos, spaudos bei moksli
nių darbų apžvalga. Redakcijos 
adresas: G. J. Lazauskas, 1708 N. 
22nd Avė., Melrose Park, III. 60160, 
USA. Administracijos adresas: Me
čys Krasauskas, 2633 W. Montgo- 
mery Avė., Chicago, III- 60632, 
USA. Metinė prenumerata $5.00, 
studentams — 02.00.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS. Tėvų 
jėzuitų leidžiamas religinės ir tau
tinės kultūros žurnalas. 1965 m., 
rugsėjo mėn., nr. 8. Naujasis “Laiš
kų Lietuviams’’ sąsiuvinis skirtas 
pavaizduoti religijos persekiojimui

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

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

3314 West 63rd Street
* Chicago 29, Illinois

Tel. PR 6-8998

pavergtoje Lietuvoje. Sutelkta 
medžiaga r edaktoriaus labai suma
niai atrinkta, atitinkamai iliust
ruota, akivaizdžiai rodanti tą pikto 
siautėjimą, tą žmogaus dvasios 
prievartavimą, bet taipgi ir hero
jišką lietuvių tautos spyrimąsi 
prieš pragariškas okupanto užma
čias. Žurnalą redaguoja Kęstutis 
Trimakas, SJ. Metine prenumera
ta $3.00, adresas: “Laiškai Lietu
viams’’, 2345 W. 56th St-, Chicago, 
III. 60636.

• Nauji J. Bertulio muzikos lei
diniai.

1. SVEIKA, MARIJA. (Avė, Ma
ria). Sopranui solo, mišrirtai cho
rui ir vargonams.

2. GIESME (žodž. St. Ylos). 
Sopranui solo ir vargonams.

3. JUNGTUVINE. Tėvų malda,

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez. 

3039 So. Halsted St„ VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai.
Raštine atdara kasd en nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais iki 3 vai. p. p.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

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

2400 S. Oakley Avė., Chicago
Tel. VIrginiai 7 - 7258 - 59 

----------------------- >

Automobilio nelaimes atveju skambinkite 
(In case of accident, call) 

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
G R 6 - 7 7 7 7 24 hour towing service

Karoserijois taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai.

BODY AND FENDER W0RK
PAINTING, MECHANICAL KEPAIK

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

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 

valandos vakaro.

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

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai
....................

f SUSTOKIT, APŽIŪREKIT —

MŪSŲ METINI IŠPARDAVIMĄ

STEIN TEXTILE CO.
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 Testile 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., CJiicago 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 
Jefferson St. Chernin’s aikštėje

............... -.... ..............

vaiko sutuoktuvių palaiminimo me- 
metu. Sopranui solo ir vargonams.

4. TEN. KUR ŽAIDŽIA NEMU-

RŪTELTŲ? Sopranui solo, mišriam 
crorui ir fortepijonui.

6. LOPŠINE. Aukštam balsui so-
NELIS. Vyrų chorui, sopranui -o-Jo ir fortep
lo ir fortepijonui. Į Sukrauta J. Karvelio Prekybos

5. AR NE GAILI, SESERELE. namuose Chicagoj.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokčjimais

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 
_ mes apmokam visas pašto 

persiuntimo išlaidas

Dėl visų informacijų, kreipkitės į.

MUTUAL Federal SAVINGS
2212 VVEST CFRMAK RD. — CHICAGO — VI 7-7747

OFFICE HOUP.S: Monday, 'iuesday, Friday 9 to 4; 
lliursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVcdnesday closed.

JOHN J. KAZANAUSKAS. President

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

INSURED

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA.

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 ^eštadienial& nuo 

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

sąskaitas

v. v. 
v. v.

(K Naujas aukštas dividendas 
/ 4? mokamas už investavimo

-CHANE savim

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

V AT AlVTlOtt. ANTRAD. ir PENKT..................  9 v. r. Iki 5
PIRMAD ir KETV............................ 9 v. r. iki 9
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d............Trečlad. uždaryta

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

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE I’ARKING

1 D.

VANDER WAGEN4 , ,Smclair
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA
3605 West 63rdSt.

mi
SuperF/ame

POrtsmouth 7-8020
........................ ........ .

NELAUKITE, nes rytoj gali būti pervelu!
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 
PIRE & CASUALTY OF CONN. 
GIBRALTAR INSURANCE 
THE HANOVER
HIGHWAY INSURANCE 
THE HOME
INTERSTATE
LASALLE CASUALTY

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

Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters

O’MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams Street Room 800

Telefonas CEntral 6-5206
......... ........ ■ ------------...........  ,................V



chorams
• “Draugo” romano konkurso 

jury komisija jau sudaryta. 
Jon šiemet įeina šie jaunesnio
sios ir vyresniosios kartos mū
sų kultūrininkai, literatai, rašy
tojai, kritikai bei lituanistai: 
Nijolė Jankutė - Užubalienė, 
viena iš jauniausių šiemet išlei
džiamos Lietuvių prozos antolo
gijos antrojo tomo dalyvių, no- 
vel stė ir kritikė, plačiai bend- 
radarb aujanti spaudoje, rašanti 
knygų recenzijas, noveles, apy
braižas; Povilas Gaučys, žino
mas kultūrininkas, Lietuvių 
menininkų klubo pirmininkas, 
vertėjas ispanų, prancūzų ir ita
lų literatūros lietuvių kalbon; 
Nijolė Martinaitytė, literatūros 
mokytoja ir išskirtinė aktorė,

PENKIOLIKTASIS ROMANO

KONKURSAS
1. Dienraštis “Draugas” skelbia dailiosios prozos (romano, 
apysakos) penkioliktąjį konkursą. Rankraščiams įteikti pas
kutinė data yra 1965 m. lapkričio 1 d.
2. Geriausiojo kūrinio autoriui skiriama 1,000 dolerių premija.
3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio for
mato puslapių.
4. Kūrinius siųsti šiuo adresu: Dailiosios prozos konkurso ko
misijai, Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629.
5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tik
rąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant kūrinio antraštę ir pa
sirinktąjį slapyvardį. Teisėjų komisijai išrinkus premijuotiną 
kūrinį, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas. Premijos 
nelaimėjusiųjų vokai komisijos ir “Draugo” atstovo akivaiz
doje sudeginami.
6. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teisę perleidžia “Draugui”, įskai
tant teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu 
arba tik išleisti atskiru leidiniu. Nelaimėję autoriai spausdini
mo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu,
7. Konkurso jury kolmisija: Nijolė Jankutė - Užubalienė, Povi
las Gaučys, Nijolė Martinaitytė, Pranais Razminas ir Domas 
Velička.

• Lietuvių prozos antologijos 
antrasis tomas jau atspausdin
tas ir atiduotas rišyklai. Šiuo 
leidiniu Lietuviškos knygos klu
bas baigė vieną iš ryškiausių 
savo užmojų — išleisti lietuvių 
poezijos ir prozos antologijas. 
Antrame prozos antologijos to
me telpa 61 mūsų rašytojo rink
tiniai beletristikos gabalai. Taip
gi įdėta kiekvieno rašytojo nuo
trauka, jo gyvenimo bei kūry
bos aprašas. Autoriai išrikiuo
ti amžiaus eile, pradedant Pet
ru Taruliu ir baigiant Kaziu 
Almenu. Antologija yra 704 
pel. Ją redagavo Bernardas 
Brazdžionis ir Ben. Babraus- 
kas. Prozos antologija yra tik
ras šių metų lietuviškos knygų 
leidybos vainikas.

• Lietuvio pianisto laimėji
mas. Rugsėjo mėnesyje Genevo- 
je, Šveicarijoj, vykusiame tarp
tautiniame muzikos festivalyje 
jaunas mūsų pianistas, klyvlan- 
dietis Antanas Smetona ryškiai 
išsiskyrė iš 61, ten dalyvavusio, 
pianisto, laimėdamas festivaly
je ketvirtą vietą.

Genevos spaudos kultūriniai 
puslapiai šį faktą pastebimai 
atžymėjo, rugsėjo 29 dienos lai
dose, aptardami Antano Smeto
nos pasiektąjį rezultatą. “Jour- 
nal de Geneve” Jean Derbes ra
šo: “Antano Smetonos techni
ka yra tikrai pajėgi. Atvirai pa
sakius, tai geležiniai pirštai, ku
riems šia prasme nieko negali
ma prikišti. Muzikinė jo kon
cepcija niekur neatsilieka (tai 
retenybė natūraliam pajėgume), 
ir ją galėtume apibrėžti kaip 
kontrastų studiją .Keletas leng
vumų Bache, dramatiška jėga 
Chopino Baladėje F major, bri- 
liantiškas garsų darnumas Ra
velio Jeux d’eau. Galiu tik pasa
kyti, kad man labai patinka 
tokia muziko prigimtis”.

“La Suisse” apžvalgininkas
G. d. A., konkurso dalyvius ap
tardamas, apie A. Smetoną kal
ba šitaip: “Einant prie sekan
čių dviejų kandidatų, mano sim
patijos be jokių rezervų linksta 
į Antaną Smetoną, turintį ypa
tingą pianino jutimą, o taipgi 

pastaraisiais metais ypač pasi
reiškusi vienaveiksmiuose lietu
viškosios scenos vaidinimuose; 
Pranas Razminas, gimnazijos 
mokytojas ir žurnalistas, ne vie
no konkurso laimėtojas mūsų 
periodinėje spaudoje; Domas 
Velička, lituanistas, lietuvių li
teratūros ir kalbos lektorius 
Pedagoginiame lituanistikos ins
titute Chicagoje.

“Draugo” romano konkursui 
rankraščių prisiuntimo terminas 
baigiasi lapkričio 1 d. Po to ko
misija tuojau pat pradės skaity
ti gautuosius romanus ir naujų
jų metų sąvartoje paskelbs pen
kioliktojo “Draugo” romano 
konkurso laureatą.

pakankamai įgudimo atlikti ir 
Beethoveno Sonatą “dės Adi- 
eux” ir Bacho fugą. Tačiau man 
mažiau patiko jo Ravelis, tru
putį netekęs savo patrauklumo, 
ir Chopinas, kuriam trūko lais
vumo. Bet šitai nenuneigia, kad

SIUNTINIAI 
I 

LIETUVĄ

Turime ypatingai gausų pasirinkimą pre
kių siuntiniams sudaryti. Apsilankykite 
pas mus ir vietoje įsitikinkite.

Garantuotą siuntinių 
pristatymą trumpiau
siu laiku atliekame 
jau NET 18 METŲ.
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<P£CIAL DELUXK 4-DM MEDAM

šis 4 dury Special kainuoja tik............
Turi radio, šildytuvą, Power steering, automat.

Tokio bargeno dar nėra buvę- Pamatykite asmeniškai DAN 
KURAITI- Jisai dežuruos savo įstaigoje Kol išparduos likusius 
48 Buick’us.

“Buick’as Lietuviškas Automobilis”

MILDA BUICK, INC.
Telef. — LAfayette 3-2022

907 West 35th Street, Chicago, Illinois, 60609 
...... ......-.......------------------ ?

$2,368

Muzikas Algis Šimkus pasta
ruoju metu yra parašęs veikalą 
chorui ir aukštam balsui su for
tepijono pritarimu. Kūrinys pa
vadintas “Leiski mums”, o žo
dinis tekstas yra paimtas iš gar
siosios Sibiro lietuvaičių mal
daknygės.

“Drauge” keltoji sugestija pa
minėti meno kūriniais Lietuvos 
laisvės išplėšimo sukaktį susi
laukė atgarsio muzikos kūrybos 
srityje. Alg s Šimkus, kompo
zitoriaus St. Šimkaus sūnus, iki 
šio rudens “Dainavos” ansamb- 
l'o d rigentas, pernai sėkmingai 
ir savitai debiutavo kaip kom
pozitorius, sukūręs ir pastatęs 
muzikinę Maironio baladę “Či
činskas”. Dabar jausmingiems 
ir nuoširdiems Sibiro lietuvai
čių maldos žodžiams Algis Šim
kus parašė atitinkamą muziką, 

štai čia turime iškilų pianistą, 
mokantį iš instrumento ištrauk
ti ką tik įmanoma geriausio”.

• Ketverios naujos mišios 
chorui, balsams ir vargonams. 
J. Bertulis pastaruoju metu su- 
kompanavo šias 4 mišias:

1. Lietuviškos mišios Sal- 
džiausiojo JĖZAUS VARDO 
garbei. Dviem balsam ir vargo
nams.

2. Lietuviškos mišios ŠILU
VOS DIEVO MOTINOS garbei. 
Mišriam chorui ir vargonams.

3. English Mdss. In honor of 
OUR LADY OF VILNA. So
pranui, altui, baritonui (teno
rui ad libit.) ir varg.

(Kada ir amerikiečių leidžia
muos žemėlapiuos enciklopedi
jose bei atlasuos beveik be išim
čių dabar jau visur rašoma Vil
nius, reikia tiesiog apgailėti ir 
stebėtis, kai lietuvio autoriaus 
veikalo antraštėje matome ru
siškąjį Vilna. Red.)

4. Lietuviškos mišios DIEVO 
APVAIZDOS garbei. Vienam 
balsui ir vargonams.

Pirmoms mišioms Archidiece- 
zijos muzikos komisija jau da
vė aprobatą. Netrukus mišios 
jau bus pradėtos multiplikuoti. 

DOVANAS KALĖDOMS 
savo artimiesiems 

SIŲSKITE JAU DABAR 
ir tik per

CENTRAL PARCEL 
SERVICE 

kurio pagrindinė įstaiga yra 
220 SOUTH STATĖ STREET

Telefonas WA 2-9354
gi miesto pietinės dalies skyrių rasite 

2618 West 63rd Street 
Telefonas WA 5-2466

dovanodamas mums naują vei
kalą.

Ir šiame veikale A. Šimkus 
pasirodo kaip savito veido, aiš
kaus talento ir geros kompozi- 
Jnės techn kos kūrėjas. “Leis
ki mums” kūrinys neilgas, lyg 
trumpa kantata, bet savyje už
baigtas. Jis apima solo partiją, 
besikaitaliojančią su choro epi
zodais, o taip pat ir plačiau, 
vietomis polifoniškai vestą cho
ro dalį, kurios gale yra “fuga- 
to”, užsibaigiantis iškilmingu 
pakilimu ir žodžiais: “Leiski vėl 
mums giedoti padėkos ir laisvės 
himnus”.

Kūrinys turi savyje daug ly
rinės melancholiškos nuotaikos 
ii1 gražios melodijos linijos lie
tuviškoje dvasioje. Harmonija - 
tonalė ir diatoniška, bet ne kon- 
vencionališka, ieškanti kiek nau
jesnių kelių, išlaikant patogų, 
natūralų balsų vedimą ir har
moningus, kartais kiek savotiš
kus sąskambius.

“Leiski mums” nėra visai 
lengvas kūrinys, bet jis puikiai 
įkandamas geresniems mūsų 
chorams. Solo partija reikalau
ja gan aukšto balso (todėl gal 
geriau tinka sopranui, negu te
norui) ir dėl kaikurių sunkesnių 
įstojimų — muzikalaus solisto. 
Fortepijono pritarimas taipgi 
reikalingas apygerio pianisto, 
nors pianistiškai skambus ir 
daugumoje patogus.

“Leiski mums” dėl muzikinio 
įdomumo ir jausmingos, patrio
tinės nuotaikos gali sudaryti 
efektingą ir naują įnašą į mūsų 
chorų repertuarą. Juo turėtų 
susidomėti mūsų chorvedžiai. 
Veikalas autoriaus aiškiai per
rašytas ir multiplikuotas sąsiu
vinio forma; jis gali būti var
tojamas kaip spaudinys.

VI. J-as (aki

3422 Dr. M. J. Pohunek, Dr. R. 
Czaplicki ir Dr. D. J. McCartiiy.

SANTAUPOS
Žmonės, kurie planuoja atei
čiai, paprastai turi vieną ben
drą dalyką — santaupų sąs
kaitą. Sutaupyti pinigai yra 
tikri pinigai. Sekantį mėnesį, 
ar po 5 metų, kai reikės jie 
bus čia. Santaupų sąskaita 
gali pagerinti jūsų gyvenimą
— naujas automobilis — nau
jas namas — ar kelionės. Pla
nuodami ateičiai, padėkite 
savo pinigus į saugią vietą
— DISTRICT SAVINGS-

DISTRICT SAVINGS
3430 South Halsted ■ Chicago 60608 ■ Phone 254-0104 

A. J. Aukers, president

l

Iš laikraščių istorijos

Laikraščio pradininkų jau galima 
aptikti V amžiuje prieš Kr- Romoje 
jau 449 m. prieš Kr. senato oficia
lūs dokumentai buvo viešai išstato
mi Ceres šventovėje. Buvo laiškų 
rašytojai, kurie siuntė valstybinio 
gyvenimo, sporto, gladiatorių kau
tynių naujienas gyvenantiems to
liau nuo sostinės.

Dr. R. 
Czaplicki

NUGAROS 
PROBLEMOS

Dr. R. Czaplicki

1960 m. keturiasde. 
šimt du milijonai 
amerikiečių , ieškojo 
palengvinimo nuo nu
garos vienokio ar ki
tokio negalavimo. Tai 
reprezentuoja maž
daug 25% vidų gy
ventojų. Kai atmetam 
jaunus žmones ir vai
kus iš šios statistikos, 
kadangi jie retai tu
ri tos rūšies negala
vimus. gaunam, kad 
žmonių, turinčių nu
garos sutrikimus, procentas yra ar
čiau 50%.

Beveik puse vist; gyventojų turi 
nugaros negalavimus. Tai yra gana 
rimta problema. Atrodo, kad tai 
yra viena Iš didžiausių mūsų sveika
tos problemų.

Nugaros negalavimai svyruoja nuo 
lengvų iki nepakeliamų ir nuo aštrių' 
iki chroniškų. Skausmas gali būti 
apatinėje dalyje, bet taip pat gali pa
sireikšti klubuose ir kojose. Arba jis 
gali atsirasti stubure prie juosmens 
ir nusitęsti po šonkauliais Į šonus ir 
net į krūtinę arba pilvų. Skausmas 
taip pat gali prasidčti viršutinėj nu
garos daly ir sklisti į pečius, rankas 
ir plaštakas.

Daugumos šių nugaros skausmų ir 
iš jų kylančių kitų skausmų priežas
tis yra nugarkaulio nervų gaudimas, 
atsiradęs nuo nenormalaus nugarkau
lio kaulų pasisukimo.

Chlropraktikai yra specialistai ati
taisyti šios rūšies negalavimą.. Chiro- 
praktika yra slėniausia specialybė gy
dymo mene. Chlropraktikai paremia 
savo reputaciją, efektyviu nugaros ne. 
galavlmų gydymu. Kai atsiranda nu
garos problemos, reikėtų pirmiausia 
kreiptis j chiropraktiką. Nugaros ne
galavimų gydyme jis turi didesnį pro
fesionalinį pasftruošlmą, gilesnį žino
jimą ir didesnę patirtį kaip bet kuri 
kita gydymo profesija

Chlropraktikai tikrai labai pasitar
nauja žmonijai efektyviai gydydami 
nugaros negalavimus, kurie sudaro 
vieną iš didžiausių Jungtinių Valsty
bių sveikatos problemų.

šis straipsnelis yra vienas iš seri
jos ' pamokymų apie sveikatą iš 
SOUTH ĮVEST CHIROPRAOTIC 
CLIMC, 2730 W. 55th St., tel. 47«-

MAŽESNI MEN. MORGI- 
ČIAUS MOKĖJIMAI

Jei jūs turit 5 metų, ar net 
senesnį, morgičių, galimas 
daiktas, jūs galėsit jį perfi- 
nansuoti District Savings. 
Yra galimybė sumažinti pro
centą ir padidinti paskolos 
metų skaičių, taip, kad jūsų 
mėnesiniai mokėjimai žymiai 
sumažėtų. Norėdami informa
cijų paskambinkit Jack Joyce, 
j mūsų paskolos departamen
tą, telef. 254-0104.
Mes taip pat duodame namų 
remonto paskolas nuo $300.00 
iki $5,000.00 5 metų išsimo- 
kėjimui- Detalių skamb. į 
mūsų paskolos departamentą.

DRAUGAS, šeštadienis, 1955 m. spalio mėn. 9 d. 7

Julius Cezaris, 59 m. prieš Kr. 
tapęs Ramos konsulu, pradėjo 
skelbti rašytus pranešimus romė
nams, iškabinamus Forume, skiria
mus daugiausia vyriausybės žiniom. 
Tai buvo trumpi pranešimai ap e 
senato posėdžius ir taip pat kiti 
pranešimai iš romėnų gyvenimo. 
Buvo rašoma specialiose lentose, 

B PIDPI I IT T %/ * RADIO (LIETUVIAI) 
1 1 1 1 ,V* Sav. DAN LIUTIKAS

ĮTAISYMAS yra mūsų SEPHfTALYBE. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
Mr. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų c < 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

©
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 VVest 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpubllc 7-1218
!314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
>348 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 3-8572

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
0821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. OOmtnodore 4-222*

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tei. OLympic 2-1003

gipsu padengtose, ir dedama viešo
se vietose. Kopijos buvo siunčia
mos į kitus miestus.

O, kad gi žmonės galėtų įsiti
kinti, jog stiprybė yra ne jėgoje, 
o tiesoje!

— L. Tolstojus
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( gyvenimas
Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St., Chicago, m., 60629 

Tel. 925 - 5988

JUODŲJŲ MOTERŲ BŪKIE
Dr. Ingrida Bematzik, austrų 

antropologė, ilgesnį laiką gyve
no Ugandoje. Grįžusi ji apie te
nykščių moterų padėtį paskelbė 
savo įspūdžius, kuriuos suglaus 
tai atpasakojame.

Tai buvo rinkimų diena, rašo 
mokslininkė, ir nepaprastas su
sijaudinimas viešpatavo Ugan
doje. Būriai piliečių keliavo į 
rinkimų centrus. Viename di
desnių kaimų šventiškai pasi
puošę vyrai ir moterys oriai 
žengė prie balsavimo urnų. Vy
rai sėdėjo ant žemės ir kantriai 
laukė ilgas valandas, iki pabal
suos jų žmonos. Vienas valdinin 
kų, nepratęs prie tokio manda
gumo, paklausė kaimo seniūną, 
kodėl jis leido savo žmonai bal
suoti pirma. "Tamsta matai, at 
sakė šis, ji negali visą dieną čia 
sėdėti ir taukšti! Ji turi anks
čiau grįžti namo ir dirbti”. Tas 
atsakymas išsprendė afrikiečių 
mandagumo mįslę.

Dabartiniu metu afrikiečių se 
nosios tradicijos teišliko tik kai 
me. Miestiečiams senosios šven
tės neteko patrauklumo. Kaip 
gali žmogus dirbti moderniam 
fabrike dieną, o nakčia šokti 
kilties orgijose?

Traukia afrikietes iš vergijos
Tradicijos, apskritai imant, 

labiau pavergia moteris nei 
vyrus. Labai dažnai motinos 
neleidžia savo dukterų į mo
kyklą. Išsilaisvinimas ateina 
pirmiausia iš kontaktų su nau
jais įrankiais ir civilizacijos pa
pročiais. Koks puodas, vielga- 
lys, margaspalvis medžiagos 
gabalas pažadina aistringą no

rą turėti daugiau tokių daiktų. 
Pora aukštais kulnimis batukų, 
kurių nešiojimas joms sudaro 
kančią, simbolizuoja pažangą ir 
gerą pinigą.

Draugiškos, nieko nebijančios 
ponios iš Indijos, JAV, Angli
jos ir Švedijos, pavilioja vieti
nes moteris į savo klubus, duo
da joms pamokas, sakydamos: 
“Afrikiečių moterų vergija turi 
baigtis!” Tuo keliu afrikietės 
įžengia į keistų dalykų magišką 
ratą, joms sudarantį įdomų nau 
ją gyvenimą.

Tuo pačiu laiku genčių papro
čių tamprūs ryšiai ima silpnėti. 
Vis dažniau ir daugiau atvyksta 
moterų užsieniečių į kaimų mi
sijas, kuriose skelbiamos lygios 
teisės ir vienpatystė. Tačiau kai 
naujom idėjom persiėmusios 
afrikietės susiduria su atogrąžų 
Afrikos senaisiais papročiais bei 
ceremonijomis, jos karčiai nusi
vilia. Ir dar labiau nusivilia, kai 
vėliau joms paneigiamos lygios 
teisės, skelbiamos misijose ir 
mokyklose.

Juodųjų moterų profesinės 
galimybės

Nelaimei, socialinių sąlygų 
kitėjimas neatitinka tai spartai, 
su kuria nusikratoma senųjų 
papročių. Netekėjusios motinos 
sudaro nepaprastai aukštą pro
centą, prostitucija žydi, kaip nie 
kad anksčiau. Griežta vienpa
tystė sumažina vaikų skaičių, 
galinčių pagelbėti laukų darbuo 
se. Pramonė išvilioja gabesnį 
jaunimą į miestus. Vienintelis 
žemės ūkio išsigelbėjimas glūdi 
mechanizuotam darbe, 
tokiam ūkininkavimui 
pinigų ir patyrimo.

Profesinės galimybės 
tems moterims labai įvairėja. 
Tuo tarpu kai arabų valstybės 
neleidžia moterims dirbti valdi
nių darbų, kiti juodieji kra k, j j 

Tačiau 
trūksta

afrikie-

seniai naudoja moteris telefonų 
ir raštinių tarnybai. Vis daugiau 
mergaičių pradeda lankyti uni
versitetus. Nigerijoje veikia 23 
mokytojų seminarijos mergai
tėms. Nigerijoje, Etiopijoje ir 
Aukso Krante moterys gali būti 
renkamos į parlamentą.

Juodukes moko ūkininkauti ir 
šeimininkauti

Ir vis tik begaliniai skirtumai 
tebesilaiko. Dramblio kaulo kraš 
te moterų vaidmenis scenoje vis 
dar turi vaidinti vyrai, nors tuo 
pačiu metu to paties krašto afri
kietė yra atstovė Laisvųjų unijų 
taryluj. Bechuanalende moteris 
negali eiti į teismą, josios vyras 
tur atstovauti, tuo tarpu kai 
jos seserys gauna doktaratus už
jūrio iiniversitetuose.

Amerikiečių ir kitų turtinges
nių Europos kraštų moterų misi
jos juodoje Afrikoje moko juo
dąsias moteris ūkininkauti ir 
šeimininkauti, kaip tą ar kitą 
darbą tinkamai atlikti, pvz. gra
žiai ir greitai nuvalyti kavos pu
peles, nes kavos supirkėjai blo
gai, nerūpestingai išvalytas pupe 
les priskiria žemesnei rūšiai ir 
moka mažesnę kainą. Arba pa
rodo vieną sveiką, riebią karvę, 
o kitą — liesą, ligotą. Joms iš
aiškina, kad blogai prižiūrimą 
karvę apipuola parazitai ir įvai
rios ligos. Ji mažai beduoda pie
no ir ilgainiui nugaišta. Tokiais 
ir panašiais pavyzdžiais afrikie
tės moterys mokomos ir švie
čiamos. Austrų antropologės ma
nymu, šitas esąs vienintelis ke
lias juodajai moteriai atsikraty
ti prietarų ir pasiekti aukštesnio 
gyvenimo lygio.

P. Gaučys

Kiek moterys išleido 
kosmetikai Vengrijoje

Keturi milijonai moterų Veng
rijoje, įskaitant ir jaunuoles 
mergaites, išleido net 100 mili
jonų dolerių vien kosmetikai pe
reitais metais. Tai praneša “Es
ti Hirlap” laikraštis. Buvo su
naudota 6 milijonai buteliukų 
odos kremo, 2 milijonai dėžu
čių pudros, 1.2 mil. gabalų lū
pų pieštukų ir 100,000 pančių 
kvepalų.

Nuotrauka A. J. ŠukioIrgi abstraktus menas..

Marija Ambrozaitienė Munė ir Murkis (litografija, 1964)

ETIKETAS
KONCERTINE NAUJIENA

Užsienietė studentė apie amerikiečių elgesį

Viena užsienietė studentė gūžta dėl savo tautiečių, 
kreipėsi amerikiečių spaudoje įį jam kas pasako: “Aš Jūsų 
šio krašto etiketo žinovę Amy 
Vanderbilt, pareikšdama savo 
mintis apie užsieniečių studen
tų traktavimą šiame krašte.

Ji pareiškė, kad, užuot užsie
niečiams davę etiketo knygas, 
amerikiečiai turėtų būti pavyz
džiu, kaip reikia patiems elgtis. 
Tos rūšies knygų jie prisiskaitė 
savo krašte, čia jie norėtų pa
matyti, kaip visa tai praktiko
je vykdoma.

Ji pastebėjo, kaip pačioje pra
džioje ji buvo nusivylusi, kada 
pamatė studentus, kojas užkė
lusius ant stalo, vyrus, bestum- 
dančius ją eilėje, besiveržian
čius pirmiau už ją priekin, val
gančius, lyg peiliai ir šakutės 
būtų padėtos ant stalo tik dėl 
grožio ir t. t. Ji karčiai pridū
rė, kad amerikiečiai gali man
dagumo pasimokyti iš užsienie
čių, kurie yra visur savo kraš
to geros valios ambasadoriai.

Amy Vanderbilt, atsakydama, 
mandagiai sutiko, kad ameri
kiečiai gali daug pasimokyti iš 
dažniausiai švelnesnių manierų 
užsieniečių. Amerikiečiai vis 
daugiau siekia gražaus elgesio, 
labiau supranta gerų manierų 
reikšmę, ypač keliaudami užsie
nyje kaip JAV ambasadoriai.

Perdaug laisvas kai kurių 
amerikiečių elgimasis griežtai 
kritikuojamas užsienio aukštes
nėje visuomenėje. Amerikietis, 
keliaująs Europoje, dažnai susi-

kai 
nie

kad nepaskaityčiau amerikie
čiu; Jūsų manieros nuostabiai 
puikios!”

Vieną dalyką turi įsikalti sau 
į galvą amerikietis, keliaująs už
sieny — niekad neklausti as
mens, kokia yra jo profesija. 
Socialus pasikalbėjimas turi 
vengti bizninio pasišnekučiavi
mo.

Iš kitos gi pusės, užsieniečiai, 
atvykę šian pakraštin ir besi
laikydami savo krašto papročių, 
apstulbina savo kalba ameri
kiečius. Ji prisimena jauną po
relę iš Kipro salos (ir iš geriau
sios šeimos J— net iš diploma
tinio korpuso), kurie kėlė klau
simus, paprastai čia neliečia
mus. Pavyzdžiui: “Kiek Jūs už
dirbate?” “Kiek Jums metų?” 
“Koks gražus rūbas, kiek už jį 
sumokėjote?” (Lietuvių tarpe, 
net tarp inteligentų, tai irgi yra 
kone kasdieniniai klausimai. 
Vienai poniai sykį paklausius 
moterų rately vienos panelės — 
studentės “Ach, kokia graži Jū
sų eilutė (kostiumėlis); kur pir
kote, kiek mokėjote?”, jaunutė 
mergaitė nesulaikė jaunatviško 
juoko ir atsakė: “Įprastas lie
tuviškas klausimas. Pas Evans. 
50 dolerių!” D. D.) O tokie klau 
simai, pasirodo, kipriečių tarpe 
yra visai tvarkoje.

Kitatautis, prie stalo krapš
tuku valąs dantis, amerikiečių 
akimis laužo visas etiketo tai
sykles. Taipgi, jei iš burnos iš
spjaunami kauliukai (kaip vyš
nių) tiesiog į lėkštę ar į delną 
yra čia net vulgarumo pažymys, 
o Portugalijoje pačiai Amy 
Vanderbilt aukštoje visuomenė
je teko tai pastebėti.

Todėl labai svarbu sekti man
dagumo taisykles to krašto, ku
riame gyvenama, kad patys 
jaustumės laisvai ir kitiems ne
kaltume pasibjaurėjimo.

Daiva Dobilienė

Vėžys užplūsta moteris
Pereitą savaitę dr. Lester 

Breslow pranešė, kad Kaliforni
joje plaučių vėžys užplūdo mo
teris ir mirimai nuo jo padau
gėjo 50% ketverių metų tarpe.

Spaudos konferencijoje, prieš 
kalbėdamas 19-ame metiniame 
Amerikos vėžio dr-jos Illinois 
įkyraus susirnkime Palmer 
House, Chicagoje, jis pareiškė:

“Nuo 1960 iki 1964 m. buvo 
smarkus padaugėjimas plaučių 
vėžio mirtingumo moterų tarpe.

“1964 m. gale proporcija bu
vo: viena moteris — plaučių 
vėžio mirtis kiekvienam sep-

I tintam vyrui _ 50% padaugė-1 ligi 1970 m. Pereitais metais II-

NiLITA VIENTOS GASTON
Puerto Rico intelektualinė rodyklė

B. CIPLJJAUSKAITE

Šiais laikais nedaug tebėra 
kraštų, kur viena stipri asme
nybė suburtų visą kultūrinį gy
venimą apie save, ir dar rečiau 
pasitaiko, kad tai būtų moteris. 
Puerto Rico šiuo atžvilgiu save 
gali skaityti privilegijuota sa
la: mažytė, smulkutė Nilita 
Vientos Gaston ten tebetęsia 
prancūzišką Madam de Stael 
tradiciją, skirtingą gal tik tuo, 
kad ji skiria vien tik savo lais
valaikį kultūrinio gyvenimo puo
selėjimui, o dieną praleidžia 
dirbdama kaip teisėja Vyriau
siam tribunole.

Nuolat judanti tarp savo nu
mylėtos salos ir kontinento, pui
kiai susipažinusi ir atidžiai se
kanti literatūrinį gyvenimą ne 
tik Amerikoj, bet ir Ispanijoj, 
Prancūzijoj, Pietų Amerikoj, ji 

LVS Ramovės Chicagos sky- 
rius“Kario” žurnalui paremti 
1965 rūgs. 25 d. Jaunimo cent
re suruošė pobūvį - koncertą.

Koncerte buvo maloni staig
mena išgirsti solistės Janinos 
Armonienės solo. Solistė atliko: 
“Ne margi sakalėliai” — muz.1 
Tallat - Kelpšos, “Dukružėlė”
— Sarpaliaus (žodž. K. Binkio), 
“Myliu tave”—Griego. Publikos 
labai šiltai sutikta .solistė dar 
padainavo: “Elegiją” — Masse- 
nett. Jai pritarė su violončele 
P. Armonas. Akompanavo muz. 
Byanskas.

Be to, čelistas P. Armonas 
puikiu solo išpildė: “Romansą”
— St. Laumianskienės ir “Poe
mą” — F.bicho. Akompanavo 
Byanskas.

Solistė J. Armonienė turi ma
lonaus tembro sodrų balsą. Mo
ka jį valdyti. Pasigrožėtinai pa- 
imė gaidas aukštame registre 
Griego ir Massenett veikaluose.

Teko nugirsti, kad solistė J. 
Armonienė ruošiasi platesnės 
programos koncertui Chicagoje. 
Dar yra naujiena: solistė ruo-
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Janina Armonienė

šiasi taipgi į programą įvesti ir 
savo brolio, muz. Z. Nomeikos, 
16 metų dukrelę Kristiną No- 
meikaitę, kuri koncertuodama 
Rochestery publikoje sukėlė 
furorą.

Lauksime. Malonu būtų išvys- 
tinaujų mūzos žiburėlių.

J. Bertulis
F

jimas per taip trumpą laikotar
pį”-

Jis pastebėjo, kad svarbiau
sia priežastis — cigaretė — jos 
rūkymas. Pažymėjo, kad mote
rys, pradėjusios rūkyti 1930 m. 
ir 1940 m., dabar pasiekė liep
to ga'ą Jis baugino, kad, jei 
taip ir toliau eis tokiu tempu, 
apie 1.000,000 amerikiečių mirs 
plaučių vėžiu prieš sukakdami 
70 m.

Anot dr. Breslow, jei ir toliau 
taip vėžys plis Illinois valstybė
je, tai galima laukti 20,000 mir
čių nuo įvairiausių rūšių vėžio

susi-nenuilstamai organizuoja 
būrimus menininkams pagerbti, 
literatūrinius vakarus, nepralei
džia nei vieno koncerto, nei vie
no teatro spektaklio. Dar nuo
stabiau tai, kad kartu ji yra 
labai aktyvi politiniam gyveni
me: remianti “independentista” 
liniją, tikinčią, kad Puerto Ri
co atsiskyrimas nuo JAV at
neštų salai jei ne materialinės, 
tai nors moralinės naudos, ša
lia to, ji redaguoja ASOMAN- 
TE, vieną iš rimtesnių ispanis- 
tikos mėnesinių literatūros žur
nalų, ir bendradarbiauja beveik 
visuose San Juan didžiuosiuose 
dienraščiuose.

Kaip teisininkė, ji turi labai 
gerą vardą: kaip rašytoja, (yra 

v

Nilita Vientos Gaston
Portretas, tapytas Annot

Ja-autorė studijos apie Henry 
mes, rinkinio kelionės įspūdžių 
po Europą, keleto tomų trum
pesnių kritikos darbų) ir kriti
kė, pažįstama visam ispaniš
kam pasaulyje. Tačiau dar gi
lesnį įspūdį palieka tiesioginis 
kontaktas su ja, pašnekesiai bet 
kokia tema, ir jos nepralenkia
mas vaišingumas. Vos tik sa
loj pasirodo naujas žmogus, ji 
tuoj pasirūpina, suburia pana
šių interesų draugų būrelį, įve
da jį dominčion aplinkom Tokiu 
būdu kiekvienas ateivis iš kar
to pasijunta apsuptas mielo me viešajame gyvenime.

La+vai+es tremtines pasisekimas

"n

šį rudens sezoną spalvotoji | pogrindžio kirpyklos manikiu- 
televizija pražydo naujomis pro-1 riste. Šioji latvaitė savo role 
gramomis. Net 90% jų užtvino | labai patenkinta ir laikraštinin- 
spalvomis — ir vis naujos |kams pareiškė: “Tai ne darbas, 
programos (net sunku gauti nu-1 o svajonė. Ir pati rolė tiesiog 
sipirkti spalvotą televiziją — | svajingai puiki — nėra jokios 
didelis jų trūkumas). j konkurencijos. Vienintelė mote-

Kiekvieną penktadienį galima | ris dar yra siuvėja už scenos 
pamatyti “Hogan’s Heroes”, 
naująją spalvotąją CBS televi
zijos komediją (serijinę) iš be
laisvių stovyklos gyvenimo Vo
kietijoje II pasaulinio karo me
tu.

Daugybės vyrų tarpe (ameri- 
k ečių aktorių, vokiečių, austrų 
ir prancūzų yra vienintelė mo
teris — pastovi aktorė Cynthla 
Lynu. Amerikiečių spauda (iš 
Holliwoodo) skelbia, kad ši gra
žuolė blondinė gimė Latvijoje, 
rusams užėmus jos kraštą, pa
bėgo iš ten su tėvais, patyrė 
daug vargo: teko pergyventi 
bombardavimus, bėgti per už
minuotus laukus, o vėliau Vo- 
k'etijoje patirti ir sąjungininkų 
bombardavimų baisumą. Tele- 
levizijoje ji vaidina Helgą, sto
vyklos komendanto sekretorę, 
o taipgi ji yra Hogano slaptos 

linois iš viso vėžio mirčių buvo 
17,634.

Tačiau, liga gali būti sustab
dyta. Pirmiausiai mesti rūkyti. 
Visi kalbėtojai (gydytojai) ra
gino dažnesnius sveikatos pasi
tikrinimus.

Jei viso to būtų laikomasi li
gi 1970 m., galima būtų iš pra
našaujamo 20,000 mirimų skai
čiaus sumažinti iki 4,400 mir
čių.

“užsibari- 
rašo. Gi 
kur nors 
paminėti,

rūpesčio ir “atitikęs kirvio ko
tą”.

N iii tos akiratis stebėtinai pla
tus: kaip žinovė ji kalba ne tik 
apie literatūrą, bet taip pat ir 
apie muziką ar dailę. Nei viena 
naujai pasirodanti knyga nepra
eina jos nepastebėta: namuo
se visų kambarių sienos pavers
tos knygų lentynom, ir tikrai 
jose nėra nei vienos, kuri ne
būtų jos perskaityta. Su lygiai 
tokiu pačiu autoritetu ji aiški
na, kuri galerija ar paroda dau
giau verta susidomėjimo, kokia 
linkme dabar vystosi portori- 
kiečių menininkų tapyba. Jos 
sugebėjimas viską sekti, viską 
apmąstyti, apie viską susidary
ti savo asmenišką nuomonę 
atrodo neįtikėtinas. Bet kai jos 
užklausi, iš kur ji, dirbdama vi
są dieną, randa laiko skaitymui, 
ji tik juokiasi: sako, mane Die
vas išleido į pasaulį su milžiniš
ku žingeidumu, bet davė ir prie
monę jam patenkinti: galimy
bę pasitenkinti keturiom valan
dom miego. Taigi, ji skaito per 
naktis, o sekmadienį 
kaduoja” namie ir 
kai vakare pasirodo 
koncerte — reikia 
kad ji viena iš elegantiškiausių 
savo salos moterų, — niekas 
net įtart negali, kad jos užnu
garyje jau dvylika valandų 
įtempto darbo.

Puerto Rico tikrai gali di
džiuotis tokia asmenybe. Lygi
nant ją su praėjusių šimtmečių 
prancūzėm “femmes d’esprit”, 
Nilita Vientos Gaston rodo net 
pozityvesnį veidą: ji dirba to
kiom pat teisėm ir su tokiu au
toritetu kaip vyrai, pati save 
išsilaiko ir, nežiūrint to, veda 
savo salos kultūrinį gyvenimą ir 
visiems atranda laiko bei šiltą 
žodį.

Beveik noris tvirtinti, kad 
Puerto Rico moterys tikrai ypa
tingos: ir Pablo Casals asmeny
bė daug šiai salai skolinga. Jo 
motina, kuriai vienai jis dėkin
gas už tai, kuo jis tapo, buvo 
kilus iš Mayaguez, o antroji mo
teris, lygiai taip pat viską pa
šventusi jo menui ir jo karje
rai, jo žmona Martita, taip pat 
portorikietė. San Juan univer
sitetą baigusių moterų draugi
ja leidžia jau minėtą ASOMAN- 
TE, ir moters teisių lygybė bei 
jų pripažinimas, taip pat kaip 
ir jų veiklumas, jaučiasi visa- 

ir toji pati yra močiutė. Apsup
ta vien vyrų, tikiuos mūsų ka
ras tęsis amžinai!”

IŠ MOTERŲ PASAULIO

★ Dalia Oželytė de la Cuesta 
yra minima plačiame straipsny
je Kolumbijos dienraštyje “EI 
Colombiano”. Dalia, lietuvaitė, 
Šiaurės Amerikos ekonomistė ir 
Antioąuia’os Universiteto Eko
nominio tyrimo centro direkto
rė, skelbia laikraštis, painfor
mavo redaktorių apie kolum- 
biečių darbo našumą ir bedar
bę. Medellino universitete kas 
4 mėnesiai, jai vadovaujant, 
perduodami vėliausi rezultatai. 
Dalia pastebėjo, kad visais šių 
metų mėnesiais, lyginint juos 
su pereitų metų, bedarbių skai
čius sumažėjo (buvo 13.6%, o 
dabar 12%). Ji taipgi pasakė 
redaktoriui, kad pora amerikie
čių profesorių ekonomistų at
vyksta į centrą, kur ji direkto
riauja, paspartinti šį tyrimą, 
taip reikalingą tautos ekonomi
niam gerbūviui.

Užuojauta, švelnumu ir atsiža
dėdami savęs mes nuginkluojame 
savo priešus. Kiekviena ugnis gęs
ta, kai degamoji medžiaga išsibai
gia.

— K, Noetzel
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