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MENINES VERTYBES 
TAPYBOJE
KAZIMIERAS ŽOROMSKIS

Kaip tapytojas, liesiu tik ver
tybes, susietas su tapybos me
nu. Taupydamas laiką, neliestu 
kitų vaizdinio meno šakų: skulp 
tūros, architektūros, grafikos. 
Jei atsirastų norinčių pasisaky
ti ir paanalizuoti anas meno ša
kas, siūlyčiau surengti dar vie
ną - antrą simpoziumą ir anų 
meno šakų aptarimui.

Tikroji tapybos tema yra ta
pybinio uždavinio, arba proble
mos, sprendimas. Kur nėra ta
pybos problemos sprendimo, ten 
ir paveikslas labai menkas ar
ba visai bevertis.

Estetinį sprendimą kaip tik 
ir sudaro meninės, arba esteti
nės, vertybės. Tos vertybės reiš
kiasi per estetinius elementus 
ir per estetines vertybes.

Daugelis meninių vei tybių pa 
čios savyje nėra estetiniai ele
mentai, o, kaip toliau matysime, 
tik tų elementų išdavos.

Estetiniai elementai yra ba
zė meno kūrinio sprendimui, o 
tuo pačiu ir bazė visoms este
tinėms (arba meninėms) verty
bėms. Tuos elementus norėčiau 
sugrupuoti taip:

1. estetiniai elementai;
2. realieji elementai;
3. idėjiniai elementai.
Estetiniai elementai sudaro 

bazę tapybos uždavinio spren
dimui, tuo tarpu realieji elemen
tai ir idėjiniai elementai tėra 
tik pagelbininkai. Tuo būdu šie 
antrieji gali dalyvauti tapybos 
uždavinio sprendime, bet gali 
ir nedalyvauti. Sakysim, abst
raktusis menas nuo daugelio pa- 
gelbinių elementų (dažniausiai) 
atsisako, o “Op Art” ir visai 
juos išmeta.

Estetiniai elementai, kurie 
sprendžia visą tapybos uždavi
nį, yra išreiškiami žodžiu 
“kaip”. Šis “kaip” ir yra tikro
ji tapybos užduotis ir tema.

Konstruktyviuosius elementus 
(linijos ir spalvos) dar galima 
būtų vadinti ir kompoziciniais 
elementais. (Linijos arba for
mų kompozicija ir spalvos kom
pozicija.) Ar konstruktyvieji 
elementai priklauso daugiau in
tuicijai ar mokslui, į tai atsako 
jų absoliutas — laiko elemen
tas.

Ar laiko elementas daugiau 
priklauso intuicijai ar mokslui?..

Jis nėra visiška intuicija, bet 
didelė jos dalis.

Šių tikrųjų elementų yra trys 
+ ketvirtasis — tų trijų abso
liutas; jis yra laiko elementas. 
Tie trys (du konstrukcijos ir 
vienas technikos) valdomi vie
no — laiko elemento.

Šiame numery:

• Mažosios kultūrinės bendruome
nės.

• Lietuvių vardas Europos spau
doje

• Trys turiningos Bukaktys.
• Federico Garda Lorcos eilėraš

tis.
• Palangos reorganizacinę konfe

rencijų prisiminus.
• Keliaujant per Meksiką.
• Lietuvių katalikų įmokslo aka

demijos VH-sis suvažiavimas ir 
jo programa.

• Kultūrinė kronika.
• Moterų gyvenimas.

Jean Cocteau mano, kad in
tuicijos, kaipo tokios, kūrėjas 
ir neturi. Ji yra kažkur atskirai 
nuo jo: kaip skraidanti paukš
tė. Ją kūrėjas prie kiekvieno 
paveikslo turi pagauti iš naujo.

Georgio di San Lazaro atme
ta bet kokią intuiciją, kaip ne
sąmoningą veiksmą, ir duoda 
valią instinktui.

Tačiau didžiuma šių dienų 
moderniųjų dailininkų duoda 
pirmumą “To the scientific 
mind”. Taigi — inteligencijai. O 
inteligencija gali būti įgimta ir 
'išauklėta.

Va, ir klausimas! Ar laiko 
elementas daugiau priklauso 
protui ar instinktui?..

Neturiu jokios abejones, jog 
laiko elemeritą būtų galima už- 
rekorduoti, jeigu būtų surastas 
būdas jį paversti garsu, ir mu
zikas (mojuodamas batuta) su
sektų jo muzikinį raktą ir tak
tą.. (Čiurlionio sonatos.) Tai, 
yra ritmas! šis elementas su
kuria drobėje linijų ir spalvų 
ritmą. Jis yra absoliutus konst
ruktyviųjų elėhientų valdovas, | 
nes nustato spalvų ir masių bei 
arabeskų balansą. O tai jau yra 
kompozicija.

Meno istorijos raidoje yra 
buvę įvairių komponavimo pa
siūlymų: klasikinis — ašies; re
nesanso — trikampio, viršūne 
į viršų; barokinis — įžambinės 
(Rubensas). Ir visa eilė kito
kių: arka aukštyn, arka žemyn, 
raidė A, U, O, M ir t. t.

Ne tų pasiūlymų klaidingu-! 
mas, bet akademikų pseudosu- i 
pratimas nuvarė meną į dėka-’’ 
dansą, iš kurio tik impresioniz- į 
mas tepajėgė vėl išnešti meną 
į reikalingą šviesą.

Abstraktaus ekspresionizmo 
amerikietiškame laikotarpyje i 
kažkas metė šūkį, kad nėra to
kio daikto kaip kompozicija... Į 
Yra tik reliatyvus balansas.

— Tarp ko reliatyvus balan
sas? — man kilo klausimas. Ir 
aš prieš šešerius metus sufor
mulavau savo studentams tokį 
sakinį:

— Tai reliatyvus balansas 
tarp erdvės ir masės. (Vartoju 
žodį reliatyvus, nes tai priklau
so nuo jūsų pačių, kaip jūs tą 
balansą jaučiate). Erdvė yra jū
sų drobė. Masė — daiktas ar 
šiandien. Taigi. Reliatyvus ba
lansas tarp erdvės ir masės yra 
kompozicija. Ją (kompoziciją) 
nustato laiko elementas per li
nijos ir spalvos konstruktyviuo
sius elementus.

Tai plieno arba gelžbetono 
griaučiai pastatui, kurio galutinį 
grožį (po to) atlieka tretysis 
estetikos elementas — apipavi
dalinimas, arba technika.

Prieš pradėdamas aiškinti 
technikos elementą, dar norė
čiau užbaigti balanso klausimą, 
prie kurio dar kartą sugrįšiu, 
kalbėdamas apie vertybes.

Balansas nėra elementas. Jis 
yra tik išdava konstruktyviųjų 
ir laiko elemento. Kadangi jis 
yra tik sprendimų išdava, tai 
jis priklauso prie vertybių, o 
ne prie elementų.

Taip pat balansas savo spren
dimuose turi pagrindo ir inter
valus, kurie yra taip pat laiko 
elemento sprendimų išdava. Tuo 
būdu intervalai taip pat priklau-

Lietuvos Vytis renesanso epochos vokiečių meno genijaus Albrechto Duererio (1471-1528) medžio rai
žinyje. Čia 'nratome tik detalę milžiniško darbo, kurį atliko net keli dailininkai, vadovaujami Duererio. 
Darbas susideda iš kelių šimtų atskirų medžio raižinių; jis buvo sukurtas -mperatoriaus Maksimiliano I 
garbei. Čia regima detalė, raižyta paties A. Duererio, vaizduoja dviejų 16 amž. garsių dinastijų vestu
ves. Karėje — imperatorius Maksimilianas I, o prie jo kojų Imperijos herbas. Šalia imperatoriaus jo 
anūkė Marija ir jos sutuoktinis Vengrijos princas Liudvikas. Centre — pats Vengrijos karalius Vladis
lovas ir antroji jo duktė Ona. Dešiniame krašte stovi Didysis Lietuvos kunigaikštis ir Lenkijos karalius 
Žygimantas II. kuris vestuvių metu taipgi buvo Vienoje, kaip imperatoriaus svečias, 1517 m., nuo liepos 
17 iki rugpiūčio 2. Prie Žygimanto kojų matyti Lietuves Vytis ir Lenkijos Erelis.

so prie vertybių, o ne prie ele
mentų.

Galutinas grožis priklauso at
likimui. Tuo būdu technikos 
elementas taipgi yra vienas 
svarbiųjų elementų. Jis įeina į 
paveikslo, arba estetinio užda
vinio, sprendimą. Tai būtų gali
ma išreikšti panašia formule:

[ (a + b) +c].N=x *)
(“a” — linijos konstrukcija, | 
“b”   spalvos konstrukcija,

“c” — technika, “N” — juos 
valdąs neribotas laiko elemen
tas, “x” — paveikslas).

Prie realiųjų elementų norė
čiau skirti perspektyvą ir daik
tą.

Perspektyvos elementas, kaip 
ir konstrukcijos, yra dvilypis. 
Linijos perspektyva, arba for- 

i mos reljefas, ir spalvos per
spektyva, arba spalvos reljefas.

MAŽOSIOS KULTŪRINĖS 
BENDRUOMENĖS

K. Žoroinskis Laivai (aliejus)

Daikto elementas, kaipo toks, 
daugiau priklauso literatūrai 
negu tapybai. O tai aiškiai įro
dė abstraktusis menas, visai be 
skausmo išėmęs daiktą iš tapy- 
Ji yra lyg ir daikto suokalbinin
ke.

Nuo perspektyvos prasideda 
daiktas!

Tuo būdu abu realieji ele
mentai (perspektyva ir daiktas) 

I iš tapybos galimi išimti. Prie 
daikto dar grįšiu vėliau, kalbė- 

’ damas apie tautines vertybes. 
Gi daiktą išėmus iš tapybos, 

I tapyba, kaipo tokia, pasiliko, 
i Daug kas mano, kad pasiliko 
net švaresnė, tikresnė, nes da
bar ji nėra daikto užglušinta.

Tuo tarpu tikrųjų elementų 
— linijos, spalvos, technikos ir 
laiko — pašalinti negalima.

Perspektyvą pašalinti 
tam tikrais 
mene.

Idėjiniai 
iliustracinis 
tuityvus. Iliustraciam elementui 
priklauso tematinės, istorinės ir 
(dalinai) legendarinės temos. 
Idėjiniam, arba intuityviam ele
mentui priklauso įkvėpiamosios 
temos, arba vizija. (Salvador 
Dali, de Chirico, Chagall, Čiur
lionis ir d. k.).

Dabar atsiribokime nuo ele
mentų, kad galėtume tiksliau

(su 
sunkumais) galima.

elementai yra du: 
ir idėjinis arba in-

•) Gal būt, pagal simbolinę 
logiką būtų tikslesnė šitokia 
formulė:

I (a.b)cl )N = x

(Nukelta į 2 psl.)

Vargu ar kur kita tauta išei
vijoje parodo tokio susirūpini
mo priaugančios kaitos tauti
niu auklėjimu, kaip lietuviai. 
Galime džiaugtis savo lituanis
tinėmis mokyklomis, savo jau
nimo organizacijomis. Bet tai 
daugiau žiemos, mokslo metų 
pastangos.

Vasarą turime stovyklas, ku
rios gražiai praturtina mūsų 
jauniausiųjų akiračius, lietuviš
kąsias nuotaikas, charakterio 
ugdymą, net ir religinį auklė
jimą.

Tačiau į stovyklas ne visi 
gali išvykti, o ir išvykusieji 
daugiausia pabūna savaitę, 
dvi, gal tris. Gi atostoginis 
laisvalaikis yra žymiai ilgesnis 
ir verta pagalvoti, ieškant 
priemonių, kaip dar būtų gali
ma ir jį naudingiau praleisti, 
neatimant mūsų moksleivijai 
užtarnauto poilsio.

*

Viena iš tokių priemonių ga
lėtų būti kaimyninių lietuv'š- 
kųjų šeimų vaikų artimesnis 
bendravimas. Iš dalies jis vyks
ta savaime. Bet tai dažnai be
prasmis, sakytume — gatvinis 
ar paplūdiminis bendravimas, 
kuris irgi turi savo reikšmę, o 
jis galėtų būti ir prasminges
nis.

Sakysime, susitaria kaimyni
nių lietuvių šeimų tėvai ir pa
eiliui vieną kurią dieną vienas, 
kitą dieną kitas išveža mūsų 
mažuosius lietuviukus į gam
tą, į mišką, į paplūdimį, į par
ką. Tegu vaikai ten didžiąją 
dalį laiko praleis bekrykštau- 
dami savųjų draugystėje, bet 
valandėlę kitą paskirtų lietu
viškai kultūrinei minčiai. Ją 
vaizduotumėmės taip: išvyks
tant vaikai paskatinami kiek
vienas įsidėti savo įgytą nau
jausią lietuvišką knygą. Kuris 
jau būtų perskaitęs ką įdomes
nio, galėtų supuolus į būrį ki
tiems papasakoti.

Vieni turėtų vienokias kny
gas, kiti kitokias. Galėtų čia 
pat pasikeisti, kad pasiskaitę 
sekantį kaitą grąžintų. Išėjus 
naujam “Eglutės” numeriui 
būtinai jį pasiimti. Čia pat ką 
nors paskaityti, kad ir iš pus
lapių — padeklamuoti. Vaikai 
daugiau susidomės šiuo laik
raštėliu, pamatys, kad jame 
rašo ir jų amžiaus berniukai ir 
mergaitės. Gal paprašys tėve
lių ir jiems užprenumeruoti. 
Įvairios mūsų mokyklos turi 
gana žavius savus leidinėlius. 
Ne visi juos bus įsigiję, ne visi 
skaitę. Galima ką nors iš jų 
paskaityti, pasipasakoti.

Paįvairinimui gali būti įves
tas lietuviškų mįslių minimas, 
gal ir dainelių dainavimas. Ku
rie jau būtų grįžę iš stovyklos, 
tuos paskatinti papasakoti sa
vo įspūdžius, kad išgirstų sto
vykloje nebuvusieji, kad jie su
sidomėtų ir kitais metais patys 
vyktų.

Daugelis šeimų turi patefo
nus ar magnetofonus (rekor
derius). Įsidėjus juos ir lietu
višką plokštelę ar juostelę, ga
lima'taipgi tokioje iškyloje viso 
to paklausyti. Gal vienuose na
muose yra vienokia plokštelė, 
kituose — kitokia. Vaikai ga
lėtų išgirsti įvairių.

Šitokias išvykas pirmon vie
ton organizuotų patys tėvai. 
Bet čia gali daug pasitarnauti 
ir įvairių organizacijų vadai, 
turėdami vilties, kad gal net 
naujų narių savam lietuviškam 
sąjūdžiui galėtų rasti.

šitokios išvykos būtų orga
nizuojamos teritorialiniu prin
cipu — kaimynų. Ir net įvai
rių lietuvių bendruomeninių 
apylinkių vadovybės nariai ga
lėtų inspiruoti savo apylinkės 
tėvus šią priemonę panaudoti. 
Susidarytų taip lyg kokie mi
niatiūriniai židinėliai, kur vai
kai, nors šiaip ir priklausantie
ji įvairioms organizacijoms, 
įprastų drauge veikti.

♦

Tuo būdu vaikai ne tik gau
tų progos drauge papramogau
ti, bet ir dažniau išgirstų lie
tuvišką žodį, pamatytų nau
jesnes jiems artimesnes kny
gas, įprastų bendrauti ir bend
rai dirbti, nežiūrint jų šeimose 
vyraujančių pažiūrų įvairumo, 
o vėliau lengviau įsitrauktų į 
organizacinį ar ir pačios bend
ruomenės darbą. Svarbiausia, 
dažniau būtų išimami iš ame
rikoniškų didmiesčių gatvių 
neigiamos įtakos. Jie augtų 
tauresni ir būtų labiau paiso
ma mūsų rašytojo Vydūno per
spėjimo; “Vaike, tavo gyslose 
teka tyras lietuvio kraujas; 
neužmiršk, kad kūnui ir šir
džiai nešvariems pastojus, 
nyksta visa tauta, nyksta visa 
žmonija”.

♦

Suprantama, kad šitokias 
bendras vasarines išvykas tė
vams patogiau organizuoti ma
žesniųjų vaikų tarpe. Dides
niuosiuose gal reikėtų pažadin
ti jų pačių iniciatyvą, kas duo
tų geresnių rezultatų, tėvams 
gal tik padedant suorganizuo
ti transportą, pagloboti išvyks
tančius.

Tas viskas turėtų ne tik lie
tuviškos kultūrinės reikšmės, 
bet padėtų plėsti pažintis sa
vųjų tarpe, kas palengvintų ir 
lietuviškųjų šeimų susidarymą. 
Imdamiesi šioje srityje inicia- 

os parapijų kunigai, galė
tų susilaukti palaimingos įta
kos ir religinio auklėjimo pa
stangose.

Mūsų atžalynas yra mums 
taip mielas ir brangus, kad ne
turime palikti nei vienos vil
tingos priemonės neišbandę ir 
nepanaudoję. Kai jau vaikas 
šio krašto mokyklose visiškai 
pasineria svetimųjų jūroje, 
dažnai mūsų įvairios pastangos 
būna jau pavėluotos. J. Pr.



MENINES VERTYBES
TAPYBOJE

(Atkelta iš 1 psl.) 
peržvelgti ir kai kurias verty
bes. Sakau kai kurias, nes sa
vaime suprantama, kad elemen
tai patys, kaipo tokie, yra pa
čios svarbiausios vertybės. Bet 
yra reiškinių, kurių negalima 
priskirti prie elementų, nes tie 
reiškiniai, kaip jau minėjau, yra 
tik elementų išdavos.

Konstruktyvieji elementai yra 
tuo pačiu ir elementai ir verty
bės. Tačiau jie prie savęs dar 
turi satelitus. Sakysim, linijos 
gimdo formas ir pavidalus; 
spalvos — tonus ir atspalvius. 
Šie reiškiniai jau yra vertybės, 
nes yra anų elementų išdava.

Formų įvairumas. Arba spal
vų tamsūs ir šviesūs kontras
tai. Arba grynai spalviniai kont
rastai! Taip pat anų pirmųjų 
išdava — taigi vertybės.

Mintis yra idėjinis elementas. 
Bet tos minties iki siurprizo 
vedąs turtingumas yra jos iš
dava —- taigi vertybė.

Daiktas bus tik elementas, 
tačiau dėkingas, gražus mode
lis gali būti vertybė. Sukurtas 
būdingas tipas taip pat bus ver
tybė (Rembrandt’o portretai, 
Van Gogh portretai, batai, kė
dė).

Taigi kiekvienu atveju spren
dimo, apipavidalinimas ir pats 
sprejidįmas turi būti pilnas 
siurprizą keliančių vertybių. Ne 
dirbtjjniy! Tikrų!

Čia dalininkas turi išmokti su
kontroliuoti atsitiktinumą (ac- 
cident). Sukontroliuotas atsitik
tinumas yra labai dažnai bran
gi siurprizo vertybė. Šiuo atve
ju pajėgios technikos elemen
tas yra' labai svarbus, čia dai
lininkas turi sugebėti teptuko 
brūkšniu sužadinti gyvybę da
žo ir medžiagos, duoti jėgą spal
vai, prašnekti neužkankintu bū
du: o dar geriau — dar neži
nomu būdu. O visa tai turi bū
ti tikra ir natūralu. Nesvarbu, 
kad ir didžiausias melas! Svar
biausia — reikalas sukurti rea
lybę!

Meniškoji realybė yra viena 
iš didžiųjų vertybių. Kas ši ver
tybė yra, mes randame Hippoly- 
te Taine filosofijoje.

Kai vienas Paryžiaus aktorių 
viename vaidinime turėjo imi
tuoti žviegiantį paršą, tai jis 
užantin užsikišo tikrą paršą ir 
reikiamuose momentuose jį 
žvigdė... Atrodo, turėjo būti pa
siektas didžiausias realybės 
maksimumas, tačiau... Rytojaus 
dieną jis paskaitė spaudoje kri
tiką, kad... joks pasaulio par
šas šitaip nežviegia...

Sakysit paradoksas! Ne!
Jis pamiršo, kad negalima 

gamtoje esamos vertybės pasi
imti (tokios, kokia ji yra). Kū
rėjas turi sukurti realybės ver
tybę!

Ir kada ji mus įtikina — yra 
didelė vertybė, jos didumo laips 
nis yra siurprize. Tik čia reikia 
būti atsargiam su efektu. Di
delis efektas dažnai sunaikina 
siurprizą. Tuo būdu yra paveiks
lų, kurie greit nusibosta, ir yra 
paveikslų, kurie niekad nenusi
bosta.'^1

Balansas taipgi yra viena iš 
svarbešriių vertybių. Yra linijos 
balansas, didelių ir mažų plokš
tumų balansas, spalvų balan
sas ir' arabeskų balansas. Tai 
konstruktyviųjų (linijos ir spal
vos) elementų išdava; laiko pėd
sakas.

Kaip rašantysis palieka tar
pus tarp raidžių ar bėgantysis 
pėdsakus, taip laiko elementas, 
balansuodamas konstruktyviuo
sius, suranda tam tikrus mo
mentus (tarpus) tarp formų, li
nijų ir spalvų, kurie vadinasi 
bitervalais.

Yra plokštumos ir gilumos in
tervalai. Tai plokštumos ritmas 
ir gilumos ritmas: kaip plačiai 
ir kaip toli. Kadangi laiko ele
mentas aklai kontroliuoja konst
rukcijos elementus, tai jis kont-

roliuoja ir intervalus. Tuo la
biau, nes jie yra laiko elemento 
išdava — taigi vertybės.

Tai, ką čia sakau, yra dau
giau ar mažiau apie meną nusi
manančiųjų reikalavimai meno 
kūriniui. Nuo kūrėjo priklauso, 
kiek ir kaip turiningai jis tų 
elementų ir vertybių sutelkia 
savo drobėje.

Bet. Nuo čia prasideda ir ant
roji problemos pusė: kiek mes, 
žiūrovai, esame pajėgūs apie tai 
žinoti ir suprasti? Taip pat nuo 
čia prasideda tikrasis meno kū
rinio įvertinimas ir tikrasis es
tetinis išgyvenimas.

Paprasto “patinka”, ar “ne
patinka” neužtenka nei tikram 
estetiniam pasigėrėjimui, 
meno kūrinio vertinimui!

Pabaigoje vėl užkilusiu už 
daikto, kaipo estetinio svaigalo, 
kuris patenkina eilinį žiūrovą.

Ne “kas”, o “kaip” yra svar
bu meno kūrinyje! Ir tai įsidė
mėtina, visiems laikams ir vi
sam gyvenimui.

Daiktas yra tik vienas iš ma-

nei

I

Raimi pavakarė... Nuotrauka Algirdo Grigaičio

\ / 1 1į rJ i f -

Jei. ka^ paklaustų: ar dažnai 
lietuvį, Lietuvos vardas pasiro- V. ALSEIKA, Vokietija

žiau reikšmingų elementų; prie-1do "uroWs spaudos skiltyse,
do — dar skolintas 
ros.

iš literatū-

kaip pora 
ir tebėra

Mūsuose daugiau 
dešimtmečių buvo 
skleidžiamos perdėm klaidingos 
mintys apie tautinį meną, ku
rios taip pat yra nukreiptos į 
daiktą. Tai tragiškai graudus 
anekdotas!

Tautinis menas skiriasi nuo 
kitos tautos meno ne daiktuo
se, ne žodyje “kas”, o “kaip”!. 
Tai yra visais anais vertingai
siais elementais ir estetinėmis 
vertybėmis.

Didesniam aiškumui, jeigu ne 
paradoksui, prieš keletą metų 
buvo apsidžiaugta, kad, va, abst
raktusis menas surado tarptau
tinę kalbą... Buvo pradėtos jau 
net knygos ta prasme leisti.

Gi rezultate! Kaip joks kitas 
stilius tapybos mene, abstrak
tusis menas pasirodė toks tau
tiškas, kaip niekuomet niekas 
kitas. Jis tautiškas pasirodė 
kaip tik savo estetinėse formo
se, savo spalvose, savo priemo
nėse ir tų priemonių traktavi
muose.

Prancūzas tikrai niekada ne
piešė Eifelio bokšto, norėdamas 
mene būti prancūzu, o italas 
Castello di San Angelo būti ita
lu... Lygiai tie pat mūsų tauti
niam menui reikalingos ir mū
sų gubos bei bakūžės su visais 
pagražinimais, nes tikrai ne čia 
tautinio meno esmė...

Estetiniai sprendimai (ne vien 
tik meilė) reikalingi ir šiuose 
daiktuose.

atsakyti būtų galima taip — tik 
retomis progomis. Vasario 16 
sukakčių dienomis seniau, maž
daug apie 1953—1960 metus, 
tiesa, vokiečių, šveicarų, pran
cūzų spaudoje pasirodydavo net 
ir vejamųjų apie Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį, apie 
Lieravos dabartinį likimą. Vė
liau tie straipsniai vis mažėjo, 
jau sunku aptikti ir minčių, sve
timoje spaudoje, apie birželinių 
išvežimų sukaktį. Ar tai laiko 
ženklas ?

Žinoma, būtų neteisinga teig
ti, kad Europos spaudoje apie 
Lietuvą iš viso nieko neskelbia
ma. Prel. V. Mincevičius Romo
je, drauge ir Eltos biuletenio 
italų kalba redaktorius, yra su
skaitęs daugiau tūkstančio at
vejų, kai apie Lietuvą, lietuvius, 
sovietinę okupaciją yra 1966 
metais rašiusi italų spauda. Ber
ne, Šveicarijoje, įsikūręs dr. A. 
Gerutis, šiuo metu dirbąs ir lie
tuvių diplomatinėje išeivių tar
nyboje, savo laiku šveicarų spau 
doje, ypač pačiame svarbiausia
me šveicarų dienraštyje — 
“Neue Zuercher Zeitung” yra 
paskelbęs visą eilę straipsnių 
apie Lietuvą, apie okupaciją, 
apie pabaltiečių teises. Š. m. ba
landžio 23 d. tas pats dienraštis 
buvo įsidėjęs dr. Geručio infor
macinį straipsnį apie valdžios 
pertvarkymą Lietuvoje, kur ta^ 
pačia proga nušviestas ir J. Pa-, 
leckio vaidmuo anksčiau bei da
bar. Tačiau toks straipsnis — 
dabar retas paukštis. Tiesa, 
“Baseler Nachrichten” ir kt.

šveicarų dienraščiuose vieną ki- 
. tą kartą per metus atspausdi
nami Lietuvos diplomatijos še
fo St. Lozoraičio straipsniai. 
Bet ir jie pasirodo rečiau, negu 
prieš kelerius metus. Prancūzų 
spauda jau žymiai šykštesnė, o 
vokiečių? Ji dabar dar labiau 
santūri.

Nuo Domino iki Donelaičio

1 jis dar meta šešėlį į Vokietijoje 
/gyvenančių Klaipėdos kr. gy
ventojų — vokiečių veiklų bei 
jų nuotaikas. Žinoma, jei tas 
balsas nebūtų pasirodęs laiškų 
skyriuje ir jei jo autorium ne
būtų kažin koks Donalies, lietu
vių reagavimas būtų buvęs ne- 

1 išvengiamas.

Bobrovvskio “Lietuviški 
pianinai”

loni staigmena, kai žinomasis prisidėjęs lig šiol Miunchene gy- 
šveicarų savaitraštis “Die Welt- venęs Valteris Banaitis. 
woche” kovo mėn. per keturis Triiksta ryšių Su spauda, 
numerius beveik ištisai paskel- leidyklomis
bė Bobrowskio apysaką apie
Donelaitį, dar papildydamas ir Aukščiau paminėta, kad pas- 
būdingomis iliustracijomis. Ži- taruoju metu vokiečių ar šveica- 
noma, tilžiškio Bobrowskio kny- rų spaudoje sumažėjo apie Lie- 
ga turėtų būti išversta ir į lie- tuvą, lietuvius skelbiama me- 
tuvių kalbą, ją išleido Wagen- džiaga. Žinoma, čia turi ryšio ir 
bach - Verlag Vak. Berlyne. tarptautinė politinė raida. Ta-

Jau minėta Fink leidykla (jos čiau, iš kitos pusės, gaila, kad 
adresas: Fink - Verlag, 8 Muen-lietuviai išeiviai retai tesugeba 
chen — Allach, Vesaliusstr. 17) palaikyti ryšius su svarbių laik- 
dabar išleidžia A. Baranausko raščių redaktoriais ar su leidyk- 
“Anykščių Šilelį” vokiečių kai- lomis. Tiesa, anot dr. Geručio, 
ka. Beje, kad pasirodė Donelai- palaikiusio santykius su buv. 
čio “Metai” Buddensiego verti- “Neue Zuercher- Zeitung” vyr. 
me, dabar — “Šilelis”, daug yra (Nukelta į 6 psl.)

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos. antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 v. p.p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą

Ofs. 735-4477, Rez. PR 8-6960

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ LR 

EMOCINES LIGOS 
CRACTORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Vida Krištolaifytė Bioptic (aliejus). Nuotr. G. Naujokaičio

Pernai ir užpernai vokiečių 
spauda mirguliavo straipsniais 
apie vieną garsiausių pokario 
Vokietijoje plėšikų — Petrą Do
miną. Spauda paskubėdavo pa
žymėti, kad tas jaunas, inteli
gentiškas plėšikas — lietuvių 
kilmės. Buvo "paguoda”, kad, 
štai, lietuvis pasižymi, kad jis 
— nepaprastų gabumų, kad sa
vo intelektualiniu lygiu jis pra
neša kitus...

Žinoma, daugiau apie Domi
ną rašyti neverta. Kas kita su 
Kristijonu Donelaičiu. Jis jau 
dažnokas svečias vokiečių ar 
šveicarų spaudoje, gal dėl to, 
kad pernai Miunchene - Allach 
įsikūrusi Fink leidykla išleido 
dr. Buddensiego išverstus Do
nelaičio “Metus”. Kai kur spau
doje pasirodė vertinimai, prisi
minta Lietuva ir lietuviai. Būta 
ir nemalonių mums pokštų.

Žinomas, įtakingas pnlitiniuo- 
’ se sluoksniuose vak. vokiečių 
'dienraštis “Frankfurter Allge- 
meine” š. m. kovo 2 d. laiškų 
skyriuje paskelbė įžūlų Kurt Do
nalies, iš Mannheimo (aišku, 
Klaipėdos kr. gyventojo) laiš
ką. Jis pasipiktinęs, kodėl dien
raštis vienoje žinelėje paminėjęs 
Donelaitį kaip “didįjį lietuvių 
poetą”. Dabar Donalies vokie
čių skaitytojams aiškino, kad 
Donelaitis nebuvęs lietuvių po
etu, bet “protestantų pastorium 
Rytprūsių vietovėje Tolming- 
kehmen”. Esą, Donelaičio šeima 
Prūsijoje jau buvo įsikūrusi nuo 
3-sios kartos, tai buvę 16 amž. 
emigrantai 
“Didžiosios 
kaip nauji 
mi, o pati 
Gumbinės 
“Prūsų Lietuva”. Dabar Dona
lies pripažįsta, kad Donelaitis 
turėjęs nuopelnų, nes pirmą kar 
tą lietuvių kalbą panaudojęs li
teratūroje, poezijoje. Tačiau jis 
esąs ne Donelaitis, bet... Donali
tius, ir tik prūsų valdžia suda
riusi sąlygas Doneiaičiui pasi
reikšti literatūroje. Autorius 
griebiasi ir kalbų tyrinėtojo 
prof. Senn’o, kuris Heidelberge 
1957 m. išleistame Lietuvių Kal
bos Vadove pažymėjęs, kad “Do
nalitius 
vokiečių 
istorinis

■ minėtas
I tius pavardės nelietuvaiti, nes 
jis gyvenęs, kūręs tik Donali
tius pavarde, šis atgarsis vokie
čių spaudoje labai būdingas ir

Donelaitis vokiečių spaudos 
skiltyse pasirodė ir kitu atveju 
— anksčiau R. Vokietijoje, o 
.šių metų pradžioje ir Vak. Ber
lyno leidykloje išleistos dar ne
seniai mirusio (1965) Bobrows- 
kio apysakos “Litauische Kla- 
viere” proga. Daugelis laikraš
čių itin teigiamai vertino patį 
veikalą, rašytojo talentą, aiškin
dami ir apysakos herojaus — 
Donelaičio reikšmę, kaip poeto 
ir kaip gabaus optinių prietaisų 
ar pianinų dirbėjo. Priešingai, 
“memelenderio” Donalies aiški
nimams, visuose vertimuose su- 
sidurdavai tik su Donelaičiu, 
bet ne su Donalitius. Buvo ma-

GI 8-0873

0R. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija tr motėm ligos

6132 8o. Kedde Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001
Ofiso ■« 4-1414. 3M. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpectaBbė akušerija ir moterų Ilgos
2454 Wc*t 71»t Street

(71-os Ir Campbell Ava. kampa*' 
V-i. kasdien 1—1 ir t—8 vai v“lk 

Beit. 12—8 v. p i 
T ->čl*j’l*nt>iis -iMa-vt*

otiau *®t pr s-mzo 
.uni — reta. PBoepeot 8-eOK 

UR. JANINA JAKŠEVItlUS 
J O K B A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63rd Street 
i’lrmad., antrad.. ketvirt. Ir penkt. 
nuo 12 Iki 8 v. Ir nuo S Iki 8 v. v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vaL

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. L JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 
2815 VV. 71»t Street 

Ofiso vai kasdien nuo » Iki 9 v. v.; 
šešt. nuo V 11d 19 vai arba suei
tam*

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS r.AB 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, ID.

Tel. PRospect 6-5084 
Vai. 9-4 Ir 6-8. šeštad. 9-1

P. ŠILEIKIS, O.P.
Ortopedas, Protezistas

Aparatal-Protezal. Med. ban
dažai, Spec. pagalba kojom* 
(Arch Supports) Ir t. t.

DR. ANNA BALIUNAS
VKIŲ. AUSŲ, NOSIES IP

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9 
Seštadlonlas 10—1 vai. Trečia- 
uždaryta. Ligoniai priimami

OfiĖo telefoną.“ PR R 8222
Rea. telef. WA 5-5078

Ofs PO 7-6000, Rez. GA 8-7278

OR. A. JENKINS
FTOJAS R CHTRUR

1844 VVeet 68rd Street
, kasdien nuo i—4 p p. u « 
kt š -yd. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

Oflao ir bato tel. OLymplc 3-1331

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Oourt, Cicero

VaL. kasdien 10-12 ir 4.7 Trečlad
ir šeštad. tik susitarus

Oal. 
vak. 
llenĮ 
susitarus.

T.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(lietuvis gydytojas) 

8925 VVest 5f*h Street
Vai.: plrmad., antrad., Ketvirtad tr 
penktad nuo 11—4 v p. p., s—8 
vai. vak BeMad 11—» vai., trečlad. 
uždaryta.

iš katalikiškosios, 
Lietuvos”, jie buvę, 
gyventojai vertina- 

sritis tarp Tilžės ir 
buvusi pavadinta

buvo 18 amž. prūsų - 
kultūros literatūriškai - 

padaras...” Pagaliau, 
Donalies siūlo Donali-

Re*. tel. 239 - 4688
OR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO6 
GINEKOLOGt"! CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
(Medical Building) TeL LU 5-6446 

Priima ligonius nagai susitarimą, 
įsi neatsiliepia, skambinti HU 8-8232

Tei. ofiso ir buto OLymplc 9-4158
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Street, Cicero

gasdlen 1—1 vai. ir 8—8 vai. vak.. 
Išskyrų* trečiadienius.

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofisas 8148 W<st 63 rd Street 
Tel.. PRospect 8..1717 

Resid.. 8241 West 66tb Place 
Tel.: REpublic 7-7868 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos Kasdien nuo 1 iki I. ... 
filadlenlal* uždaryta Antradieniais Ir 
penktadieniais rak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ TR VIDAUS LIGOS 

2801 U<st 63rd Street 
Kampas 68-Stos ir Californla 

VaL: kasdien nuo S—8 vai. vak
Šeštad. 2—4 vai.

Trečlad ir kitu laiku pasai sutarti 
Ofiso telef. 478-4042 

Resid. tel. VVAlbrook 5-3048

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG* 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7158 Houth Wfbt<-ni Aveniu: 
ątrmad, antrad.. ketvirt. ir penkt 
nuo 11 vai Iki 1 vai p.p. ir nuo 
8 — 8 vaL vakare. Trečiad. nuo 
U vai. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad. 
i i vai ryto Iki 3 vai p. p.

Ofiso tel. RE 7.1158 
Re*, tei. 23S-2S19

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 W«t 7181 Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarime

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

Tel. 695-0539 — Elgin
425 N. Liberty Stovėt 

Route 25, Elgin, Illincie '

Oflao PR 8-7773 Rea PR 5-4733

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Valandos: plrmad.. ketv., 5 — 8 vai., 

antrad. Ir penkt. 1 — 4 vai. 
Prllmlnčja tik susitarus

rel. oflao HE 4-5842. rez. 888-2238

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

2434 VVest 71M Streei
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-8. treč. ir š**t. tik 
susi tarų*

Ofiso HE 4-1818 Rez. 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 71st Street 
(71-08 ir Campbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v.
Setšud. 9 v. r. — 2 v. p. p.

OR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel ofiso PR 6-7800; Namu 925 76» 
8PEC VIDAUS LIGOS

1159 South Damen Avenn- 
Valandos:u f—9 vai p o 

Išskyrų* trečiadieni

Tel. 423-2660

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

VaL: plrmad., antrad., ketvirtad. h 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč Ir 

šešt, 8 v. r. ifal 8 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
HPBC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Prieš Sv. Kryžiaus ligonine 

VAL.. pirmad., ' antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais tr 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290
Atostogose nuo biri. 25 iki liep. 10-

DR. ANT. RUDOKAS, Opi
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381 
VAL.: 1 v. p. p. Iki 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniai* 
nuo 10 v. r. Iki 1 vai popiet. 
Ofisas uždarytas iki liepos 10 d.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PKOSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VVest 71st St 

Vai. antrad. nuo 2—5 popieti, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak 
Ofiso telef. 776-2880 
Rez. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS 
15542 S Cicero, Oak Forest, D) 

Kabineto tel. 887-202Ų
Namu tel. 839-1071

VlzKai pagal susitarimą.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
Adresas: 4255 VV. 63rd Stree* 

Ofiso tel. RElianee 5-4410 
Rez. tel. GRovebil] 6.0617

Valandos pirm. In ketv. nuo 12 Ik 
2 v. p. p ir nuo 7 Iki 8 v. v.; antr 
Ir penkt. m-o 12 Iki 2 v. p. p. b 
vakarais paga) susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas. 2750 VVeet 71 Street 

Telefonas 925-8296 
Valandos: 2—a v. v., penkt, 10—12 
v. r„ 2—8 vai. vak. Sešt. 1—4 v. v 
Sekmad. ir trečlad. — uždaryta.

Rez. tel. VVA 5 - 3099.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR, CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PROepect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ii 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 Iki 8 
v. v. Šeštad. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namu GI 8-6191
DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 
2454 VVeet 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitartu
VaL: 2—4 p. p. Ir <—8 v. vak. 

Treč. ir šeštad. uždaryta
Telefonas — GRovehlll 6.2823.
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA EB 

MOTERŲ I1GOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 Iki 4 ir 6 iki 8 v vak 
Šeštadieniais 1 Iki 4 vai. 

Trečiadieni uždaryta.
Tel. PRoepect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAfiKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURG* 
6648 S. Albany Avė.

Vai., pirm., antrad., ketv. «—8 v. 
vak.; penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

Kitu laiku pagal susitarimą.
TeL ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVeet 71st Street
VaL: 2 iki 4 v. p. p. ir 7 iki 8 v v 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą
Ofiso tel. 767-2141. Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
VaL: plrmad., antrad., penktad. 1—4 
lr 6—s v. v.: ketvirt 5—8 v. vak. 
Soštad. 10—3 V.



TRYS TURININGOS SUKAKTYS
Lucijus Annejus Seneca, Felix Ruben Dario ir 

Federico Garcia Lorca

KUN. DR. P. RAGAŽINSKAS, Kolumbija

Ispanija ir visas :span;škai 
kalbąs pasaulis neseniai minėjo 
savo trijų labai garbingų sūnų 
sukaktis, pro kurias kultūringas 
žmogus taipgi negali abejingai 
praeiti. O apie reikšmingas su
kaktis kalbant, čia turima gal
voje filosofas Lucijus Anneius 
Seneca, poetas ir rašytoias Fe- 
llx Ruben Dairo, poetas Federi
co Garcia Lorca. Tad sustokime 
prie kiekvieno jų nors trumpam 
susimąstymui, gal net š’andien 
taip pagarsėjusiam dialogui su 
pačiu sav'mi. Ir tai kartais taip 
įdomu išgyventi tuos ekstazi
nius blykstelėjimus ir nuosavo
je sieloje...

♦

Jau antri metai, kaip Ispanija 
ir visas lotynų pasaulis mini 
1900 metus nuo Lucijaus Anne- 
jaus Senekos mirties. Ispaniją 
jį savinasi ir visuomet tituluoja 
ispanu, rašiusiu lotynų kalba. 
Kaip į tai pažiūri griežtoji isto
rinė kritika, tai jau kitas klau
simas.

Lucijus Annejus Seneka gi
mė dabartinės Ispanijos teritori
joje, Cordobos mieste, 4 metais 
prieš Kristaus g'mimą. Labai 
jaunas buvo pasiųstas į Romą 
studijuoti geriausiose to laiko 
mokyklose, kur jis pasižymėjo 
nepaprastu iškalbingumu ir sti
liaus gražumu bei jo lankstumu. 
Tuojau buvo išrinktas Romos 
imperijos senatoriumi. Impera- 
torienė Agripina jam patikėjo 
savo sūnaus Nerono auklėjimą. 
Mirus imperatoriui Klaudijui, o 
Neronui esa nt dar nep ina me
čiu, Seneka drauge su Agripina 
buvo išrinktas visos Romos im
perijos regentu. Neronui tapus 
imperatoriumi, Lucijus Annejus 
Seneka buvo paskirtas imperi
jos ministeriu pirmininku ir im
peratoriaus pirmuoju patarėju. 
Labai didelių ir ilgų intrigų iš
davoje paties Nėrono buvo pa
smerktas mirti 65 metais jau 
krikščionybės eroje.

Lucijus Annejus Seneka ne
buvo vien politikas, to meto 
garsus diplomatas, retorikos ži
novas, bet reiškėsi ir ka'p filo
sofas, rašytojas ir dramatur
gas. Kaip rašytojas ir drama
turgas jis nėra visiškai orig na- 
lus: čia jis daugiau ar mažiau 
sekė graikų literatūros genijus. 
Senekos nuopelnai labiau glūdi 
■jo filosofiniuose raštuose. Pas
tarieji jį ir padarė nemirštamu. 
Jis mums priartino graikų dar 
iki tol neįveiktą filosofiją, ją 
pritaikė lotynų mentalitetui. Se
neka gal buvo pats pirmasis 
neoplatonikas tikrąja to žodžio 
prasme.

Lucijus Annejus Seneka, ga
lima sakyti, sukūrė dabartinės 
Europos demokratinius pagrin
dus. Europa ir visas šiandieni
nis laisvas pasaul s gyveno jo 
mintimis, net visai to nežinoda
mas.

Dar reikia pažymėti, kad Lu
cijus Annejus Seneka yra bu
vęs pats turtingiausias žmogus, 
kokį tik yra pažinę istorijos šal
tiniai. Bet visi jo pasakiški tur
ėtai buvo įsigyti garbingu keliu.

Ispanijos mokslininkų teigi
mu, Lucijus Annejus Seneka ar
timai pasižinojo net su šventu 
Povilu Apaštalu, kuris kaip tik 
tuo laiku jau buvo Romoje. Pa
žintis labai galima, nes kai ku
rios Senekos filosofinių raštų 
mintys yra labai artimos Tautų 
Apaštalo mintims. Tai negalima 
būtų paaiškinti tik grynu suta
pimu...

Kaip ten bebūtų, ar čia mini
mas filosofas buvo ispanas ar 
romėnas, gimęs dabartinėje Is
panijos teritorijoje, tačiau jis, 
gyvendamas ir mirdamas kaip 
pagonis, nejučiomis tiek savy
je, tiek visoje Romos imperijo
je jau siekė įgyvendinti dar la
bai neaptartus krikščionybės 
principus, užtat flosofijos isto
rija jį visuomet tituluoja kaip 
paganus christianus...

Senekiniam judėjimui ir Se
nekos mokslo pažinimui š ų die
nų pasaulyje vadovauja garsu
sis Salamankos universitetas Is
panijoje.

*

Felix Ruben Dario (tikra pa
vardė Felix Ruben Garcia Sar- 
miento) gimė 1867 metais, Mel- 
tapoje, šianden vadinamame 
Ciudad Dario, Nikaraguoj, Cent
rinėje Amerikoje. Savo tėvynėje 
labai jaunas baigė humanitari
nių mokslų fakultetą, atkreipda
mas visų dėmesį savo literatūri- 
.nia is sugebėjimais.

Kaip visiems Pietų Amerikoj 
gyventojams yra gana charak
teringa nomadiška laikysena 
tam tikra prasme čigoniškas gy
venimo būdas, nepastovumas, 
nuolatinis nuotaikų ke'timasis, 
nervingumas, taip ir Ruben Da
rio, būdamas tikras savo gim
tojo kontinento vaikas, pasižy
mėjo visais šiais bruoža s. Tuo
jau, kaip diplomatas, buvo pa
siųstas į Čilės sostinę Santjago. 
Čia, vos tik atvykęs, sukūrė sa
vo garsųjį veikalą “Azul” (Mė
lynasis), kuris labai šiltai buvo 
sutiktas to meto literatūros mė
gėjų dėl savo turinio originalu
mo, išsireiškimo savotiškumo ir 
dėl atogrąžinės lyrikos švelnu
mo bei spalvingumo. Netrukus

EI Greco (ispanas, 1541-1614) Išganytojas

^dederico

RUDENS SVAJONĖS...

arčia csCorca

1918 metų lapkritys, Granada, Ispanija.

Šiandien širdyje jaučiu
Klaikų žvaigdžių drebėjimą.
Ir mano takas dingsta sielos migloje...

Mano sparnus pakerta šviesa,
Ir mano liūdesio skausmas pamažu
Slopina anuos prisiminimus
Mano giliame minčių pasaulyje...

Visos rožės lieka tik baltos,
Taip baltos, kaip mano didis skausmas;
Bet tos rožės juk nėra baltos..?
O tik baltuoja sniegas, pabiręs ant jų... 
Prieš tai jos žėrėjo va vorykščių žaismu... 
Taip pat sninga ir mano širdyje — 
Sniegulės saldžiai bučiuoja mano sielą. 
Ir joje pasislepia mano didi minties svaja... 
O gal ta svaja tik dingsta šviesų šviesoje..?

Sn’egas jau nukrenta nuo rožių,
Bet siela lieka dar daugiau snieguota...
Ir ilgas ilgas metų ratas audžia
Man pomirtinj apsiaustą vien rožinių spalvų... 
Ar dings kada nors tas sniegas?
Gal mums nebesant jau gyvųjų tarpe... 
O gal tada pasnigs jau kitas sniegas?
Ir gal sužydės gražesnės rožės..?

Ar išsipildys, ar išsispręs
Tie Kristaus žodžiai?

Ar sumažės tuomet
Kartusis mūsų skausmas?

O gal tik meilė mus apgauna?
Ir kas mus gyvenime paguodžia?
Kada ir sutemos mus skandina 
Nebuvusios meilės mokslo Gėryje...
Ir taip arti betrykštančio blogio tvane...

Ir jei jau pati viltis mums prigęsta,
Kad prasidėtų Babelio maištas...
Kokia šviesa tada nušvies
Tamsiai paniurusį šios žemės kelią?

Jei dangaus mėlynė vien tik sapnas, 
Tuomet kur dings nekaltos dienos?
Ir kuo pavirs širdis..?
Ar Amžina Meilė jau nebeturi
Meilės strėlių?

Ir jei mirtis telieka mirtimi, 
Tuomet kas prisimins mus poetus?
Kas paminės anas bemiegančias dausas?
Ir jei niekas jau jų nebeatsimena...
O vilties vilčių saule!
Skaidrus vanduo! Begimstantis mėnuli!
Jaunų vaikučių širdys!
Suakmenėjusio akmens sielos..!
Šiandien jaučiu širdyje
Klaikų žvaigždžių drebėjimą...
Ir visos rožės yra baltos, . .
Taip baltos, kaip mano didis skausmas...

Iš ispanų kalbos vertė Povilas Ragažinskas

Ruben Dario matome Buenos 
Aires tose pačiose pareigose, su 
ta pačia diplomatine misija Tuo 
pačiu tikslu jis buvo pasiųstas 
į Prancūziją, Italiją ir Ispaniją. 
/Visur jis labai šiltai buvo sutik- 
>tas kaip garsėjantis literatas. 
Daugiausia garbintojų tačiau 
rado Paryžiuje, įsijungdamas į 
artmesnę draugystę su Leon 
Bloy, Paul Claudeliu ir Gertrud 
von Le Fort. Lyrinė įtaka čia 
buvo visiems neišvengiamai abi
pusė.

Po tokio neramaus gyvenimo 
ir nuolatinio balškymosi rašyto
jas panorsta grįžti į savo poe
tišką tėvynę Nikaraguą. Čia jis 
J.916 metais ir miršta savo gim
tajame mieste. Palaidotas pačio
je didžiausioje, gal net ir gra
žiausioje Pietų Amerikos kated
roje Leon mieste.

Tai taip atrodo kelių eilučių 
rėmuose Ruben Dario gyveni
mas, kuris neabejotinai yra pats 
didžiausias š;o š'mtmečio poe
tas, rašęs ispanų kalba.

Ruben Dario lyrika, nežiūrint 
tokio klajokliško gyvenimo, yra 

. labai produktinga gerai organi
zuota, apdirbta, išlyginta, patai
syta, o kas svarbiausia, išmąs
tyta. Sakoma, kad su savo rank
raščiais jis net atsiguldavęs. Jis 
buvo tiesiog įsimylėjęs į savo 
paties kūrybą...

Ruben Dario yra vadinamas 
dar magiškos, geriau — užbur
tos poezijos tėvu ir mokytoju. 
Jis ispanų lyrikai, kuri iki tol

buvo labai sustingusi, pasinėru
si savo senose ir tradicinėse for
mose, nurodė naujas kryptis, 
naujų kelių ieškojimą, pats sa
vo kūryba užtvirtindamas tų 
bandymų sėkmingumą.

Ruben Dario poezijos turiny^ 
labai gilus, daug išsakąs, prana
šiškai turtingas, stipriai vei
kiąs ne tik širdį, bet taip pat 
valią bei intelektą.

Ruben Dario raštai susilaukė

Pablo Ficasso (ispanas, g. 1881) Pirmasis žingsnis

labai daug laidų, kurios skaičiu
mi pralenkia bet kokį kitą is
panų rašytoją ar poetą. Bet la
bai sunku įsigyti visus jo raštų 
rinkinius net pačiuose didžiau
siuose knygynuose, nes tuoj pat 
jie išperkami. Leidyklos net var
žosi dėl pirmenybės jų išleid'me 
bei skoningame tų leidinių pa
ruošime. Ruben Dario kūr nvs 
“Azul”, po "Šventojo Rašto” ir 
“Kristaus sekimo”, yra pirmoji 
knyga, susilaukusi tiek daug 
vertimų į svetimas kalbas.

Todėl ir toji mažytė respub
lika Nikaragua šiandien su pa
grindu ir pasididžiavimu, ir kar
tu su liūdesiu mini savo poeto 
Ruben Dario 50 metų mirties 
sukaktį.

*

Federico Garcia Lorca, Ispa
nijos literatūros garsenybė, gi
mė 1899 metais, Fuentevaųueros 
kaime, netoli Granados. Jo jau
nas dienas lydėjo savotiškas 
gamtos peizažas, primenąs pri
mityvius Afrikos laukus, tačiau 
turintis savyje kažką neramaus, 
neišsakomo, ilgesingo... Tokiu ir 
buvo pats poetas Federico Gar
cia Lorca. Jis savo autografi- 
niuose eilėraščiuose “Įspūdžiai ir 
vaizdai” ir “Poetas New - Yor- 
ke” vaizdžiai tai išsako, išdai
nuoja, išverkia. Neramus savo 
lvasia, beieškąs kažko nuosta
baus, dar niekieno nežinomo, ne
surasto, niekuomet neišdainuo
to, miršta ankstyba mirtinu Is
panijos pilietinio karo pradžio

je, 1936 metais rugpiūčio mė
nesio 19 dieną. Civilinės gvardi
jos jis buvo sušaudytas savo 
gimtajame mieste. Kodėl? Sun
ku pasakyti... Nejaugi Ispani
jos genijus tik tiek tebuvo nu
sipelnęs? Kokia ironija... Niekas 
nežino tikros priežasties. O gal 
šiandien ją ir nepatogu žinoti... 
Marksistinės spalvos sekėjai pri
meta kaltę falangistų politinėms 
intrigoms, o pastarieji atsako 
pirmiesiems tuo pačiu. Tačiau 

-tikrumoje čia buvo ne kas kita, 
o asmeninis kerštas, asmeninių 
sąskaitų suvedimas... Bet šian
dieninė Iaspanija nutyli jo mir
ties aplinkybes, net jau praėjus 
30 metų nuo poeto netekimo.

Tai buvo labai daug žadąs po
etas, miręs pačiame savo pajė
gume, Vargu ar Ispanija turi 
ką nors jam lygaus visoje sa
vo lyrinėje literatūroje.

Federico Garcia Lorcos poezi
ja liko kaip toji neišdainuota 
daina... Vietomis ji pravirksta 
kaip smuiko styga didžiojo me
nininko rankoje, tai vėl niūn’uo- 
ja kaip vaikas, kartodamas mo
tinos giesmę, šypsosi kaip mė
lynojo lotoso ž edas žaliųjų ban
gų supime, džiaugiasi kaip jau
nuolio siela, nepažinusi dar gy
venimo kartumo... Ji. toji poezi
ja, kartais surimtėja gyvenimo 
ūžesio gausume, tai vėl nurims
ta, kaip palmių lapai, belaukią 
smarkaus vėjo... Jo poezija su
tinka ir palydi, laimina ir pra
keikia, myli ir tuojau nekenčia... 

(Nukelta i 6 psl.)

PALANGOS REORGANIZACINE KONFERENCIJA
PRISIMINUS Ateitininkų istorijos nuotrupos

DOMAS JASAITIS

1967 metai yra Ateitininkijai jubilieji
niai. Prieš 50 metų — 1917 m. birželio 6— 
13 d. įvyko Voroneže visos Rusijos ateiti
ninkų Didžioji konferencija. Prieš 40 metų 
— 1927 m. liepos 15—19 d. “prie marių 
kranto Palangos miestelyje, kur gyven mū
sų broliai žemaitėliai” suskrido Lietuvos 
ateitininkai į savo Reorganizacinę konfen- 
ciją, į šventę, į ateitininkiškos jaunuomenės 
kūrybinės veržlūs ir galių demonstraciją.

Voronežo konferencija buvo taip pat 
reikšmingas įvykis ateitininkų veikloje. Tai 
pirmas laisvos Ateitininkijos susirinkimas, 
nes baltas caras jau buvo nuverstas, o rau
donas caras Leninas dar nebuvo suspėjęs 
užsirioglinti ant rusų tautos sprando. Joje 
dalyvavo visoje Rusijoje išblaškytų ateiti
ninkų atstovai: sendraugiai (jų tuomet bu
vo nedaug), studentų, moksleivių ir jaunes
niųjų ateitininkų. Pastarieji dalyvavo kaip 
stebėtojai, nebalsavo. Konferencija aptarė 
ideologinius, organizacinius, visuomeninius - 
politinius ir tautiniai - valstybinius klausi
mus. Buvo išsamiai išdiskutuoti ateitininkų 
ir visų lietuvių tremtinių santykiai su ru

sais, suformuota pažiūra į revoliucijos pa
darinius. Voronežo konferencijos nutarimai 
turėjo didelės reikšmės ateitininkijos ir, ga
lima sakyti, visos lietuvių katalikiškos vi
suomenės tolesnei elgsenai ir veiklai. Ta 
reikšmė nepasibaigė ii' nepasiliko vien Rusi
joje. Dalis jos buvo parnešta į atgimstančią 
Lietuvą. Man pačiam buvo didelis noras pa
rašyti apie ją plačiau, bet, deja, negalėjau 
surasti dokumentinių šaltinių. Tad tenka tą 
reikalą atidėti geresnei pr ogai ir eiti prie 
Palangos Konferencijos.

*

Tremties metu Rusijoje ateitininkų skai
čius padidėjo. 1917 m. jų ten buvo apie 800. 
Netekę gimtosios žemės, apsupti svetimųjų - 
kitataučių, kitakalbių, kitatikių — jie at
kreipė įtemptą dėmesį į įsisąmoninimą pa
saulėžiūroje ir į nagrinėjimą socialinių klau
simų. kurie tais laikais, ypačiai po įvykusios 
Vasario revoliucijos (1917. II. 27 šen. kai.), 
buvo aštriai aktualūs. Bolševikams įsigalė
jus (1917.X.24 šen. kai.) ateitininkai turėjo 
progos pažinti galutinus pastarųjų tikslus, 
jų vartojamas priemones ir propagandą mi
nioms į save patraukti ir smurtą jų pa

skelbtai proletariato diktatūrai įtvirtin
ti.

Tie patyrimai buvo nepaprastai nau
dingi. Jie su dideliu pasisekimu buvo pavar
toti atgimusios Lietuvos laisvę ginant. Vo
kietijai pasirašius taikos sutartį su Sovietų 
Rusija (Lietuvių Brastoje, 1918 m. kovo 
mėn.), atsirado galimybė lietuviams grįžti 
į tėvynę. Ateitininkai, vykdydami Voronežo 
konferencijos nutarimus, neatidėliodami ja 
pasinaudojo. Ir kiti lietuviai tremtiniai ver
žėsi mas niai į savo kraštą. Grįžę Lietuvon, 
ateitininkai skubiai įsiliejo į vokiečių prie
spaudos prislopintą ateitininkų organizaci
ją, atgaivino jos veiklą, paspartino jos plėt
rą. Tokį srautišką ateitininkų sąjungos au
gimą įrodo čia paduodami skaičiai. 1920 m. 
ji turėjo 19 kuopų su 600 narių, 1927 m. 81 
kuopų su 6,037 narių (St. Lūšys, Ateitis, 
nr. 10, 1927), o 1940 m. apie 11,000 narių 
(L. E. I. 342). Studentų ateitininkų skaičius 
irgi didėjo: 1912 m. — 50, 1927 —357, o 
1932 m. — 12 korporacijų su 800 narių (L. 
E. I, 342).

Organizacijai smarkiai augant, lygiagre
čiai atsirado reikalas peržiūrėti įstatus ir 
veikimo turinį pritaikyti prie naujų gyveni
mo sąlygų. Tasai klausimas buvo visiškai 
pribrendęs. Todėl 1925 m. Kaune įvykęs 15 
metų At-kų jubiliejinis kongresas nutarė, 
kad būtų sudaryta speciali komisija, kuri 
paruoštų visus Sąjungos pertvarkymo pro
jektus ir juos pateiktų apsvarstyti tam tiks
lui sušauktai Reorganizacinei konferencijai. 

1926 m. At-kų sąjungos valdyba paskyrė ko
misiją. Į ją įėjo prof. kan. Pr. Kuraitis (pir
mininkas), A. Kučinskis (sekretorius), Pr. 
Montvydas, J. Matulevičius ir kun. M. Gy
lys (nariai). Vėliau į vietą išstojusių narių 
buvo pakviesti A. Stalioraitytė ir Pr. Die- 
lininkaitis. Komisijos ekspertais buvo prof. 
St. Šalkauskis, J. Grinius, St. Lūšys (moks
leivių at-kų atstovas) ir studentų atstovas 
Ad. Raulinaitis (Ateitis, nr. 10, 1927, 419).

Reorganizacijos plano paruošimas buvo 
sudėtingas ir nelengvas. Reorganizacinės ko
misijos pirm. kan. Pr. Kuraitis pranešė savo 
apyskaitoje Konferencijos plenumui, kad ji 
turėjo apie 50 darbo posėdžių, kurių kiek
vienas užtrukdavo 3—4 vai. (op. cit., 420). 
Ir dar daugiau darbo buvo pašvęsta posė
džiams pateikiamos medžiagos studijoms.

Reorganizaciniai planai apėmė svarbiau
sias veikimo sritis: administratyvinę, arba 
įstatų paruošimą ir pasaulėžiūrinę bei kul
tūrinę narių saviveiklą. Komisija paruošė 
Moksleivių ateitininkų sąjungos įstatus ir 
Moksleivių at-kų sąjungos statutą bei Jau
nesniųjų at-kų sąjungos statutą. Taip pat 
buvo paruošti kai kurioms sekcijoms (eu- 
charistininkų, abstinentų, sporto ir kt.) re- 
guliaminai.

Gyvenimas padarė Ateitininkiją trilype 
organizacija: vidurinių mokyklų moksleiviai, 
studentai ir baigę aukštąsias arba įvairias 
specialias mokyklas. Jos nebuvo taip savęs 
teisiniai sujungtos. Reorganizacinė komisija 
paruošė bendrus šioms trims sąjungoms 
įstatus — “Ateitininkų federacijos įstatai” 

— ir šitaip teisiniai apjungtą organizaciją 
pavadino Ateities Federacija. Ateitininkų 
moksleivių valdyba turėjo paruošti atski
roms kuopelėms veikimo programą. Kuope
lių viduje susidariusių sekcijų veikimo pla
ną privalėjo paruošti jų pirmininkai.

Tokia milžiniška jaunuomenės organiza
cija, kaip Ateities Federacija, galėjo save 
pateisinti ir ilgiau sėkmingai veikti tik tuo
met, jei jos nariai bus pasaulėžiūriniai įsisą
moninę ir idėjiniai apjungti, bei visuomeniš
kai aktyvūs. Todėl Reorganizacinė komisija 
pasiūlė atkreipti didelį dėmesį į visas šias 
sritis. Keturiasdešimt metų užtrukusi (1864 
—04) spaudos baudžiava pakando lietuvių 
dailiosios ir mokslinės literatūros augimą. 
Šitai įtakojo ir ateitininkų sąjūdį. Ateitinin
kai bandė literatūros alkstančius pasotinti, 
spausdindami “Ateityje” ilgus straipsnius 
ir studijas. Po Pirmojo pasaulinio karo Ber
lyne įsikūrusi Ateitininkų sąjunga (1920 m.) 
atspausdino porą tomų leidinio “Mūsų idė
jos”. Tačiau tai buvo tik reikalo lopymas. 
Reorganizacinė komisija suplanavo išleisti 
keletą veikalų, skirtų ateitininkų principų 
svarstymui. Prof. St. Šalkauskis pasižadėjo 
paruošti aiškinimą prie principų, o taip pat 
studijas apie tautinį ir visuomeninį auklė- 
jimąsi.

St. Šalkauskis nebuvo ateitininkas - pir
mūnas. Pirmame “Ateities” gyvenimo penk
metyje jis rėmė “Ateitį” tik E. Heilo ir VI. 
Solovjovo rašinių vertimais. Net 1919 m. 
Friburge jis įsteigė Romuviečių kuopelę.

(Nukelta į 4 psl.)
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noto ten tuo pat metu jau gyvavo ate'tinin- 
kų Š&mbūris. Ir 1921—22 m. Kaune dar ban
dė leisti ‘Romuvą”, kuri turėjo tapti nau
jos katalikų jaunuomenės organizacijos 
spausdintu organu”. Tač au Romuva šaknų 
tuo tarpu neįleido. St. Šalkauskis Lietuvoje 
pirmą, kartą apsivylė. Bet ar j s galėjo lauk
ti ko kito? Juk ar mūsų katal kų v.suo. e- 
nėje šalia “Ateities” iš Maskvos (“Ateitį ’ 
redagavo Maskvos at-kai studentai. D. J.) 
dar buvo vietos “Romuvai” iš B ookiyno 
(aliuzija, kad “Romuvos” idėja g mė Brook
lyne įr K. Pakštas ją permetė į Europą 1918 
metais. D.J.)? Čia pirmą kartą buvo kelia
mas klausimas: Dovydait s ar Šalkauskis? 
Pastarasis lojaliai pripažino p'rmenybę atei- 
t n nkam. Pasirodė, kad šalia Jakšto “Drau
gijos” ir Dovydą čio “A*eitit s ’ treč am pa
našiam augalui nei oro, nei šviesos nebuvo. 
(Juozas Eretas "St. Šalkauskis”, 74—77 
psl.). Po to St. Šalkauskis įsijungė į ateiti
ninkus r laike kelerių metų tapo jų tauriau
siu nariu kilniu ideologu ir dvasios vadu.

Nebuvo užmirštos ir kitos veiklos sritys. 
Kun. Mažonas paruošė “Religinį Ir dorinį 
auklėjimą”, Pr. Montvydas — "Intelektuali
nį lavinimąsi rateliuose”, K. Dineika — "Fi
zinį lavinimąsi”, J. Laurinavičaitė — “Mer
gaitėms vadovėlį ’, o Starkuvienė — “Man
dagumo kodeksą”. Ta daugiasritė medžiaga 
turėjo ateitininkui padėti augti r lavintis, 
siekiant pilnutėlio individo ir vertingo pilie
čio vardo. Mas nėję organizacijoje turi dide
lę reikšmę viešo pasireiškimo ženklai be iš- 
v rš nes organizacinio gyvenimo formos. 
Tuos dalykus svarstė komisija, į kurią įėjo 
dr. P. B.elskus, visi) Lietuvos prez denių 
kanceliarijos viršininkas ii' Ordenų tarybos 
kancleris, St. Ladygicnė ir S. Zareckas. Ko
misija bendradarb audama su ekspertais, 
nustatė įvairiems organ'zuo.o reiškimos at
vejams atitinkamą ceremonialą ir parūpino 
konku so keliu ate tininkų ženklel o - emb
lemos projektą.

Konferencijos sušaukimas

Reorganizac nės komisijos ir kitų sąjun
gos padai.nių paruoštiems projektams ap
svarstyti i- natvirtint įvyko istor’nė Palan
gos Konferencija 1927 m., liepos 15 19 die
nomis.

Pas'ruošir o darbai buvo lgi ir k uopš- 
tūs. Jų ’idžiumą atb'ko Moksleiv ų at-ku są
jungos Centro .aldyba. Ji jau 1923 ri bč- 
gj’je-'pakartotinais aplinkrašč ais ragino ir 
įpareigojo kuopas ir jų nar us vis'; spartu
mu ruoštis tam įvykiui. Centro valdybos na
riai, lankydami asmeniška* kuopas išjudino 
tą reikalą dar lab au. Dr. VI. Viliamas ku
ris anuo metu buvo Atetninkų centro sek
retorius, rašo: “Atsimenu gera', kai 1927 m. 
birželio mėn., parr ndiniams š'qs konferen- 
c'jos ruošėjams išvykus į Palange vykdyti 
tos konfo”'-nc:ios paruošiamąjį darbe, aš 
spėjai ai buvau paliktas Kaune ir iš čia tu
rėjau rūnint’s visais artėjančios konferen

cijos reikalais. Teko tęs i informaciją per 
spa dą, atsakinėti į ateinančius iš provinci
jos raštus, rinkti lėšas konferencijos išlai
doms ii' t. t. Paskutinėm s p ir š konferenci
ją dienomis tų reikalų tiek f.aug išlclo, jog 
jau nesuspėdavau visur aplaistyti. Man bu
vo nepaprasta* didelis palengvink, as. ka' 
kun. J ozas Vailokaitis paskolino automobi
lį su šoferiu, šaunią p? eir.onę sus siekimui”... 
(Di. VI. Vii amas “Prieš trisdešimt metų Pa
langoje”, Ateitis, nr. 7. 1957. 153 psl.)

Palangos konferencijos išvakarėse

Ateitininkija atsiliepė entuziastngai į 
Valdybos krivulę: “Plač'ai po Lietuvą pa- 
ski do žin ą ape vasarą įvykstančią Ateiti- 
n nki; konferenciją - šventę. Į savo šventę 
rengėsi visi ateitininkai: tiek jaunieji moks
leiviai, tiek studentai, tiek sendra. gai, mū
sų tautos veikėjai ir vadai. Ir kai išaušo gra
žus saulėtas liepos 14 d. rytas, visais laisvo
sios tėvynės kelia*s ir gelež nkeliais, ir van
denimis, ir sauskelia's važiuot* ir pėsti trau
kė ateitininkai Birutės tėviškėn, gražiojon 
Palangon į savo konferene ją. Ir suvažiavo 
tūkstančiai jaunimo. P mąsias dienas prie 
re.gist,,acijos stalelių nei prisigrūsti -r— ne
mėgink. Paprastai apytuštės ir ramios Pa- 
'an^os gatvės v'lniuoja naujais žmonėmis, 
' ur e visi linksmi smagūs ’ ('t. Drrz-’ųkrs. 
Ateit's nr. 10. 1927. 413 4 psl.). Panašiai 
pri«*mena ir dr. VI. Viliamas: “T Palangą 
ateitininkai vyko v'sais kaliais ir jų suplau
kė per du tūkstonč u. Jiobūrių būrato už
dėto : am'ą ir t k pi^idrda^'ą . įsistatyti Pa
langos vasaivietę. Prasmiii^b'-'r.da skambė
to dainą: “Prie jūros aukš-įf era' pr'- liros 
žema*č*a;;!prie jūros visa Lietu a” (Ateitis, 
"r. 7. 1957, 158 psl.). Dviejų - triių tūkstan- 
č u jaunuolių apgyvendin mo ir mait’n’mo 
problemos, padedant ateitininkų bičiu
kams ’r globėjams, buvo patenkinamai iš
spręstos.

t f -Ko'vercncij" pos'd latra

Tuometinėje Palangoje n 'buvo erdvių sa
lių kurios salėtu sutalpint’ k-lotą šimtu kon- 
ferrnei tos delegatų ir tiek pat svcč'ų. Tad 
konferencitos p hmtirg pnrė-’ž’a* vvko grafo 
T'šk-v’č’aun gražiame nerk ■ po atvir dan
gumi. Pirmas posėd’s prasidėto limcs '*5 d. 
3 vai popiet. Aikštėje, apr •n'ok nu.
’-ų * • kitokių medžių netoli Erulės kalno, 
rus'rinko konferenritos rtolyv a s- atvi
ra. žalia a kš ė nusėdama ir numdama. prie
šakyje susėda svečiai, to-asUo hie arch’- 
to? nariai. katalik:škų o gan ?a *’r atstovai 
i" atmfninkų sendraugis' bei kd”*-renc*jos 
delegatai... Iš abiejų prezidiumu* paruošto 
stalo pusių išsirikiuoja ateitininkų vėliavos: 
Ate’t'irnkų draugovės, stu len u korporaci
jos “Kęstutis”, visuomenmkn k’”bn “V^tru- 
to.s” i “Abstinentų korporacijos” (St. Barz
dukas, op. cit. 414 psl.).

Konferenciją atidaro Ateitininkų pirmi
ninkas Pranas Dovydait s. Jis sltliko išimti-

Paiangos pajūris sii tolumoj dunksančiu Birutės kalnu.

ni. vaidmenį ateitin'.nkiškos ideologijos su
formavime, jų organizacijos suku: lme ir plėt
roje. Visuose tuose reikaluose, jis d ’ f acto 
buvo daugiau nei primuš inter pares. Nors 
Dovydaitis, važiuodamas į kažkokį moksli
ninkų kongresą, įsėdo į ne tą traukinį (J. 
Eretas, Aidai, nr. 2, 10 psl.), bet tai tik dėl 
to, kad jis nebuvo konduktorius — todėl per 
mažai kreipė dėmesio į vagonus. Bet vis tiek 
j's yra didys s Garvcžininkas: Nuo pat jau
nystės, Višakio Rūdos miškų ošime kon- 
templiuodamas, jis ąeklaidingai pasirinko 
'.c*c;ngą garvežį ir dvasinio kompaso rodo
mą te'singą kryptį. Per ilgus dešimtmečius 
dažnai be pakankamo skaičiaus idėjinių bsnet 
ražygininkų, jis vis dėlto sugebėjo palai
kyt to garvežo cilindruose tokį a.kštą idė-

Koplytėle ir pušys Birutės kalno viršūnėje, 
Palangoje.

j nio d namizmo slėgimą, kad jo negalėjo 
sustabdyti įvairių rūšių materialistinio nihi- 
1 žino suki autos barikados. Dovydaičio vai
ruojamas idėjinis garvežys vienur prašvilp
davo kaip žaibinis ekspresas, bet daug kur 
jis judėjo kaip šarvuotas traukinys, nes to
lesniam važiavimui jis turėjo savo enciklo- 
ned'nūmis patrankomis išardyti sutiktas 
kliūtis ir savo kukliu paprastumu, nuoširdu
mu. atvirumu, sugebėjimu netekti asmeninių 
ribų ir ištirpt' apie jį susibūriusiuose. Taip 
susidarydavo būreliai, būriai idėjinių bend- 

b*.ų kurie, pasilikdami vietoje, apsau
godavo idėjiniai palenktas teritorijas, tai- 

■d ' o sugriautus ir Pešdavo naujus krikš- 
čton'škai m'nčŪT ir veiklai vieškelius, staty
to, o atramos kuorus, kuriuose plevėsavo 

vėliavos- s i sp'ndinč'ais žodžiais “Visa at
naujinti Kristuje” ir iš kurių aidėjo “Kas gi 
ten aukso spindulius beria" melod ja”. Ar 
'"i- ’-a š' -pdnma vandenyje, žūsta? Ne. 
J esm’nia' nekinta. Bet vanduo, sutirpdęs 
d’uską. mauna kitok'ų savybių. Ta:p ir Do- 
”to ‘to. Nors jis susiliedavo su savo vien- 

v brt. visuomet pas'likdavo ’dėjinis 
t tnar-as ir veiksminis variklis. Jis nejučio- 
m*s sų-ebėdavo jaunuomenėje sudaryti in- 
telėk‘*nius nr’mituvus. kurie jau vėliau su- 
"eh'ip’ e našauti -r ibe’-sninti idėjinio tit- 
ram š.-kcl'amas kibirkštis...

P pasiklausykime Dovydaičio.

Prabėgomis palietęs Lietuvos praeitį, jis 
by'oia: “ ’kr.ud’ mūsų tautos istorija, skau
di ji jo- duotoji pamoka. Kas kaltas dėl tų 
ndaimiu nrae’tyie? Pirmoje eilėje tautos 
vadovai, jos valdovai, kurių rankose buvo 
atsidūręs Lietuvos gyvenimo vairas... Kam 
tenka didžiausia atsakomybė dėl mūsų tau
tos dabarties ir ateities likimo? Pirmoj ei
lėj mūsų šių dienų šviesuomenei, inteligenti
jai. Tai caveant consules! Naują atgimusią 
Lietuvą, jos naujai įsikūrusią valstybę išlai
kys tik nauja visuomenė, jos inteligentija. 
Ate'tininkiia yra viena tos šviesuomenės 
srovių. Ateitininkija, prasidėjusi dar prieš 
nepriklausomybės atgavimą, yra pasiryžusi 
naujinti L*etuvos visuomenę Kristaus dva

sia ir, gyvendama idealizmo pasaulėžiūra, 
stiprint tautos pamatus. Nepriklausomybei 
auštant, ateitininkija nekrūptelėdama stojo 
kruvlnon kovon Tėvynės laisvei ir valstybės 
nepriklausomybei ginti, paaukodama ant Tė
vynės aukuro geriausiųjų savo narių gyvy
bę. Ateit'nink'.ja pasiryžusi tai padaryti ir 
k' k m- momentą” (St. Ba: zdukas op. cit, 
424). Ateitininkija siekia sukurti naują vi
suomenę. Ji nori išugdyti naują inteligenti
ją, o per ją ir naują visuomenę, tokią visuo
menę, kad kiekvienas jos narys gyventų tau
tos r valstybės gyvenimo virpėjimais. Atei
tininkija galės ta* padaryti, tik pasiekdama 
pač'us tautos pagrindus, mūsų daug iškentė
jusią liaudį, kuri trokšta to iš savo šviesuo
menės nuo amžių. Didžiausias idėjas gali 
įvykdyti masės, turėdamos su savim švie
suomenę. Dovydaičio žodžiai nebuvo per 
daug skirtingi su jo gyvenimo darbais.

Dovydaitis negalėjo savo atidaromos kal
bos ba'gti, nes pradėjo smarkiai lašnoti, tad 
reikėjo viską atidėti į šalį ir skubiai išrinkti 
konferencijos prezidiumą. Į prezidiumą buvo 
išrinkti: Domas Jasa'tis. Pr. V. Raulinaitis, 
J. Leimonas, K. Marcinkaitė ir Krajauskai- 
tė. Į sekretoriatą: S. Sužiedėlis, Kazlauskas 
ir K. Jonkaitytė.

“Prezidiumą išrinkus, lynojimas sustojo, 
saulutė vėl nusišypsojo, ir nereikėjus daryti 
nė pertraukos, konferencija vyko toliau” 
(St. Barzdukas op. cit., 443).

Galutinam paruošimui sukauptos medžia
gos konferencijos svarstymui buvo išrinktos 
tokios komisijos: 1. At-kų Federac jos įsta
tų komisija iš P. Blelskaus, A. Kučinskio ir 
VI. Viliamo. 2. At-kų moksleivių sąjungos 
įstatų komisija iš St. Lūšio. V. Kazlausk o, 
Dočkaus, J. Dobrovolskio, A. Stalioraitytės, 
B. Abraičio ir A. Kapočiūtės. 3. Studentų 
bei Sendraugių sąjungų įstatų komisija iš 
St. Ladygienės, K. Pakšto ir Rauck'no. 4. 
Pasireiškimo ženklų komisija iš St. šalkaus- 
k’o V Mvkoiaičto, P. Bielskaus. A. Stulgai- 
tytės ir A Starkaus. 5. Redakcinė komisija 
*š P-. V. Raul'naičto. Z. Endz’ulaitytės ir Pr. 
Montvydo. 6. Mandatų komisija iš A. Paval- 
kio. K. Kleivos ir P. Balčiūno. 7. Sveikinimų 
kom*s:ja iš kun. I. česaičio, St. Ladygienės 
ir J. Griniaus.

Komisijų skaičius ir jų sąstatas parodo 
konferencijos pateikto darbų apimtį... O tuo
metinės Ateitininkų organizacijos dydį ir vi
suomeninę re'kšmę gali dalinai atvaizduoti 
Reorgan'zacinei konferencijai atsiųsti svei- 
k nimai. žodžiu sveikino vyskupai M. Rei
nys ir A. Karosas. M. Krūpav'.čius sveikino 
Lietuvių krikščionių demokratų partijos 
vardu, o prof. Eretas — “Pavasario” sąjun
gos vardu. Blažys — Vilniaus universiteto 
studentų draugijos vardu. Raštu ir telegra
momis sveikino ark. Pr. Karevičius, Telšių 
vysk. J. Staugaitis, Panevėžio vysk. K. Pal
tarokas, Kaišedorių vysk. M. Kukta, Msgr. 
Faidutti, Šv. Sosto atstovas, prel. K. Šaulys, 
Seimo pirmininkas A. Stulginskis, Edvar
das Turauskas, J. A. V. vyčių dvastos vadas 
kun. Simonaitis ir pirm. K. Viesulą, Vilniaus 
Lietuvių Vytauto D. gimnazijos moksleivių 
kuopos “Atžala” p-kas S. Urbonavičius.

(Bus daugiau)

A. ABALL ROOFING CO.
Įsteigta prieš 49 metus.

Dengiame viaij rflšlų stogus Taiso 
me arba dedame naujus kaminus, ri 
nas. nutekamuosius vamzdžius Dažo 
me Iš lauko. Taisome mūrą—“tuck- 
pointing” Pilna! apsidraudė Visas 
darbas garantuotas.L” 1-6047 -»rba R0 2-0778

Skambinkite tx’t kuriuo laiku. 
Apskaii'Mavimai nemokamai

4- v:*;

RINOS IR NUTEK \MIEJ1
V A M Z O Ž I A I

Ekapertiškal uždedam naujus ir tai 
som? senus. Pilnai apsidraudė. Dar 
»-ans garantuotas

A \B\LL ROOFING CO.
LA 1 (5047 nrba RO 2-8778

MAROUETTt PARK AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
so MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVĖ

C///D1G0 S A V INGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 S0. VVESTERN AVĖ. CHICAGO, ILL. 60G36 TEL. GR • 7575

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

ilgų metų patyrimą* 
Apdrausta* perkrausi ytnas 

WA 5-9209 Chicago, Dlinoi.

CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE vienu lai) 
žymesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja šios apv 
linkės gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 
13 metus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama 
palyginamai ankstą dividendą Per paskutinius 10 metų 
■ llm ago Savings išmokėjo savo taupytojams virš 11 milijonų 
lolenų dividendų Chicago.. Taupymo Bendrovė stengi..si imt 
tipri tinantiškai ir teikti pačius geriausius patarnavimus 

■ vo taupymo ir skolinimo nariams

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite ;
už apdraudu nuo ugnies Ir automo 
billo pas

F R A N K Z X P O I, I S
320HH West 95th Street
Chicago. (Ilinoi8 H0642

Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4339

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organi
zacijomis. noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad ga 
lėtų pasiekti geresnių gyvenimo sąlygų Kviečiame visus 
taupymo ir paskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupymo 
ir Skolinimo Bendrovę išaugusią j virš $84.000.000 turto 
įstaigą
CHICAGO SAVINGS BENDROVE kviečia visus lietuvius, 
ypatingai tuos, kurie dar nesate aplankę mūsų 84 milijonų 
dol finansinės įstaigos, vienos įdomiausių visoje Chicagoje

4»% VISUOSE 
TAUPYMO 
SKYRIUOSE

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos Iki

SOPHIE BARČUS RAHIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kas«1l»n nuo pirmadienio Iki penk 
tadienio 10 Iki 11 vai ryto ŠeSta 
dieniais Ir aokmndlenlala nuo 8:30 Iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais plrmadie 
nlala t vai vakaro

7I5M South Mnpl<'wood A vemti 
niloairo. IIHnoi* «0«2»

Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą ptrtn<| jstuigo.-, aukštą 
Laimės Šaltinėlį — Wishing Well. per kur; surenkama ir išdalinama 
kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1,200.00 Pamatysite 
plačiai žinomą didelį Chicago Savings Prezidentinį kambarį, kultam, 
yra vietos 200 asmenų ir kuris veltui duodamas organizacijų su-

sirinkimams. Susirinkusiems veltui jame teikiame kavą Sis kamba
rys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentų 
paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis. Pamatysite įvairių 
rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patogumų kuriais per 
metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai

Ypatingai kviečiame vaikų tėvus pradėti taupyti vaikų moks 
lui reikal.ngus pinigus Mes turime specialų skyrių, kuriame taupomi 
mokslui reikalingi pinigai (College Bonus Savings) šiame skyriuje 
laikomiems pinigams mokami patys aukščiausi dividendai, net 
iki 5'š'ė Šiandien mokslas kainuoja nuo $6 000 iki $12.000 ir

daugiau Jei pradėsite mažais mėnesiniais indėliais taupyti nuo 
vaiko jaunų dienų, tai nei neapsižiūrėsite, kai sutaupysite mokslui 
reikalingus, pinigus Galite pradėti $2 50, $5 00, $10.00 arba net 
$25 00 sumomis į mėnesį Kai padėsite 200 kartų po $25 00. tai 
susidarys reikalinga suma Tokiu būdu bus užtikrintas jaunimui 
reikalingas mokslas. Vaikams bus lengvesnė ir gražesnė ateitis, o 
tėvams tumesnė sąžinė, (šio mokslo taupymo skyriaus nereikia 
sumaišyti su dabar garsinamu Certificatų taupymo skyrium)

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime
JOHN PAKEL, Sr., Prezidentas

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:

VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg FM 

Telef. HEmlock 4-2413

1 Insured Family Savings
2. College Bonus Savings
3 Christmas Club Savings
4 Vacation Club Savings
5. Home Mortgage Loans
6 Home Improvement Loans
7 All Types of Insurance

8 Sėli and redee.m U. S Bonds
9 Safety Deposit Boxes

10. Free Community Rooms for
10 your organization meeting
10 (Free Coffee)
11 Cash checks and pay all family
11 bil s with our spėria] money

order checks. No service charge 
to members

12 U. S Pastai Stamp Mach ne
12 Service
13 We sėli Travelers Check'
14 Save-by-mail Kits
15 Notary Public Service

16. Two large Free Parking Lots
17 Free Theatre tickets two Satur- 

days each month for your chil- 
dren and mothers.

18 Christmas party with gifts to 
College Bonus Members.

PATOGIOS VALANDOS:
MONDAY .......................... 12:00 P.M.—8:00 P.M. j
TUESDAY ....................... 9:00 A.M. -4:00 P.M.
VVEDNESDAY .............................. Closed All Day i
THURSDAY ....................... 9:00 A.M.— 8:00P.M. i
FRIDAY .............................. 9:00 A.M.—8:00 P.M.
SATURDAY .................. 9:00 A.M.—12:30 P.M. j



KELIAUJANT PER MEKSIKA
B. CIPLIJAUSKAIT®

Dažniausiai girdimas Meksi- j 
kos apibūdinimas: kraštas. pil-| 
nas gyvų spalvų, stiprių, egzo
tiškų kvapų ir garsiai bedisku- 
tuojančių žmonių. Daug tame 
tiesos, tačiau reikėtų pr durti, 
kad tai ir kraštas, kur iš discip
linuotos, standartizuotos šalies 
atvažiavusiam nuolat tenka gy
venti įtemptais nervais, nega
lint numatyti, kas įvyks sekan
čią minutę, kur atsidursi tą va
karą, ir kuris tik tada pasidaro 
mielas, kai užmirštamos visos 
programos ir gyvenama tik ta 
diena.

Jei kelionė pradedama nuo 
sostinės, kiekvieną pasitinka jos 
spindintis, ryškiai mėlynas dan
gus — jos gyventojai sako, kad 
ten nėra nei vienos dienos be 
saulės. Lietingajam laikotarpiui 
užėjus, smarkios audros ir lie
tūs nėra naujiena, tačiau jie 
greit praeina, ir viskas pakvim
pa šviežiu oru, o dangus atrodo 
dar skaistesnis. Net ir tuo laiku 
reta pamatyti meksikietį su liet
sargiu: jie per daug “išdidūs”, 
kad naudotus tokiu menku ci
vilizacijos įratikiu. Daug pa
prasčiau įlįst kur į tarpvartę ir 
apšnekėt dienos įvykius su ki
tais ten prisiglaudusiais, kol ir 
vėl pradės šviesti saulė.

Kalbant apie meksikiečius... 
Tiek daug jų pdgrindinių savy
bių reikia nuolat turėti omeny
je, kad paskui netektų nusivilti! 
O pilnai juos suprasti, tur būt, 
tik metų eilę ten išgyvenus bū
tų galima. Visų pirma: nesitikėk 
niekad gauti tikslios informaci
jos, sužinoti tikros kainos, net 
iš policininko ar kompetentingo 
valdininko. Jie nemėgsta “abso
liutų”. Jei priežodis ir sako, kad 
klausdamas ir į Romą nueisi, 
tai nebūtinai dar surasi tai, ko 
ieškai Meksikoje. Antra, atmink, 
kad “Meksikoje daug ko trūks
ta, bet laiko yra beveik per 
daug”; atseit, nelauk iš žmonių 
punktualumo. Išskyrus lėktu
vus, visos susisiekimo priemo
nės vadovaujasi principu, kad 
“jei neatvažiuosi šiandien, tai 
rytoj”.

Kelionės po Meksikos gilumą 
tin spalvingos, ypač atokiau iš
mėtytose vietovėse. Įsilipi į ant
ros klasės autobusą (beveik iš 

i Nojaus arkos laikų), ir pradėk 
i laukti staigmenų. Neišvažiuos ' 
i jis tol, kol šoferis neatsikalbės 
su draugais ar šeima. Ir pake- 

i liui reikia sustoti paplepėt su 
j pažįstamais, užkąst ant iešmo 
kepamo avinuko, nubėgt pažiū
rėt kokio parado. O kai kokiam 

' kaimelyje susitinka kokie ketu
ri tos pačios linijos autobusai, 
tai jau visa šventė: visi kartu 
valgo, tapšnoja per šlaunis ir 
pečius, užgeria vietinės buizos... 
Gi jei tu rodai įtemptą veidą, 
juokiasi: Kam skubėti? — gy
venimas toks mielas.

I

Ne vieną autobusą kiekvieną 
kartą tenka užkurti, papumpuo- 
jant ranka, atidarant visą mo
torą, ir ten pasirodo visas mek
sikietiškas “machismo” (vyriš
kumas) : įsibėgėjęs, šoferis už
šoka ant viršaus, iškilmingu 
mostu atkelia dangtį, ir po dar 
keletos “pirouettes” autobusas 
jau važiuoja. Pasitaiko, žinoma,

Didingų bažnyčių fasadai — ispa
niškosios kultūros palikimas Mek- 

’ sikoje.
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Coanos Parcek Express Corp.
Prisijungusi prie Podarogifts, Ine.

PRIIMA Sovietų Sąjungoje gyvenantiems giminėms 
užsakymus BUTŲ, o taip pat, Sovietų gamybos pre
kių: — AUTOMOBILIŲ, ŠALDYTUVŲ. TELEVIZIJOS 
APARATŲ, SKALBIAMŲ MAŠINŲ. PRODUKTŲ ir t. t.

INFORMACIJŲ IR NEMOKAMŲ KATALOGŲ GALITE GAUTI 
VYRIAUSIOJE ĮSTAIGOJE ARBA VISUOSE MŪSŲ SKY
RIUOSE.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

45 W. 45th Street, New York, N. Y. 10036
Tel CI 5-7905

I

Meksika dar daug kur primena Viduržemio pakrančių Europą

siką ir savo mašina, ir tai, tur 
būti, pats patogiausias ir malo
niausias būdas: nedirginami ner
vai (jei įpranti prie nuolat per 
kelią einančių karvių, asilų, ka
lakutų), lengviau susistatyt sa
vo programą, pasiekiama kiek- 
lias dienas kiekvienas turėtų 
kelias dienas kiekvienas turėtų 
paskirti meksikietiškam antros 
klasės autobusui: ne veltui juk 
ir Luis Bunuel apie jį susuko 
visą filmą.

• Vilniaus katedros vargonai, 
kaip praneša Tiesa (birž. 25), 
išmontuoti ir siunčiami į Leip

cigą taisyti bei atnaujinti. Vil
niaus katedra dabar yra pavers
ta meno galerija.

*<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'.į 
l|T TTW * RADIO (LIETUVIAI); 

VlnUUII I-V. Sav. DAN LIUTIKAS į 

PASIRINKIMAS SPALVUOTU AR PAPRASTU TELEVIZIJŲ ; 
• RADIJU • STEREO • ORO VĖSINTUVU • TAISYMAS ;

= 2412 VVEST 71st ST, CHICAGO, ILL. 60629. TEL. - 471 -2446Į 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'

i

Atdara ekmad iki ketvirtad 6 v ryto iki 1 v ryto penktad lt 
šeštadieniai? iki 5 valandos rvtc.

LAUKIMO 
TALPA -

Rezervacijoms skambinkite

IMMEDIATE OPENINGS 
NAVAL ARCHITECTS

MECHANICAL ENG1NEERS
S R L R R Y 0 P EN

One of the largest steel fabricators in the United Statės 

Send resume in confidence to 
PERSONNEL DIRECTOR 

AVONDALE SHIPYARDS, INC.
P. 0. Box 50280 

New Orleans, Louisiana 70150
An Equal Opportunity Employer

Dar įdomiau išsirengti į visiš
ką krašto gilumą, į kalnus, tik 
arkliu ar asilu pasiekiamus. Ži
noma, tam reikia ypatingo už
sigrūdinimo, reikia kuriam lai
kui užmiršt civilizaciją, bet kar
tu tai ir yra pats geriausias bū
das pažinti tikrą, nesugadintą 
meksikietį, kuris dažnai net is
paniškai nemoka ir dar yra iš
laikęs visas indėnų tradicijas. 
Vos tik kontaktas tampa asme
niškus, pasirodo jo nuoširdu
mas, tada jau į keleivį nebešnai
ruojama, kaip į svetimšalį.

Žinoma, galima apvažiuot Mek

užmiršt, kad motoras benzinu 
varomas. Bet ir tai ne proble
ma: nekantresni keleiviai išsodi
nami, ir, po pusvalandžio kito, 
juos paima antras pro šalį va
žiuojantis autobusas. Kartais 
neprivažiuoji paskirtos vietos, 
bet jei esi optimistas, pripažįsti, 
kad tai tau suteikia progą susi
pažint su vietove, kurią šiaip 
būtum aplenkęs.

Nenuostabu tad, kad visi šo
feriai ten “apeliuoja” į antgam
tiškas jėgas, idant kaip nors 
įvykdytų kelionę. Neteko būti 
nei vienam anos klasės autobu
se, kur apie šoferį ir vairą ne
kabėtų bent keletas rožančių, 
škaplierių, medalikėlių. Pats 
įspūdingiausias turėjo net tris 
šv. Mergelės statulėles, apkai
šytas rožančiais ir dirbtom gė
lėm, keletą Angelo Sargo pa- 

! veikslėlių ir užrašą per visą 
priekinį stiklą: “Į tavo rankas 
atiduodu savo kelionę”. O buvo 
iš tiesų tai atmintina kelionė; 
vienas nuotykis sekė kitą; ta- 

! čiau “tikinčiųjų dangus”: pas
kutinę valandą šoferis “pasi
spaudę”, ir atkakome beveik 
punktualiai.

Taip, tas kraštas tikrai spal
vingas, nors kartais tenka be
veik iki burmistro nueiti, kad 
tau būtų leidžiama naudotis 
meksikiečių privilegijomis. Vis 
dažniau turistai stumiami į spe
cialius “liuksusinius” autobusus 
(koks nusivylimas, kai staiga 
atsirandi tarp trisdešimties ame 
rikonų!), specialius taksi, net 
specialius laivelius, kad persi
keltum į salas ežero viduryje. 
Ir jei kartais bumbėjai, kad ša
lia tavęs atsisėdo visais lauko 
ir namų kvapais atsiduodantis 
indėnas, dabar, blankių be iš
raiškos veidų apsuptas, pasigen
di ano spalvingumo.

I
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TV, Radio, Stereo, Air-Conditioners

BANGA
Pardavimas ir taisymas

2649 VV. 63rd St., Telef. 434-0421 
P. Rudėnas K. šimulis

•u

MOVIIMG
SERfiNAS perkrausto baldus b 

kitus daiktus. Ir ii toli. Miesto le' 
dlmai tr pilna apdraudė 
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

ŠERY.

5-2787
5-2737
5-1864

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
COSMOS ENPRESS

HARQUETTE GIFT PARCEL
3 skyriai Chicagoje:

2608 69th St. Tel. WA
2501 69th St. Tel. WA
3212 So. Halsted St. Tel. CA

Lietuvių bendrove, kuri turi teise 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chicagos ) Lietuvą.

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

E. Ir V. Žukauskai

Kuriam galui 
mokėti daugiau?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO- 
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
KITE NUO $500 IKI $1.000

BALZEKAS MOTOR
SALES, INC.

LIKĘ US”
• IMPER1AL
• VALIANT

“U WILL
CHRYSLER
PLYMOUTH

4030 Archer, VI7-1515

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO SĄ-TOM.

On savin?? accounts on investment bonus
NUO SAUSIO MĖN. I d., 1967 

Sąskaitos apdraustos iki $15,000 
8RIGHT0N SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

FRANK’S T. V. 8č RADIO, Ine.
I 3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO,
At STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI ORu U VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(LIUENSED by Vnešpoayltorg)

VYRIAUSIA IŠTAIGA

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

8 Pagrindai, kodėl Podarogifts, Ine. 
pritraukia tūkstančius mūsų klijentų, 

kurie siunčia
DOVANAS Į USSR*

1. Jiem nereikia gaišti laiko, superkant ir nešant 
siuntinius į persiuntimo įstaigas.

2. Jie neturi spėlioti dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus muitus, įpakavimo ir persiunti

mo mokesčius.
4. Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilį, moto

ciklą, televizijos priimtuvą, radijo aparatą, šaldy
tuvą arba

5. Jie įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERI, su kuriuo jų 
giminės jiems patinkamas prekes gali įsigyti 
Vnešposyltorg'o

DOLERIŲ - KRAUTUVĖSE
6. Jų giminės gali įsigyti maisto produktų, audeklų, 

drabužių ir avalynės tinkančius jų skoniui ir pri
taikintus.

7. Jie taupo laiką, nes tuo atveju nėra gabenimo per 
Atlantą.

8. Jie sutaupo pinigų, nes DOLERIŲ - KRAUTUVĖSE 
prekės yra labai žemomis kainomis.

Aplankykite mūsų Parodinę Salę Nevv Yorke.
Siųskite savo užsakymus ar klausymus į

PODAROGIFTS, Ine.
(Vienintelis Dovanų atstovas JAV-se)

220 Park Avė. South (comer 18th Street) 
Nevv York, N. Y. 10003 

Tel. 212 -228-9547
arba į prie jo prisijungusias firmas:

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

1530 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. 11216
Tel.: 212 IN 7-5522 

arba į bet kurį jų skyrių

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 VVest 45th Street, New York, N. Y. 10036 

Tel.: 212 CI 5 - 7905 
arba į bet kurį jų skyrių

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tel.: 215 VVA 5-3455 
arba į bet kurį jų skyrių

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.

JOKIO

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimai-

• Puiki atmosfera
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& $2.25

GREITAS PATARNAVIMAS 
350 SĖDIMŲ VIETŲ.

436 - 4622.

Artesian Restaurant
2432 VVest 63rd Street (63rd & Artesian)

MUSŲ SKYRIAI:

P I E
$1.65

BROOKLYN, N. St. 
VEW YORK 3, N. Y, 
VFVVARK. N. J.
SOUTH RIVER, 
t'TICA, N. Y. 
FARMINGDALE.
PHILADELPHIA 
ALLENTOWN, PA. 
ROCHESTER 5, N. Y. 
LOS ANGELES 4, C A L. 
CHICAGO 22, ILL. 
BAIZHMORE 31. MD. 
BUFFALO 12, NEW YORK 
DETROIT 12, MICH. 
HARTFORD 6, CONN. 
JERSEY CITY. N. J. 
SYRACUSE, N. Y. 13204 
CLEVELAND 15, OHIO 
HAMTRAMCK. MICH 
SO. UOSTOS, MASS 
TRENTON 10 VF.VV JERSEY 
RAHVVAY, N. J.

N. J.
N. J.
23, PA.

1530 BEDFORD AVĖ.
78 SEOOND AVENUE
250 MARK ET STREET

40 WHITEHFAI) AVENUE 
963 BLEECKER STREET 
FREEWOOD ACRES
631 ----------------- ---------------
126
558
107______________ _________
1241 NO. ASHLAND AVENUE 
1900 FLEET STREET
701 FILI MORE AVENUE 
11601 JOS CAMPAU AVENUE 
643-47 ALBANY AVENUE
219 MONTGOMERY ST.
S15 MARCELLUS STREET ___
1028 KENILWORTH AVENUE 
11339 JOS CAMPAU AVENUE 
396 W. BROADWAY 
1152 DEUTZ AVENUE
717 W. GRANU AVĖ.

W. G IKARU AVENUE 
TTLGIIMAN STREET 
HUDSON AVENUE

SO. VERMONT AVENUE

IN 
OR
MI 
OI 
RE

7-8465
4-1540
2-2452
7-6320
2-7476

363-0404 
P® 0-4507 
HE 5-1654

232-2942 
DU 5-6550 
HU 6-2818 
DI 
TX 
TO 
CH
HE

C 
PR 
TO 
AN 
EX

2-4240 
5-0700 
8-0208
7- 5161
5-636S 

475-9746
1- 0696
9-8980
8- 1120
2- 0306 

381.8997

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 62 H S. Westem, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom dienom nuo 9 iki
6 vai. vakaro. Sekmadieniais uždaryta liepos ir rugpjūčio mėn.

*



SPAUDOS SKILTYSE
(Atkelta iš 2 psl.) 

redaktorium, bloga tai, kad re
daktorius pasikeičia — kitas 
buvęs palankesnis pabaltiečių 
bylai... O mūsų spaudos žmonių, 
sugebančių tokius santykius pa
laikyti — labai nedaug. Italijo
je gal vienintelis — prel. V. Min 
cevičius, Vokietijoje — V. Ba
naitis, tačiau susidūręs su, jau 
keleri metai, pastebimu vokie
čių spajidos šaltumu (čia išim
tis — vokiečių radiofonai, su
teikiu vietos lietuvių muzikai, 
bet tik retesnėmis progomis, ir 
minėta Fink leidykla). Šveica
rijoje, be dr. A. Geručio, atro
do, turi ryšių su spauda ir prof. 
J. Eretas. Beje, reikia nepamirš
ti ir Vasario 16 gimnazijos mo- u. 
kyt. Frico Skėrio, palaikančio 
itin artimus santykius su Mann- 
heimo ir i _ 
kiečių spauda — Gimnazijoje j 
vykstą minėjimai ar sukaktys 
tos spaudos pastebima, iškelia
ma, ir lietuvių vardas tikrai; 
populiarinamas. Tačiau toji

Spauda — tik sritinė ir nepasie
kia visos Vokietijos gyventojų.

Vokiečiai atkreipė dėmesį į 
Meką

Jei pasižvalgyti filmų pasauly, 
pastebėsime, kad Vokietijos ki
no teatruose pasirodžius A. Me- 

! ko filmui “Hallelujah, the 
Hills”, žymiųjų dienraščių ver
tintojai brolių Mekų filmą įver
tino tikrai šiltai. Buvo parody
ta, kad Mekas esąs “New Ame
rican Cinema” vienas pagrindi
nių perversmininkų ( Chef - re- 
voluzzer), kad šis amerikietiš- 

I kasis pop - filmas stebinęs savo 
įvykusia parodija, vykusiu fil
minių išraiškos formų panaudo- 

Miunchene einančiame 
dienraštyje “Sueddeutsche Zei- 

v i • • . . i tung Joachim von Mengers-aplinkinių miestų vo- , ° , -.. . x . ?•hausen pabrėžė intelektualines 
' Meko intencijas, padarydamas 
, išvadą, kad filmas esąs tikras 
j “deimančiukas’ (vokiškai — 
eine Koestlichkeit). Tuo būdu 
brolių Mekų vardai buvo skel
biami ir vokiečių spaudoje. Ki
tas reikalas, kad niekas nepa
tyrė mūsų filmininkų tikrosios 
kilmės.

i

> • O. MUašiaus pagerbimas
' Prancūzijoje. Gegužės 21 d. “O. 
i V. L. Milašiaus Bičiulių draugi- 
■ jos” nariai Fontainebleau (Pran 
Icūzijoje), O. Milas aus devynias
dešimties gimimo metų sukak
ties ir draugijos pirmo leidinio 
(Cahier) išleidimo proga suren
gė mūsų rašytojo - poeto ir fi
losofo O. Milašiaus minėjimą. 
Dalyviai, visų pirma, aplankė 
O. Milašiais kapą Fontainebleau 
kapinėse, kur minėjimo pirmi
ninkas p. J. Cassou pasakė giliai 
jaudinančią kalbą. Po to įvyku
siame susirinkime apie O. Mila-

1 šiauš poeziją kalbėjo p. M. Se-

ramy, J. Cassou, J. Audard. Mi- čiuliais. O. Milašius, ypač pas- 
nėjimo dalyviai Fontainebleau kutiriiaisiais savo gyvenimo me- 
parke taipgi aplanke tas vietas, 
kur garsusis paukščių “lesinto
jas” Fontainebleau parke mėgo 
susitikti su savo sparnuotais bi-

9

Trys turiningos sukaktys
'(Atkelta iš 3 psl.)

Ji išreiškia realybę ir susimąsto 
antgamtinės mistikos ekstazėje. 

Federico Garcia Lorca reiškė
si dar ir ‘kaip dramaturgas, ta
čiau pastaroji jo kūryba, nors 
ir kupina lyrikos, gaus, poeti
niais 'išgyvenimais, tačiau pasi
žymi personažų nerealumu ir be
galinki jų nuo gyvenimo atitrū
kimu...

Kaip ten bebūtų, Federico Gar 
čia Lorča lieka pats žymiau
sias Japonijos literatūros lyri
kas ir poetas, nors jojo lyrika 
liko neišbaigta, kaip liko neiš
baigtas ir pats jo gyvenimas...

Jo •gyvenimas ir jo poetinė - 
lyrinė kūryba yra daug ir la
bai dąug įdomesnė, kaip kad jį 
ir ją piešia savo garsiuose ro
manuose jo asmeninis draugas 
ir rašytojas Jose Maria Giran- 
della, tik per stebuklą išvengęs 
kartuvių jnirties...

Ispanija ir visas poezijos pa
saulis ir po 30 metų jo neteki
mo sukakties studijuoja jo kū
rybą. ją išgyvena kaip kokį ne
išbaigtą testamentą..;

K* W *♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ST. ZABRODSKAS
MIESTO IR NAMŲ STATYMO 

KONTR AKTORIUS 
Atlieka remonto, perstatymo Ir na

mų statybos darbus, cemento darbus 
elektros Įrengimus ir kt. Išrūpina 
reikalingus leidimus, iš miesto val
dybos namu statymui, pertvarkymui 
ir remontavlmui.

Visas dariais yra garantuotas ir 
apdraustas.

2040 West 52nd Street 
Telef. — PR 8-7887 

CHICAGO, ILLINOIS 60609
♦ ♦ ♦

Pristatome Visokiy Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

Rankomis išpiaustytl paveikslų 
rėmai. Pritaik nti paveikslams 
skelbimų rėmai ir metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oaklej’ Avė., Chicago

Tel. VIrginiai 7 -7258 59

PATYS ĮSIGYKITE IR KITIEMS 
Pasiūlykite šiluvos Mari
jos , šventinimo ir RELIGINIO 
KONGRESO' Washingtone MUZI
KOS PLOKŠTELĘ.

ISO' Washingtone MUZI-

■S

f■11
PASIKLAUSYKITE ISTORINIŲ 

ĮVYKIŲ;

J. Naujalio Mišių, Dainavos an
samblio giedamų šventovėje,

Br. Budriūno giesmės “Sveika 
Marija”, atliekamos sol A. Pava 
sarto,

J. Štarkos kompozicijos “Tušti 
paliktieji namai”. įdainuotos sol 
R. Mast'enės.

tais, ten kūdikiškai globojo lau- Į 
kinius paukščius. Minėjime da
lyvavo ir Fontainebleau meras 
p. Seramy.

METROPOLIS-RESTORANAS
6538 S. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL. — TEL. 476-9009

Vienintelis lietuviškas restoranas su gerais patiekalais, kaip šašlykas, 
šnicelis ir kt., didelis pasirinkimas vietiniu ir importuotų garimų. 

Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laikų, skaniai paval
gyti ir atsigaivinti.

Atdara kasdien nuo 3 vai. popiet iki vėlumos, šeštad. ir sekmad. 
nuo 12' vai. d. iki vėlumos. Visi prašomi atsilankyti.

Savininkai PETRAS IR ANTANINA KAI ŠAI

Pavasariniai ir vasariniai 
siuntiniai 1967 metams

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų pavasn 
riui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už ž?mą kaina 
ir į juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reikalinga Jūsų ari i 
miesiems.

žinoma, taip pat kiekvienas s untėjas gali 
tini savo nuožiūra. pasinaudodamas mūsų

Moteriškas (1967).
Nailoninis su diržu itališkas lietpaltis. 3 
kostiumui medžiagos 4 yds. puikios suknelei medžiagos. 1 komo 
lektas nailonin ų apatinių rūbų 2 p geriausios rūšies nailoniniu 
kojinių. 1 šilkinė gėlėta skarelė. 1 nailoninė skarelė. 12 specialiai 
parinktų namų darbui adatų. 2 špūies labai stiprių s ulų. 1 trtim 
pom rankovėm megstukas

Kaina $75.00.

I

sudaryti dovanų siun 
kainoraščiu

yd vilnones angliško

Vyriškas (1967).
Itališkas nailoninis su 
kos vilnonės kostiumui 
terylino kaklaraištis, 1 
arba vilnonių kojinių, 
stiprių siūlų, 3 jardai vilnones paltui medžiagos.

Kaina $75.00.

diržu dėvimas lietpaltis, 3>/3 yds. angliš- 
medžiagos, 2 nailoniniai v. marškiniai, 1 
komplektas apatinių rūbų, 2 p nailoninių 
12 įvairaus dydžio adatų, 2 špūlės labai

Jungtinis moteriškas 1967 ir vyriškas siuntinys

Kainuoja $135.00.
Tebesiunčiame ir visus kitus mūsų anksčiau skelbtus siunti

nius dar vis už tą pačią kainą.
Automobilius, dviračius, motociklus, siuvamas mašinas, 

svaiginamus gėrimus, tabaką ir maistą (sov. gamybos) pristato
me iš kooperatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius

M O V I N G 
perkrausfo baldus iš arti ir toli 

A. BENIULIS
Chicago, III. 60629, Tel. RE 7-7083

♦ ♦♦♦ ♦ ♦ -♦ ♦-♦♦♦♦ • -

CARR MOODY 
LUMBER CO 
STASYS UTWINAS, Prez 

3039 So. Halsted St., VI 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristatvr a 

telkiame nemokamai.
Kastine atdara kaad en nuo

■ y to

Br Markaičio “Nenuženk nu> 
aktneaš. o Marija’’ giesmės, atlik 
tos sol Pr Bičkienės

T. Brazio 
sudainuotos 
vyrų choro, 
tūkstantinės

dainos '‘O. toli, toli'' 
New Yorko Lietuvių 
ir giesmių, giedamų 

minios.
kaina $5.00; ji gau-

s
Iki 6 vai vakaro ii SeStad b 

mals ik) 1» vai p. p

Plokštelės
narna pas lietuviškų plokštelių pla
tintojus arba pas leidėją: Šiluva 
Record, 110 W Lafayette Avė.. 
Baltimore. Md 21217.
■T-TiiiĮ* ž—TTiri --".riBr 'X , 1

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų maldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
k tų namams reikmenų

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

FURNITURE CO.
F. A. RAUDONIS ir

2310 W. Roosevelt Road

ROOSEVELT
N. BERTULIS

Tel. SEeley 3-4711
antr., treč ir šeštadieniais nuoAtdara pirmad. ir ketvir. 9—9 vai.,

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:80 v. po pietųį

MODERN
photogrophy

FOTOGRAFAS
ŽAVIOMS NUOTAKOMS

SIUVIMO MAŠINOS
BERNINA • NECCHI • ELNA • 

PFAFF • KENMORE 
(Bvelcarlėkos, vokiško®, itališkos, ja
poniškos, Slnger tr kitos). Taisome, 
parduodame ir nuomojame prieina
momis kainomis tr sąlygomis. Dar- 
bas greitai Ir sąžiningas. Turime 
dalis, pritaikome pagal skoni kabi
netus. Aptarnaujame Chicagoje ir 
priemiesčiuose. Parduodame Ir taiso
me dulkių siurblius.

B & B SFAVING MACIŪNE CO. 
4214 S. Ąrcher Avė., Chicago. TU. 
00632. Tei. 027-0044; 927-0045.

Vedėjas Arvydas M. Dikinis

■ , ........ -

a
Ir

_____ _____
LIETUVI, ATOSTOGAUK SMAGIAI!

Pigu. Švaru. Šeimoms ir pavieniams. 200 pėdų nuo Atlanto. 
Atsilankę nesigailėsite.

Florida Surfside resortas. Pompa no Beach,
710 South Ocean Blvd. (A-l-A).

Kviečia: sav. E. RUDAITIS ir K. JUŠKENAS
Tel.: Chicago LA 3-9219. Florida: Area code 305-942-2400

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
{vairių 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, Illinois 60629

Tel. PR 6-8998

heme of

60650

BALTIC STORES LTD.
( Z. JURAS)

421, Hackney Road, London, E. 2., Engiand
Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas 

pristatymas.
Atstovai:

A. Kusinakis, 167 College Str., Sudbury, Ont., Canada. 
L. Radzevičius, R. R. 2. Port Arthur, Ontario, Canada. 

C
Galime pervesti, ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę pasirinkti kas 
Jam patinka iįŲiipecialių krautuvių.

k. ST. ANTHONY jįj
i SAVINGS i IOAN ASSOCIATION

Joieph F. Grlbau.ko.
Evecutive Secretary

heme of 
MODERN 

photogrophy

AND LOAN ASSOCIATION

sąskaitas

t.

STEIN TEXTILE CO

0N INVtSTMENTS 
Unifs of $100 00 
Dividend Checks 
Mailed Ouarlerly

1447 So. 491h Court
CICERO, IL1IN0IS • 

Phone (Area Code 312) 656-6330

HOURS- Mm. 9 8; Tom.. Thur... fri. 9 5; Sal. 91; Wed. Cio.ed
Soylnqi In By The lOth Of T.he Month Wlll Earn From Tk» 1»t.

5
0N BONUS SAVINGS 

Uniti of $1,000.00
For 3 Yesri 

Dividend, Paid 
Ouaderly 

or Compounded

f LIETUVIŠKA VALGYKLA. GRAŽIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS RESTORANAS, KURIAME 

GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI.

Govvns by Martha

PORTRAITS • CANDIDS 
3213 South Morgan St. YA 7-5858

CRANE SAVINGS
B. B. PIETK1EVVICZ, Prez.

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

Naujas aukštas dividendas 

mokamas už investavimo

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

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

„ ANTRAM, ir PENKT...........................9 v. r. Iki B v. v.VALANDOS: PIRMAD Ir KETV............................S y. r. Iki 9 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. 1. Iki 12 v. d........... Trečlad. uždaryta

—.....:...........

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI PAVASARIO 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 4%% išmokamas du kart per metus už

visas taupymo sąskaitas.
PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokėjimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

HJLYJTUA.'L Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO ILL. 60608
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da- 
masko, blokados, “boucle’s” ir “fiberglass”.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSITE DOVANĄ.
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffeta, aksomo, ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

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

Nemokama vieta mašinoms pasistatyti už kampo į šiaurę 
Jefferson Street — Cheriun’s aikštėje.



LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS 

VII-SIS SUVAŽIAVIMAS IR JO PROGRAMA

Suvažiavimas įvyks šiais me
tais rugpiūčio 23—27 d. Lietu
vių Vasario 16 gimnazijoje, 684 
Hpettenfelde (Schloss Rennhof) 
b. Lampertheim (Vokietijoje). 
Į jį yra kviečiami visi Akademi
jos nariai, o taip pat ir tie lie
tuviai, kurie domisi mokslu bei 
lietuviškaisiais jo skleidėjais.

Suvažiavimo dalyviai, kurie 
nori būti aprūpinti suvažiavimo 
metu nakvynėmis, maloniai yra 
prašomi kiek galima greičiau 
parnešti savo atvykimo laiką 
kun. dr. J. Avižai, kad jis galė
tų rezervuoti kambarį. Jo ad
resas: Kun. dr. J. Aviža, 8 
Muenchen 2, Unter Anger 2., W. 
Germany.

Už kambarį vienai parai reik
tų mokėti apie 16 DM. (su val
giu).
■ _L. K. M. Akademija maloniai 
kviečia visus tautiečius, kurie 
domisi mokslinėmis problemomis 
bei jų puoselėtojais lietuvių tar
pe, gausiai dalyvauti jos VII- 
me suvažiavime.

Lietuviškos įstaigos bei moks
liniai lietuvių suvažiavimai liudi
ja tą seną lietuvių tautos troš
kimą — laisvai ir nekliudomai 
žengti kultūros bei mokslo ke
liu.
, L. K. M. Akademija šiuo sa
vo suvažiavimu su džiaugsmu 
konstatuoja, jog šio kilnaus lie
tuvių tautos troškimo negalėjo 
nuslapinti jokia jėga ir jokios 
išeivijoje pasitaikančios kliūtys.

Suvažiavimo įvedamąją pilna
ties posėdyje paskaitą skaito 
prof. dr. J. Eretas: “Mūsų krikš

Verta būti 

čioniškosios kultūros raida ne
priklausomybės laikais”.

Teologijos sekciją organizuo
ja ir jai vadovauja kun. prof. 
dr. J. Juraitis. Joje numatytos 
šios paskaitos:

Prel. L. Tulaba: “Apaštalų ir 
vyskupų kolegija”.

Kun. prof. dr. J. Juraitis: 
“Malda, kaip asmeninis žmogaus 
išsireiškimas šiandieninių kraš
tutinumų šviesoje”.

Kun. A. Rubikas: “Pasaulie
čio vaidmuo Bažnyčioje”.

Filosofijos seksiją organizuo
ja prof. dr. J. L. Navickas. Pa
skaitų temos dar negautos.

Istorijos mokslų sekciją orga
nizuoja ir jai vadovauja kun. 
prof. dr. P. Rabikauskas, SJ. 
Numatyti paskaitininkai yra 
šie:

Kun. prof. dr. P. Rabikaus
kas, SJ, paskaita: “Mokslinė pa
žanga Vilniaus Akademijoje”.

Prel. P. Jatulis, paskaita: 
“Kardinolo Jurgio Radvilos veik 
la lietuvių tarpe”.

Kun. dr. J. Vaišnora, MIC, 
pranešimas: “Lietuviai misinin
kai Sibire”.

Dr. P. Rėklaitis, pranešimas: 
“Du Vilniaus miestovaizdžio ti
pai XVI—XVIII amžių grafi
koje”.

Sociologijos mokslų sekciją 
organizuoja ir jai vadovauja dr. 
K. J. Čeginskas. Joje paskaiti- 

'ninkai yra šie:
Dr. K. J. Čeginskas: “Visuo- 

I meninės raidos bruožai šiandie- 
1 ninėje Lietuvoje”.
| Kun. dr. V. Kazlauskas: “Šiuo 

laikinio ateizmo socialinis verti
nimas”.

Literatūros sekciją organizuo
ja ir jai vadovauja dr. J. Gri
nius. Joje numatyta paskaita:

Dr. J. Grinius: “Laiko balsas
ir lietuvių literatūra”.

Medicinos mokslų sekciją or
ganizuoja prof. dr. V. Pavila- 
nis. Joje numatomos šios pa
skaitos:

Prof. dr. V. Pavilanis: “Spe
cifinis imunitetas virusų sukel- 

> to vėžio”.
Dr. D. Jasaitis, pranešimas: 

“Hipotermija — jos fiziologi
niai padariniai ir jos klinikinis 
pritaikymas”.

Suvažiavimas baigiamas Že
maičių vyskupijos 550 m. įkū
rimo paminėjimu. Ta proga bai
giamajame pilnaties posėdyje 
prof. dr. Z. Ivinskis skaitys pa
skaitą apie Žemaičių (Medinin
kų) vyskupijos įkūrimą.

Galutinė suvažiavimo progra
ma, nurodanti atskirų sekcijų 
posėdžius ir laiką, bus atspaus
dinta vėliau.

• Chicagos miesto biblioteka 
nupirko Aloyzo Barono knygos 
“Footbridges and Abysses” bib
liotekai ir jos skyirams 46 eg
zempliorius. Tokius didesnius 
užsakymus biblioteka daro ta
da, kai bibliotekos skaitytojai 
kokios nors knygos pageidauja, 
šias knygas bibiloteka yra pir
kusi jau ir anksčiau, tačiau da
bar dar papildė, nes bibliotekos 
mieste yra net 63 skyriai.

• Bandomas atkurti tikrasis 
Donelaičio portretas. Vilniaus 
laikraščiai birželio 23 d. prane
šė, kad Lietuvių kalbos ir lite
ratūros institute pasiryžta tiks
liau patirti, kaip atrodė Kristi
jonas Donelaitis. Mat, nėra išli
kusio K. Donelaičio jokio port
reto. Dabartiniai jo portretai 
yra tik šių laikų dailininkų įsi
vaizduoti.

Klausimui, kiek tai bus įma
noma, tiksliau išaiškinti sudary
ta filologų ir archeologų komisi
ja. Jos pirmininkas — filologi
jos mokslų daktaras L. Ginei
tis. Komisijos nariai su grupe 
studentų jau išvykę į Tolminkie
mį, kur ieškos K. Donelaičio ka
po, ir jei ras, tai iš kaukolės 
bandys atkurti portretą...

Ekspedicijos metu taip pat 
būsianti renkama medžiaga apie 
Donelaitį ir jo laikus.

Šis žygis vėl išryškina pasige- 
,dimą kitos komisijos ir ekspedi
cijos: tokios, kuri pajėgtų atkur
ti ir senąjį Tolminkiemio vardą, 
rusų paverstą į Čistyje Prudy...

(E)
• Lenkų rašytojai prieš cen

zūrą. Reuterio žinių agentūra 
pranešė, kad neseniai įvykęs 
Lenkijos rašytojų kongresas 
Koszaline priėmė rezoliuciją 
cenzūros klausimu, reikalaujant 
autoriams teisės apeliuoti dėl 
cenzūros nutarimų, atmetant 
knygas bei straipsnius... Taip 
pat Reuterio agentūra prane
ša, kad ir Sovietų Sąjungos 82 
rašytojai pasiuntė prašymą So
vietų Sąjungos rašytojų suva
žiavimo vadovybei apsvarstyti 
Aleksandro Solženicino pareiš
kimą, kuriame jis apgailestavo 
sovietų cenzūros pagriežtinimą 
ir Sovietų Sąjungos rašytojų 
suvažiavimo nesugebėjimą ap
ginti savo narių teises. Ta pro
ga Solženicinas pareiškė, kad 
jis pats negalįs išleisti savo vei
kalų, nes slaptoji policija kon
fiskavusi jo rankraščius. 82-jų 
Sovietų rašytojų prašymą pa
sirašė tokie žinomi rusų rašy
tojai kaip Tvardovskis, Paus- 
tovskis ir kiti, gi poetas JeVtu- 
šenko taip pat atsiuntė savo 
pritarimą iš Ispanijos.

• Bolševikines revoliucijos 
minėjimo ruoša iki persisotini
mo. Likus jau tik keturiems mė
nesiams iki bolševikinės revoliu
cijos Rusijoje garbinimo metų 

pabaigos, sukaktuvinių renginių 
gausa Lietuvoj eutirštėjo iki 
persisotinimo.

Paskutinę birželio savaitę į 
Vilnių buvo sušaukti 83 chorai, 
82 “kaimo kapelos”, iš viso per 
9 tūkstančius žmonių, kurie bu
vo rengiami liepos 1 dienos ju
biliejiniam koncertui. Koncerto 
turinys ir forma — ištisai “so- 
cialistiški”, tai yra, bolševikinę 
revoliuciją garbinantieji dalykai. 
Į tą muziką įjungiami ir gegu
žės mėnesį katedros bokšte 
įrengtieji iš senų Lietuvos baž
nyčių surinkti varpai... Drauge 
rengiamos ir sportininkų var
žybos. Rengiama karnavališka 
eisena. Birželio 30 d. atidaryta 
“liaudies dailės” paroda, kurio
je dalyvaują 413 “liaudies dai
lės miestrų”.

Pirmąją chorų repeticijų die
ną paaiškėjo, kad “estradoj per 
daug tuščios vietos”: geroka da
lis choristų, patekusių į Vilnių, 
išsilakstė po miestą pasidomėti 
ne taip jau labai revoliucingais 
dalykais... Turėjo būti griebtasi 
griežtesnių drausmės priemonių 
kad “revoliucijos garbintojai” 
būtų sulaikyti nuo nukrypimų 

(E.) ’

• Katekizmas tapo labiausiai 
perkama knyga. Naujasis Olan
dijos katalikų katekizmas pa
sidarė pirmaujanti šių metų 
knyga — bestselleris. Paskuti
ne savo laida jis jau viršijo pu
sės milijono egzempliorių skai
čių. šį rudenį išleidžiama ka
tekizmo vokiškoji laida pava
dinta TIKĖJIMO MOKSLAS 
SUAUGUSIEMS. Naujasis ka
tekizmas nebevartoja klausimų 
ir atsakymų formos, bet tie
siogiai nagrinėja įvairias kata
likų tikėjimo ir gyvenimo pro
blemas.

NO FEE! AGE OPEN! FREE PLACEMENT! 

Immediate Openings! 
WOMEN TO DO

DOMESTIC W O R K ,
FULL or PART TIME

TOP WAGES. FINEST of HOMES

DOMESTICS UNLIMITED
6007 VV. ROOSEVELT ROAD CICERO, ILLINOIS

PHONE — 656 - 8686 It will pay you to investigate.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

i

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios;
4605 - 07 South Hermltage Avenue

Telefonas — YArds 7 -1741 - 2 
4330-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3 - 044U ir LA 3 - 9852

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPBSNUOLAT AUGANČIOJE MŪSŲ

DRAUGU BENDRUOMENĖJE
Taupydami pas mus, Jūs patys padedate sustiprinti asmeniško 
savo saugumo ir laimės saitus, šitaip besielgdami Jūs 
prisidedate prie tūkstančių šeimų, kurios, kaip jūs, žino, 
kad, surasdamos reikalingą saugumą ir laimę, pasiekiamą 
taupymu, nušviečia savo ateitį.

Kaip taupytojai, Jūs visi siekiate to paties bendrojo 
tikslo — sudaryti atsargas, kad vėliau mes iš jūsų santaupų 
kitiems galėtume parūpinti reikalingas paskolas namams. 
Iš tų paskolų gautas uždarbis Jums grąžinamas dividendais. 
Tokiu būdu Jūsų santaupos padeda tūkstančiams namų 
pirkėjų, kartų ir jūsų šeimą surišti saugumo ir laimės saitais.

Planuokite gauti savo dalį, kai mes ir vėl skirstysime 
dividendus. Visos santaupos, padėtos į sąskaitą, atidarytą 
prieš liepos 10 dieną, gaus dividendus nuo liepos pirmos.

£cirgV

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

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
GR 6 • T7'T7 24 hour towing service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai

FRONT VVHEEL ALIGNMENT — VVHEEL BALANCING 
BOD Y AND FENDER VVORK 

P.AINTING, MECHANICAL REPAIR

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

SKIP'S Self Service
LIQUOR STORE

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202 |
LIEPOS - JULY MEN. 6, 7 ir 8 D.D.

TUBORG IMPORTED BEER
Caee of 24—10 oz. Throvv away bottles Case $6-49 I

ST. REMY Three Star Imported Frenc
BRANDY

h
rotu $3.98

HINE Imported Five Star COGNAC F^h $5.49

CHAPOULIE 160 Month Old Imported
BRANDY Fifth $3.98

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

MOET CHANDON Imported Wliite Seal
CHAMPAGNE Fifth $3.98

P ARK & TILFORD IMPORTED 
CANADIAN WHISKY 86.8 Proof Fifth $3.79

POPULAR BRAND OF PUERTO RICAN
RUM Lite or Gold Quart $3.89

SKAIDRIOJI 80 Proof VODKA Fifth $2.98

SOUTHERN COMFORT LIQUEUR
100 Proof Fifth $3.98

«> ^^4-4.4 •

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GCLIHYfclA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų oi.uotuvių 

b kitų papuošimų
2443 Weet 63rd STREET

Telef. PRospect 8-0833 PRospect 3 -0834

PIRKITE DARAR TIESIOG NUO 
MR. NELSGN

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

1911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste 
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335 

Vieniu blokas nuo kapiniu

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asosiacijos Nariai

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

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tek LAfayette 3-8572

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 — 1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 SO. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME
7909 STATĖ RD., OAKLAVVN, ILL., Tel. — 636 - 2820
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S DRAUGAS, šeštadienis, 1967 m. liepos mėn. 8 d.

Redaguoja St Semėnienė, 6507 S Troy St., Chicago. D1-. 60629
Tel. 925 - 5988

TRYS DIDŽIAUSI ŽMOGAUS 
DVASIOS PRIEŠAI

DR. JULIJA MONSTAVICDENE, Chicago, III.

Kaip žmogaus kūne veikia di
delė laboratorija, atliekanti įvai
rius cheminius procesus, jau iš
aiškintus ir dar daugiau nežino
mus, taip ir dvasinė, arba men
talinė, žmogaus būklė pilna emo
cinių veikimų, surištų su žmo
gaus sąmone ir pasąmone. Apie 
šias dvasines emocijas galima 
daug kalbėti ir prirašyti. Trum
pai gi sakant, svarbiausias emo
cijas galima padalinti j dvi gru
pes: pozityvines ir negatyvines. 
Pozityvinės emocijos — kurios 
sukelia žmoguje pozityvinius 
apsireiškimus, kaip: tikėjimą, 
viltį, valią, džiaugsmą, meilę, no
rą gyventi, sveikatą ir daug ki
tų pozityvinių jausmų. Viešpa
taujant pozityvinėms emoci
joms, žmogaus organizmas vys
tosi, progresuoja, sveikata žy
di, visi žmogaus organai veikia 
geriau, normaliau. Tai lyg koks 
balzamas, gaivinantis organiz
mą neišsemiama energija. “Jam 
sekasi”, sako draugai apie tokį 
asmenį.

Negatyvių emocijų žala
Negatyvios emocijos veikia į 

organizmą atbulai — neigiamai. 
Jos sukelia dvasinį sumišimą, 
žmogus nepatenkintas savimi ir 
aplinka, viskas atrodo juodai, 
begalinis beviltiškumas, pyktis 
prieš visus ir viską. Visi žmo
nės blogi, visi kalti, nepasitikėji
mas savimi, nepasisekimas dar
be ir gyvenime. Kas svarbiau
sia, toks negatyvizmas veikia į 
visas žmogaus organizmo funk
cijas taipgi negatyviai. Žmogus 
praranda pusiausvyrą, kankina 
nemiga, blogas virškinimas, 
įvairūs skausmai visame kūne, 
įvairūs raumenų spazmai ir di
delė dvasinė įtampa. Dėl tos 
priežasties kraujo indų spazmai 
pakelia kraujo spaudimą. Tas gi 
atsiliepia ir į širdį, kuri ima 
silpnėti. "Negatyvi nuotaika yra 
pagrindinė priežastis neurozės”, 
tvirtina dr. Jung. Dr. Freud, 
garsusis psichoanalistas, sako: 
‘“Kai žmoguje sveikas galvoji
mas yra apkrautas negatyvinė
mis emocijomis, tuoj atsiranda 
fizinės ir dvasinės ligos”. Žmo
gus kreipiasi nuo vieno gydyto
jo prie kito, bet nesulaukia jo
kios pagalbos, nes negatyvinės 
emocijos viešpatauja jo sąmonė
je bei pasąmonėje ir jos turi įta
kos į žmogaus protą, kuris vei
kia ta pačia kryptimi — nega
tyviai. Kas gi sukelia žmoguje 
tas negatyvines emocijas, taip 
kenksmingas pačiam žmogui? 
Neapykanta, pavydas ir baimė

Jie yra didžiausi žmogaus fi
ziniai bei dvasiniai priešai. Kai 
silpnos valios žmogus leidžia 
šioms emocijoms viešpatauti jo 
dvasioje, jis pats virsta jų au
ka. Negatyvinėms emocijoms įsi
viešpatavus, pozityvinės emoci
jos silpnėja. Tada visa dvasinė 
jėga nukrypsta į negatyvinius

siu!” Tokie žmonės vadinami 
“Dvasios ubagai", nes jie nesu
pranta, kokią skriaudą daro ne 
tik savo artimui, bet daug di
desnę sau pačiam. Jie nesupran
ta, ar nenori suprasti, kad jų 
sielos kampely giliai pasąmonė
je, susisukusi lizdą, gyvena nuo
dinga gyvatė — neapykanta, 
pavydas ir baimė. Jie ne tik 
nuodija visą organizmą, bet įr 
veda prie liūdno galo. Toks 
žmogus jaučia, kad serga, bet 
nesupranta, ligos. Vaistai ne
gelbsti, arba tik laikinai padeda. 
Toks žmogus yra apimtas bai
mės, o baimė — tai pagrindinis 
negatyvus jausmas, labai greitai 
naikinantis žmogaus dvasią.

Visų blogybių motina
Šios trys negatyvios emocijos 

yra motinos visų kitų blogybių. 
Jos gimdo viską, kas bloga, ir 
veda organizmą prie susinaiki
nimo. Kai kurie mokslininkai 
tvirtina, kad net vėžys gali būti 
^sukeltas tokių negatyvių emo
cijų. Neapykanta, pavydas ir 
ba;mė trukdo žmonės būti drau
gais, bičiuliais, broliais bei arti- 

| mais. Tai yra paties žmogaus 
konfliktas su savimi. Reikia mo
kėti save perauklėti, pakilti 
aukščiau savo ydų, išmokti iš
mesti visiškai iš savo sąmonės 
neapykantą, pavydą ir baimę 
ne dėl priešo naudos, bet dėl sa
vo labo, norint atgauti sielos ra
mybę ir dvasios pusiausvyrą. 
Tačiau tam reikia stiprios va
lios!

Tvirta valia
Valia, o valia! Tai galingas, 

Dievo duotas, žmogui įrankis. 
Kas šį įrankį tvirtai laiko savo 
rankose, tas viską nugali, nes 
tokiam nėra nieko nenugalimo. 
Turint didelį norą ir stiprią va
lią, galima kalnus nuversti.

Skaidrus tikėjimas
Antras žmogaus dvasios įran

kis — tai tikėjimas. Stiprus ti
kėjimas daro stebuklus. Prieš 
2000 metų Kristus pasakė: “Ta
vo tikėjimas Tave išgelbėjo”. 
Bet žmogaus tikėjimas gali bū
ti panaudotas prieš patį žmo
gų — gali būti panaudotas jo 
pražūčiai ir gerovei. Priklauso, 
kaip žmogus tiki. (Pvz., žmo
gus per ilgą laiką sau įsikalba 
ir giliai įsitikinęs, kad žus ka
tastrofoje. Ir galutinai jis žūsta 
automobilio nelaimėje.)

Pakilkime dvasioje — būsime 
sveikesni ir fiziniai (

Taigi, paanalizuokime patys 
save, savo sielos gelmes, pažiū
rėkime, ar ten negyvena toji 
nuodingoji gyvatė — neapykan
ta, pavydas ir baimė. Bandyki
me ją iš ten kuo greičiau išva-

Ona Baužienė Prieplauka (aliejus

J. DAINAUSKAS, Chicago, III.

Cadik hebrajų kalboje reiškia 
teisingąjį, Dievo Apvaizdos žmo
gų. “< 
antrašte knyga, neseniai išleis
ta Tel Avive, yra Izraelio mo
kyklinio jaunimo skaitymų kny
ga. Tai rinkinys apybraižų apie 
nežydus, kurie įvairiuose Euro
pos kraštuose gelbėjo žydus iš, niaus 
nacių mirties spąstų, dažniau-1 kųygų, kurios buvo likusios pas 
šiai rizikuodami savo ir savo ar- studentus žydus iš tų laikų, kai 
timųjų gyvybe. Pirmoje tų apy- jie lankė Vilniaus universitetą, 
braižų, užvardintoje “Motina ši- Tokioj priedangoj Šimaitė už- 
maitė”, rašoma apie buvusią mezgusi ryšius pirmučiausiai su 
Lietuvos universiteto bibliotekos savo pažįstamais žydais intele- 
pareigūnę Oną Šimaitę, kuri lektualais, patekusiais į Vilniaus 
1942—44 m. daug padėjo žy-; getą. Ji pradėjo rūpintis atgau
dama, patekusiems į Vilniaus ti žydų paliktus turtus mieste 
getą, ir kuri ypač gelbėjo žydų ir juos grąžinti žydams į getą, 
vaikus. O. Šimaitės išgelbėti ir Šimaitės atkaklumu atgauti tur- 
išlikę gyvi vaikai ir šiandieną ją j tai padėjo daugeliui žydų išsi
vadina savo motina. Gi žydų'gelbėti nuo bado mirties. Duoną, 
poetas ir Vilniaus geto pogrin
džio kovotojas Aba Kov.ner’is, 

1 gerai žinojęs visą anuometinę O. 
Šimaitės veiklą, gelbstint žydus 
Vilniuje, rašo: “Jei pasaulyje 
yra bent dešimt cadikų, tai Ona 
Šimaitė neabejotinai esanti jų 
viena”. Apie ją, lygiai kaip ir 
apie kitus panašius gelbėtojus, 
kurių tarpe minimi ir kiti lietu
viai, rašo taipgi žydų istorikas 
F. Friedman’as savo knygoje 
“Their Borthers’ Keepers”, ku
riai pratarmę yra parašęs kun. 
dr. A. O’Brien iš Notre Dame 
universiteto (Crown Publishing, 
New York City, 1957), Mums 
tačiau įdomiausia tai, kad kny
gos “Cadikai tautų tarpe” Iz
raelyje vaikų auklėjimui paim
tas pavyzdys ir iš lietuvių tau
tos.

“Motina Šimaitė” rašiny kny
goje pateikti Šimaitės biografi
niai bruožai ir jos pastangos

_________ " I

•ryti lauk. Vieniems tai pavyks.1 
Pavyks tiems, kurie turi d'dclį. 
norą ir stiprią valią save nuga-' 
lėti ir nuo jos atsikratyti. Silp
navaliams, dvasios suglebėliams 
— nepavyks. Jie myli savo ydas 
labiau už save patį. Žemėje yra ‘Marija Noreikienė ir Marija Bu- 
laimimriausi tie kurie visiškai c nskienė demonstruoja lietuviškus la.mingiausi tie, kurie visiškai margučius ir vaigius Baltimorės 
nežino, kas yra neapykanta, pa- WMAR-TV televizijos “Woman’s 

I vydas ir baimė. i Angle” programoje.

gelbėti žydus. Anot jos pač’os, 
kai II-jo pasaulinio karo meta’s 

Cadikai tautų tarpe” tokia 1 vokiečiai Vilniaus žydus uždarė 
į getą, ji negalėjusi ramiai gy
venti, jausdama, kad turinti ką 
nors daryti ir jiems padėti. Ji 
pasirūpino gauti leidimą lanky
tis gete neva ten ieškoti Vil- 

universiteto bibliotekos

marmeladą, margariną, sūrį, ku
riuos Šimaitė gaudavo pagal jai 
'atitinkančias maisto korteles, ji 
atiduodavo geto vaikams, pati 
pasitenkindama bulvėmis bei

■J

U

į

r*

4

>.Į

F* v

4 £

f' * > • . -4

I

M

i

daržovėmis. Ji stebėjosi Vilniaus 
geto gyvenimu, kur nacių pa
smerktieji, stovintieji prie pra
žūties bedugnės, rengė meno pa
rodas, vaidinimus, koncertus, 
paskaitas, gilino savo žinias.

Pradžioje Šimaitė į getą ne
šė tik maistą ir korespondenci
ją. Vėliau ji surišo geto veikė
jus su mieste veikusiomis prieš- 
naciškomis grupėmis. Ji pradė
jo gabenti į getą įvairius, dau
giausia suklastotus vokiečių do
kumentus, kurie daugeliui žydų 
padėjo pasprukti iš geto. Dar 
toliau, ji nešė į getą ginklams 
gaminti instrukcijas ir net smul
kesnius ginklus. Vilniaus vokie
čių gestapui atkreipus dėmesį 
į Šimaitę, ji buvo priversta keis
ti savo veiklos būdus. Bet ir ges
tapo įtarta, ji nesiliovė teikti 
getui pagalbą. Negalėdama lais
vai lankytis gete, Šimaitė įstei
gė “Žydams gelbėti sąjungą”, 
siekiančią: 1) gelbėti iš geto 
ypač žydų vaikus, 2) gelbėti Vil
niaus žydų kultūros turtus. Bū
dama bibliotekininkė, Šimaitė ži
nojo, kur buvo sukrauta dau
gumas Vilniaus žydų kultūros 
turtų. Iš Strašūno bei kitų Vil
niaus bibliotekų ji paėmė ir pa
slėpė daug knygų, rankraščių, 
dokumentų. Kartais atrodė, kad 
Šimaitė labiau tikėjo tų kultū
ros vertybių išsaugojimo pasise
kimu ir prasme, negu kai kurie 
josios pažįstami Vilniaus žydai.

Aukščiausias jos veiklos laips 
nis, anot čia minimos knygos, 
buvo vaikų gelbėjimas, išgabe
nant juos slaptai iš geto ir pa
slepiant įvairiose Lietuvos vie
tovėse. Knygoje pasakojama 
apie dviejų mergaičių išgelbėji
mą, remiantis jų pačių parody
mu, dabar esančiu žydų marty- 
rologijos archyve. Vieną iš jų 
Šimaitė ilgai laikiusi savo bu
te, rūpinosi ja it savo vaiku, o 
paskui slėpė universiteto biblio
tekos patalpose. Pora metų prieš 
geto likvidaciją, Šimaitė bandė 
išgelbėti dar vieną dešimties 
metų mergaitę, bet nepasisekė, 
ir Vilniaus gestapo Šimaitę areš
tavo. Po ilgų tardymų ir kanki-

Gabioji Jūrate
Jūratė Bigelytė baigė North- 

western universitetą, Evansto- 
ne, gaudama bakalauro laipsnį 
iš matematikos.

Jūratė gimė Hofe, Vokietijo- 
l je. Ciceroje gyvendama, baigė 
' aukštesnę lituanistikos mokyk
lą ir Morton aukštesniąją mo
kyklą. čia ji buvo pavyzdinga 
ir gera mokinė. Trečiuose me- 
etuose aukštesnėje mokykloje iš 
tų metų “junior” klasės buvo 
apdovanota Amerikos Revoliu
cijos dukterų (Daughters of 
American Revoliution) pažymė
jimu už gerą mokslą ir elgesį. 
Baigusi, buvo National Merit 
stipendijos finaliste, gaudama 
ją 4 metams.

Dabar, bebaigiant Northwes- 
tern universitetą, gegužės 19 
d. buvo išrinkta į mokslinę or
ganizaciją — "fraternlty” Phi 
Beta Kappa”.

Jūratė savo mokslo užbaigi
mo iškilmėse — “graduation” 
negalėjo dalyvauti, nes ji per 
JAESTE (International Asso
ciation of Eachange Students 
for Technical Expierences) ga
vo vasarai darbą, kaip matema
tikė, vienoje draudimo kompani
joje Vokietijoje. Išskrido tik bai
gusi egzaminus ir grįš rugsėjo 
mėnesį.

Grįžusi Jūratė tęs studijas, 
siekdama magistro laipsnio 
“computer science” ir matema
tikoj.

Wisconsin universitetas buvo 
pasiūlęs Jūratei profesoriaus

Jūratė Bigelytė 
padėjėjos darbą — “assisten- 
ship” “computer science”, bet 
ji to darbo nepriėmų ir nutarė 
tęsti studijas Illinois universitete 
Urbanoje.

Jūratė yra duktė Liudos ir 
Vinco Bigelių, gyvenančių 1412 
So. 58th Ct., Cicero, III. Jie turi

jausmus. Pagautas tokio nega
tyvizmo, žmogaus mentalitetas 
visa jėga linksta į visišką su
naikinimą. Neapykanta, pavy
das ir baimė veda žmogų klai
dingu keliu, gi pozityvinis gal
vojimas — prie pasisekimo.

Dvasios neturtėliai
Yra daug žmonių, netgi vadi

namų inteligentų, kurie nesigė- 
dina kartoti: “Kol mirsiu, nedo

Mansfield AIcDonald Darnell Monroe Lanclis Lombard
1967 1965 1965 1962 1948 1942

Ne tik vieną aktorę Jayne Mansfield ištiko tragiška mirtis. Nuotraukoj matyti eilė aktorių, kurios taip pat mirė nenatūralia mirtimi. McDonald 
mirė po perdidelės dozos vaistų, Darnell žuvo gaisre, Monroe ir Landis mirė paėmusios perdaug miego tablečių, gi Lombard žuvo lėktuvo 
katastrofoj.

vanosiu!”, arba — “nepamiršiu 
ir niekad nedovanosiu”, ar vėl 
— “geriau mirsiu, bet neatlei-

nimų Šimaitė pasmerkta sušau
dyti. Vilniaus universiteto pro
fesoriai ir tarnautojai, be pačios 
Šimaitės žinios, surinkę nemažą 
sumą pinigų, kurių dėka buvo 
pasiekta bent tai, kad Šimaitei 
mirties bausmė buvo pakeista iš
siuntimu į Dachau koncentraci
jos stovyklą Vokietijoje.

Gestapo ypač stengėsi išgauti 
iš Šimaitės pavardes tų, kurie 
Vilniuje gelbėjo žydus. Bet Ši
maitė, net iki sąmonės neteki
mo ir kaulų sulaužymo sumuš
ta, nieko neišdavusi. Šimaitės 
žodžiais, pasakytais vienai tų 
mergaičių po karo, ji visą laiką 

‘karštai meldėsi, kad tik ištver
tų, nepalūžtų. Stovykloje, kitų 
kalinių padedama, Šimaitė kiek 
atsigavo nuo baisių mušimų, bet 
sveikatos jau niekada neatga
vo. Iš Dachau vėliau ji buvo per
kelta į kitą panašią koncentra
cijos stovyklą Pietų Prancūzijo
je, kur kalines išlaisvino ameri
kiečių kariuomenė.

Knygoje “Cadikai tautų tar
pe” nurodoma, jog apie visa tai 
pasakojama tam, kad vaikai ži
notų, jog pačiais baisiaisiais lai
kais, kada nacių pavergtos tau
tos iš baimės tylėjo, vis dėlto 
buvo žmonių, kurie rizikuodami 
net savo ir savo artimųjų gyve
nimu, tiesė žmogišką ranką pa
galbai. Ir juo baisesnis buvo 
žmogaus nupuolimas, tuo aukš
čiau iškilo tie, kurių darbai ir 
šiandieną spindi liudydami, kad 
galima pasitikėti žmogumi ir 
kad ne visi pasaulyje buvo blogi.

dar sūnų Ramūną, kuris studi
juoja biologiją Illinois universi
tete (Congress Circle).

H. D.
— o —

Žmona ir uošvienė
Amerikiečių tarpe dažnai gir

dimas posakis: “Žmona supa 
lopšį, o uošvienė — visą namą!"

¥

Moterys sėkmingo vyro 
gyvenime *

Amerikiečiai labai dažna’ kar
toja, kad kiekvieno gyvenime 
aukštai iškilusio vyro užnugary
je stovi žmona.

Dabar gi neseniai Michigan 
gubernatoriaus žmona ponia 
Romney pareiškė laikraštinin
kui :

“Kiekvieno karjeroje sėkmin
go vyro užnugary stovi... labai 
nustebusi uošvienė!"

¥

Daug vargo šiame pasauly
...pridaroma, kai moters siau
ras protas jungiamas su plačiu 
burna. — Anonimas

¥ *

Žydiškasis vieningumas
Mažai Izraelio valstybei pate

kus karo pavojun, Amerikos žy
dai sukruto sutraukti kapitalą 
josios ekonomijai paremti, Re
zultatai buvo nuostabūs. Vien 
tik Chicagos žydų bendruome
nė įteikė Goldai Meir, Izraelio 
buvusiai užsienių reikalų minis- 
terei, milžinišką sumą — $10,- 
000,000 grynais pinigais ir ob
ligacijomis (bondais).

f

* <

PERMAINOS RUDENI — 
UŽDENGTI KELIAI

Moteriškieji s’joneliai krenta 
žemyn (o nelipa aukštyn, kaip 
lig šiolei) Paryžiaus kolekcijo
se ateinančiam rudeniui bei žie
mai. Mažų mažiausiai bus dėvi
ma bent vienu coliu žemiau ke
lių. Dabar gi net tokios ponios, 
'bevarančios aštuntąjį kryželį, 
kaip Rose Kennedy ir Windsoro 
kunigaikštienė, abi nuolatiniuose 
gražiausiai besirėdančių moterų 
sąrašuose, sijonų ilgį pakėlė iki 
vidurio kelio.

Madų kūrėjai nutarė, kad si
jonų ilgis nebegali kilti (tada 
jie virstų palaidinukėmis - bliu- 
zėmis), kiti gi filosofuoja, kam 
šalti žiemą. Vienas “išminčius’4 
pareiškė spaudai, kad jis prieši
nasi biaurumui. Anot jo, elegan
cija yra harmonija.

Jen Pomarede, Paryžiaus ma
dų kūrėjas, rodo rudeninėje ko
lekcijoje du ilgiu: dienai iki vi
durio kelio, nuo 5 vai. vakaro 
jis nuleidžia sijoną ligi blauz
dos.

Naujajame sezone numatomi 
pakeitimai ir dingimas sudžiū
vėlių (vad. Twiggy) išvaizdos 
bei vyriško silueto ir grįžtama 
prie moteriškų moteriškių. Rū
bai bus sukirpti, išryškinant fi
gūrą.

ETIKETAS •
KUR SENELIŲ VIETA?

Klausimas: Malonėkite padėti 
mums išspręsti ginčą. Ar vestu
vėse seneliai pagerbiami tiek 
pat kaip ir visa šeima? Daugely 
knygų seneliai neminimi, apra
šant pasodinimo vietas (teisy
bę pasakius, visai negalėjau ras
ti, kur ir kaip juos reikia sodin
ti). Gal iš viso per daug tuo 
klausimu rūpinuos, kai pati ta
pau močiute. R. P.

Atsakymas: Iš tiesų, senelių 
role vestuvėse buvo visai nesi
rūpinama. Seneliai yra svečiai 
ir net garbės svečiai. Jei jie pa- < 
tys nepageidauja sėdėti su savo 
artimais draugais, tai jie yra 
jodinami prie stalo kartu su jau
nųjų tėvais. Jie turi būti pa
kviesti ir į vakarienę, kurią pa
prastai suruošia išvakarėse jau
nojo tėvai tuoj po jungtuvių ce
remonijų repeticijos. Bažnyčioje 
jie sodinami suole tuoj po jau
nosios ir jaunojo tėvų.

Daiva Dobilknė
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