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Jeigu yra protingų būtybių kitose planetose?... 
Bažnyčios ir teologu pažiūros teigiamuoju problemos atveju 

M. K. Čiurlionis 

ROBERTO MASI 

Norime pasvarstyti klausi- buvo ne vienintelis būti naudin- garbę. Čia verti paminėj imo tė-
mus, kurie mums, kaip krikš- gaiš t ik žmogui, be t ka r tu bu- vas C. J. Felix (1863), garsu-
čionims, iškyla, mąstant apie vo noras ati traukti žmones nuo sis Paryžiaus ka tedros pamoks-
buvimą protingų būtybių toli- stabmeldiško žvaigždžių garbi- lininkas, ir tėvas G. M. L . Mon-
mosiose planetose. nimo, kuris primityvias sielas sabrė (1890). Supran tama , tu-

Prielaida, kad yra ir kitos dažnai patraukdavo. Taigi šv. rint galvoje ano laiko pripuola-
kūniškos, protingos, bet skir- Tomas nepaneigė i r kitų dieviš- mas mintis apie ki tų pasaulių 
tingos būtybės, suprantama, kų tikslų, sukuriant dangiškuo- buvimą ir j ų gyvento jus dan-
yra ne kas kita, kaip teoretinė sius kūnus i r Dievo garbei ir gaus erdvėse, tai buvo labai re-
išvada. Tad iš to dar neseka, visatos tobulumui. Nors žvaigž- t o s nuomonės, 
kad tokios esybės tikrai yra. dės yra mielos žmogui, ka ip sa- Šitą prielaidą šiltai palaikė 
A r jos egzistuoja, a r ne — tai ko Šventraštis, tačiau ta i ne- garsusis a s t ronomas Angelo 
priklauso mokslo sričiai su jo paneigia, kad galėtų būti i r kiti Secehi, S. J . (1877), kai tuo 
kelionėmis į dangaus erdves. i jų paskirties tikslai. pat metu G. V. Schiaparelli ją 

Mūsų samprotavimai teturi Modernioii teolo&iia, priėmė, net žavėdamasis apra-
tikslą išaiškinti, kad, jeigu atei ' šomais Marso kanala is i r pro-
tyje mokslas sugebės atrast i Koperniko teorijai i r Galilėjo tingų esybių buvimu to je pla-
tolimose dangaus erdvėse pro- atradimams išryškėjus, privile- netoje, savo išsilavinimu daug 
t ingus tų erdvių gyventojus, gijnota žmogaus būklė žemėje toliau pažengusių už žemės gy 
katalikiškoji kultūra dėl to jo- buvo sukrėsta. Tuo klausimu ventojus, būtybių, sukūrusių 
kių priekaištų nekels. tuojau pasirodė daugybė pasi- tokio milžiniško dydžio kana-

Tuo pa t metu ateina mintis sakymų. Įvairūs t o meto teo- lus Marse, kaip t u o m e t buvo 
apie bekraštį žinojimo turtin- logai ir mokslininkai pareiškė manyta . 
gumą ir dieviškosios galios pa- įsitikinimą, kad su nauja pa- Tai t ada vokietis teologas 
jėgumą, kurie primena mūsų šaulio sampratos sistema priei- G. Pohle 1884 meta i s parašė 
žmogišką ribotumą, išsklaidytą ta^ ligi įsivaizdavimo, jog žmo- teologinę studiją apie tolimuo-
t a m t ikrame plote. Tad kodėl giškos būtybės galinčios būti sius pasaulius ir jų gyvento- :TJ." 
mes negalėtume prisiversti iš- net mėnulyje, net Veneros, Mar- jus . J i sudomino pasaulį , šukė-
silaisvinti iš t ų varžtų, turėda- so, Jupiterio i r kitose planeto- lė diskusijas, buvo išpirktos Šis samprotavimas atsklei-
mi neribotas galimybes pažinti se. Šiuo klausimu buvo aiškiai ne t kelios t o s s tudi jos laidos, džia vieną įdomią pusę, tik j i 

Mergele (iš Zodiako ženklų ciklo) 

Senovės teologinė pažiūra 

dalykų prigimtį i r esmę? pasisakę Galilėjo draugai, pvz., 
Kelionių erdvėse patyrimai, k "n - Giovanni Ciampoli (1615) 

sekami su tokia didele atida i r P. Le Cazre (1658), Pietro 
visame pasauly, teikia progos Gasendi. 
i r galimumo pat iems į tuos da- Didėjant biblinių studijų ir 
lykus įsigilinti. astronomijos pažangai, šitos pa-
m i - - - i i - „ . _ . . žiūros buvo atmestos Biblinės 
Teologiniai klausimo požiūriai ^ , . . J *.^^va. .o±umj.«> 

^ studijos daugiau linko \ svent-
Aiškiai pasisakoma, kad čia : raščio aiškinimus, kurie su gam-

mes kalbame tiktai apie gali- tos mokslais nieko bendro ne-
mybes. Visi samprotavimai ne- ; tur i . Astronomija savo ruožtu 
siekia ki to tikslo, kaip tik iš- gilinosi į dangaus erdvių tyri-
aiškinti: jeigu erdvių tyrimai mo beribes. Prieita išvados, kad 
i r pritaikomieji mokslai mums teologija ir dogmos nieku būdu 
atskleistų šiuos paslaptingus nekliudo gilintis į prielaidas 
erdvių gyventojus, katalikiško- apie protingų esybių buvimą to
ji kultūra, teologija ir filosofija limose visatos erdvėse. Dauge-
neturėtų niekam nieko prieš, lis teologų ir apologetų šią 
Tokį atidengimą jos prfimtų prielaidą mielai sutiko, norėda-
džiaugsmingai. | mi išaiškinti ir apginti krikščio

niškojo mokslo pažiūrą. Jie rė
mėsi Dievo didybe, prileisdami 

Sekant Ptolomėjo teorija, galimybę, kad gal ir kitų pro-
klasikinėje senovėje mūsų gy- tingų esybių nesuskaitomi skai-
venamoji žemė buvo laikoma čiai, net geresnių ir tobulesnių 
pasaulio centru. Kadangi žmo- už žemės žmones, garbina Vieš-
gus žemėje y r a pat i kilniausia patį ir pasiekia jame amžiną 
ir svarbiausia būtybė, savaime 
sekė teologų logiška išvada, 
jog žmogus buvo laikomas me
džiaginio pasaulio centru. Tad, 
remiantis ano meto astrono
mijos samprata , visi erdvių kū
nai sukurt i t am, kad geriau 
pasitarnautų žmogui. O tai savo 
ruožtu skatino prielaidą, kad 
tose erdvėse protingų būtybių, 
išskiriant žemiškuosius, nebė
ra. 

Šitos sampra tos patvirtinimą 
norėta remti i r Šventraščiu. I r 
iš tiesų, pasakojimas apie pa
saulio sutvėrimą, žmogaus gi
mimą nukėlė į dieviškosios kū
rybos pabaigą, tar tum visata, 
dangus i r žemė būtų paruošta 
apgyvendinti žmogui. Šventraš
čio tekste aiškiai kalbama, jog 
Dievas sutvėrė "švyturius dan
gaus erdvėse, atskirti dienai 
nuo nakties, kad jie būtų ženk
las šventėms, dienoms ir me
tams, kad jie būtų žiburiais 
dangaus erdvėse, apšviesdami 
žemę", ši t ie išsireiškimai vertė 
galvoti, jog dangus ir žemė bu
vo sukurti išimtinai žmogui. 
Tuo būdu visai nebuvo svarsto
ma, kad būtų d a r ir kitur žmo
giškos esybės, išskiriant žemę. 

Dėl ką t ik minėto šventraš
čio teksto vis dėlto šv. Tomas 
dideliu įžvalgumu yra padaręs 
pastabą, kad Dievo tikslas, su
tveriant šiuos dangaus kūnus, 

Teologiniai sva r s tymai nepakankamai įrodoma. Iš tie
sų, jei Dievo sutverti dalykai 

1. Tie, kurie palaiko nuomonę negali j a m teikti kitaip garbės, 

apie esimą daugelio pasaulių, kaip esant protingomis esybė-
pareiškia, kad Dievas juos su- mis, iš to sektų, kad tiek ma-
tvėrė savo garbei ir kad jų pil žų, bet begaliniai brangių da-
nybė nebūtų tobula, jeigu jo- iykų y ra žemėje sutvertų, ku-
je t rūk tų protingų būtybių. Vi- rių žmogus net nesuvokia, jog 
suose nesuskaitomuose pašau- jie nesutverti Dievo Sutvėrėjo 
liuose st igtų t ada Dievo kuri- garbei. Priešingai, jau pats da
nių grožio suvokimo ir pade- lyko esimas savaime yra ob-
kos bei nuostabos Dievo visa- jektyvi Dievo garbė, 
galybei. Bekraščiai dangaus Kita vertus, patys daiktai, 
erdvių plotai negali būti tuš- Irurių mes net nepažįstame ir 
ti, neapgyventi, jie turi būti ap neįtariame, kad jie iš viso bū-
gyventi kūniškomis esybėmis, tų, visuomet gali pasireikšti Vi 
pajėgiančiomis pažinti Dievą sagaliui savo paslaptingo esi-
jojo kūrybos darbuose ir jį my mo būdu, kaip begalinės galios 

paslėptoji išmintis. Ar mums 
patys per save neparodo bega
liniai visatos plotai neribotos 
ir nesuprantamos Dievo bega
lybės? 

(Nukelta į 5 psl.) 
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Pr. Lembertas 

Tėvynes drobes 

Be žodžiu, pasakų, be raštą 
Matau aš tavo skausmo kelia, — 
Matau iš tavo drobių rašto — 
Jaustu kryžių ir kryželiu. 

Gūdžioms naktims išaustos drobes — 
Kaip pirmas sniegas tyros baltos, 
Kuomet dėl laisves broliai kovės 
Sesučių ašaroms išplautos. 

Jūs buvo pimos skrynios, 
Jūs puošet svirno klevo lovas, 
Kaip ledas slidžios, sidabrines 
Spindėjot Dievui ant altoriaus. 

O kur dabar jūs sniego drobes? 
Kur skrynios tulpėmis kaišytos? 
Kuriosna jus sesutes krovė, 
Dabar j Šiaurę išvarytos. 

O kur jūs tėviškės laukeliai 
Kur supos melsvo lino jūros? 
Kur skardžiais skambanti upeliai, 
Kur erdvūs svirnai žaliaduriai? 

O kur? O kur gimti nameliai, 
Kuriuos jaunyste man pražydo? 
Ir tas. kaip drobe, baltas kelias. 
Kuriuo pasaulin aš išklydau? 

Dabar tenai žemužė verkia, 
Ir vis liūdniau sugirgžda svirtys, 
O baltas drobes kraujas merkia 
Už gimtą žemę einant mirti. 

KULTŪRINE KRONIKA 
• 70 m. nuo mirties daU. My- • Troi. dr. Ant. Maceina eta-

koio Elviro Andrioli suėjo rugp. j tinio profesoriaus tituiu dėsto 
23 d.; mirė Vilniuje 1893 m., j Muensttrio universitete (šiau-
būdamas 56 m. amžiaus. Jo rės Vokietijoje) filosofinius^ko-
pif.štų 11 paveikslų puošė Kau- Į munizmo pagrinrus, 

SAVOS KULTŪROS STUDIJOS 

no katedrą. Jis buvo iliustravęs 
A. Mickevičiaus "Poną Tadą". 
'"Konradą Valenrodą", Kraševs
kio "Kunigą", yra nupiešęs ei
lę paveikslų kitomis lietuviško
mis temomis. Dail. Andrioli bu
vo ir gimęs Vilniuje. Maskvos 
universitete buvo pradėjęs stu
dijuoti mediciną ir ksrtu lan
kyti meno mokyklą. P a u t ę s sa
vo tikrąjį pašaukimą mene, me-| 

nagrnt damas istorinį ir dialek
tinį materializmą, komunizmo 
etiką ir estetiką, jo religijos fi
losofiją. Tos universitetinės pa
skaitos yra parašytos ir gal būt 
bus išspausdintos. Paskutiniu 
metu prof. Ant. Maceina paruo
šė porą straipsnių 'Aidams" . 
"Kultūros prasmė krikščiony
bėje" ir "Krikščionybės vaiz
das". Yra dažnai kviečiamas 

Žodis "student" anglų kal
boje turi platesnę prasmę, ne
gu kitose kalbose. J is reiškia 
ir ta i , ką mes paprastai vadi
name studentu, bet j i s reiš
kia ir tai, ką mes kartais va
diname mokslininku. Žmogus, 
tu r į s akademinį išsilavinimą 
ir atsidėjęs kokio klausimo ty
rinėjimui anglų ta ip pat yra 
vadinamas "student". 

Ši plati žodžio "student" 
prasmė mūsų mintyse sujun
gia tuos du žmonių tipus, ku
rie mūsų kalboje yra linkę 
stovėti gana atokiai vienas 
nuo kito ir kurie išeivijoje 
dar labiau vienas nuo kito to
linasi. Kasžin, a r y r a kas la
biau palaimingi kul tūros iš
laikymui, kaip šių dviejų žmo
nių tipų bendradarbiavimas ir 
vienas kito papildymas. Jau
nas tyrinėtojas savo klausi
mais, o senas savo pastango
mis atsakyti tuos klausimus, 
sudaro labai produktyvią dar
be- bendruomenę. 

Sunku būtų apžvelgti, kokį 
vaidmenį ši sąvoka yra vaidi
nusi anglosaksiškos kultūros 
istorijoje. I r čia j i y ra neiš
vengusi kai kurių iškrypimų, 
ką liudija pravardžiavimas 
' egghead", vis dažniau sunin
kamas. Tačiau nepaisant to, 
galima pastebėti šios kultūros 
sugebėjimą išlaikyti tolydumą, 
nežiūrint didelių vietos, poli
tinių ir interesų skirtumų. 

* * » 

Sritis, kuriai reiktų linkėti 
lietuviško studento i r tyrinė
tojo bendradarbiavimo, yra 
lietuviškieji mokslai: kalba, li
teratūra , istorija, proistorija 
ir pan. šios sritys y r a reika
lingos sutelkimo jaunesnės ir 
vyresnės kartos bendradarbia
vimo bent dėl dviejų priežas
čių. Visų pirma jaunajai švie
suomenei jis gali suteikti ori
ginalų kultūrinį žavumą, dėl 

kurio žmogus yra gerai sutin
kamas kultūriniuose sluogs-
niuose hetkur pasaulyje. Sa
vos kultūros studijos jaunam 
šviesuoliui suteikia tai , kad 
jam nereikia slėptis savo kil
me, a r apsimesti kuo kitu. Įsi
gydamas kultūrinį priėjimą 
prie savo praeities, j i s y ra ap-
saugojamas nuo reikalo viską 
pradėti iš pradžios. Jis gali 
s ta tyt i toliau, kritiškai sunau
dodamas tas vertybes , kurias 
jis y r a paveldėjęs ir kurias 
sut inka pasaulyje. 

Kita priežastis, dėl kurios 
reikia jaunosios šviesuomenės 
bendradarbiavimo lituanistinė
se studijose, yra ta, kad li
tuanistinėms studijoms reikia 
naujų jėgų ir naujų matymo 
kampų. Jaunosios kartos ma
tymo kampai kaip tik būtų 
pageidautini šioms studijoms. 

Pedagoginis Lituanistinis 
insti tutas siūlo tokį bendra
darbiavimą lietuviškai studen
tijai. Studijų planas y ra taip 
sutvarkytas, kad, užimdamas 
kucmažiausiai laiko, įgalina 
pasisavinti visą lituanistinių 
mokslų patirtį. Kas gyvena 
Chicagoje, gali pasinaudoti in
stituto paskaitomis šeštadienių 
priešpiečiais. Kas gyvena ki
tuose miestuose a r kietuose 
kontinentuose, turi galimybės 
į šį mokslinį darbą įsijungti 
korespondenciniu būdu. Aky-
vaizdinio kurso registracijas 
priima i r informacijas teikia 
dir. Domas Velička, 6925 S. 
Rockwell St., Chicago 29, HL, 
teL 737-9134. Neakyvaizdiniam 
kursui informacijas teikia jo 
dir. Ignas Serapinas, 2543 W. 
69th St., Chicago 29, DJL, teL 
737-1286. Paskaitos vyksta 
Jaunimo Centre. 

Atrodo, kad vienas patari
mas yra naudingas kiekvienam 
studijuojančiam, vistiek a r jis 
būtų pradedantis studentas, 
a r baigiantis, a r nemažai stu
dijinių darbų atlikęs tyrinėto
jas. Tas patarimas y ra t a s 
pat, kurio laikėsi Bethovenas. 
J is kiekvieną savo naują sim
foniją pradėdavo rašyti su to
kiu rūpestingumu ir atsidėji
mu, lyg kad tai būtų jo pir
moji simfonija ir lyg kad jis 
jokios da r nebūtų parašęs. 
Tekiu būdu kiekvienu darbu 
save pralenkdamas, jis pasie
kė savo aukštumų, šis patari
mas būtų naudingas ir visiems 
lietuviškumo studijuotojams. 
Šios darbo sritys yra tokios 
plačios, kad kiekvieno tvarkin
ga pastanga gali būti gerai 
įvertinta. 

Lituanistinės studijos pir
moje eilėje praverstų tiems, 
kurie studijuoja pedagogiką, 
humanitarinius mokslus, poli
tiką, sociologiją ir ekonomiją. 
Tačiau jos nebūtų pro šalį i r 
tiems, kurie y ra atsidėję tech
ninėms a r biologinėms studi
joms. Jos jiems suteiktų giles
nę humanistinę atramą. 

V. Bgd. 

Dail. Irena Paeevičiūtė prie savo premijuoto paveikslo. 

LAIMĖJO PREMIJĄ 

tė mediciną, persikėlė į Petrą- į įvairių r rganiza^ijų su paskai-
pilio Meno akademiją, kur stu
dijas baigė 1857 m. Jas dar gi
lino Italijoje, Paryžiuje, Lon
done. Dalyvavo 1863 rr. sukili
me Kieto Karevos būr/ . Suki
limui nepavykus, išbėgo į už
sienį. Kai 1866 m. sugrįžo j 
Vilnių, buvo 5 metams ištrem
t a s į Viatką. Tremties metui 

tomi 
• Prof. dr. Z. Ivinskis Bon-

nos universitete dėsto Lietuvos 
istoriją kaip vizituojantis pro
fesorius. Numatoma, kas bus 
pakviestas pastoviu etatin.u 
dėstytoju. 

• Graciela Bukevičiūtė baigė 

M Indrioli Kunigaikštienė Gražina 
Iliustracija iš Chicagoje išleisto vadovėlio "Lietuvių Literatūra"; 
knygoj yra ir daugiau Andriolio reprodukcijų. 

pasibaigus. apsigyveno ties Buenos Aires universitetą ir 
Minsku. 1883 metais buvo pa- gavo gimnazijos mokytojos tei-
kviestas iliustratoriumi j Pary- ses. Ji y ra aktyvi Argentinos 
žių. iš kur grįžo 1887 m. Lietu-: lietuvė, dalyvauja šokių gru-
viškąsias istorines temas su pėje, laiko paskaitas, darbuo-

i meile vaizdavo savo tapyboje., jas i Lietuvių Centre. 

Lietuvaitė dailininkė I rena 
Paeevičiūtė Cassino mieste, I ta
lijoje, įvykusioje apžvalginėje 
parodoje laimėjo premiją už sa-

; vo paveikslą "Anglų kapinės". 
Cassino miestas vadinamas 
konkinių miestu, nes 1944 m. 
kovo mėnesį buvo sunaikintas. 
Jame y ra ketverios žymios Eu
ropoje kapinės: vokiečių, len
kų, anglų ir italų karių. 

Paroda įvyko a ts ta ty to mies
te savivaldybių rūmuose. Buvo 
priimami kūriniai dailininkų, ku
rie atvažiavę vietoje kūrė įžy-

; mesnių virtų peisažus. J u r y 
komisiją sudarė iš Romos par-

! kviesti meno procesoriai. Paro-
I doje dalyvavo dailininkai ne tik 

iš Italijos, bet ir iš Lenkijos, 
Fhilipinų ir kt. Savo straipsny
je apie tą parodą meno kri t ikas 
Giusseppe Cantarelia laikrašty 
'U Messaggero di Fras inos" 
rugp. 3 d. rašė apie mūsų dai
lininkę: "Lietuvaitė Irena Pa 
eevičiūtė, diplomuota Austri jos 
ir Lietuvos akademijose, Tarp
tautinės Monte Cailo Tapybos 
bei Skulptūros premijos laimė
toja, buvo įkvėpta anglų kapi
nių Cassino priemiestyje. .Toc 
paveikslas y r a iiūdnų tonų. J a 
me jaučiasi skausmas asmens, 
pergyvenusio tragediją ka ro 
audrų parblokštų žmonių, toli
mose tėvynės žemėse". 



DRAUGAS, šeštadienis, 1963 m. rugpiūčio 31 d. 

FRAGMENTAI IŠ D.UNAVOS 
Sendraugių stovyklą vertinant , 

ARŪNAS LILTEVIČIUS, Chicago, UL 

Ateitir.ir'r: ^"ndraugiv studi- ' r aus ias susidomėjimas socia-
jine rdą ir šįmet, liniais mokslais, 
prigiaudė Dainavos ALRKk 
stovykla v .vlanchester, I 

Pirmą kaną stovykloje ruoš-
stov:ai srtorrMavo apie šimtas , n : e n o paroda Savo kūriniais 
asmorij siu met i studijinė sto- dalyvavo Vida Krikštolaitytė ir 
vykios tema: -Žvilgsnis j kul- Giedrė Žumbakienė. Reikia ti-
turą" buvo nagrinėjama paskai 
tose ?r simpoziume. Platus sto 
vykios aprašymas tilpo V U 23 
"Drauge" Čia duodame tik ver
tinime frasmentas. 

keti, kad sekančiais metais pa-
°", rodą bus ruošiama juo labiau 
•O ! ' 

kad bus galima panaudoti nau
ją, erdvia patalpą. 

gija, besiveržianti pro fizinio _ | tal'kų universitetą, buvo p v 
pašau to ribas, i r širdis, kuri X £ j l ^ C > X X X J K l L £ t » kviestas tame pat universitete 
"pro debesį sau ieško tako, kur dėstyti ekonomijos mokslus 
baigiasi naktis", ir visa žmo- • D a i l * J°n<> Rimšos paroda Gražiai reiškiasi lietuviškame 
Tškoji būtis, aidinti praeitimi J -'yko Buenos Aires mieste, Ar- veikime, ypač vaidyboje, 
ir visa tuo, kas joje buvo in- gentinoje, Operos rūmuose. IŠ-1 
tymaus, nematerialaus ir am- s ta ty ta apie 20 paveikslų. • Toronto "Varpo" choras 
žino. yra drauge ir metafizinė I • Sku'ptoriai - dailininkai E. dalyvaus Dainy šventėje New 
žmogaus poetės dvasios kryp *r A - Dociai atostogų metu ap- Yorke pasaulinės parodos mė
tis j ateiti tiesioginiame kon- važinėjo dideles Amerikos dis- tu, o 1965 m. atvyks į Chica-
tak te su praeitimi žmogus yra tancijas. gą dalyvauti drauge su Chica-
+uo. kas jame y r a nemateria- • Lietuviu Studijų savaite g 0 g Lietuvių Operos choru Ver-
'aus (plg. H. Bergson Donnees kaip j r 'apskri tai kitus kultūfl- di "Reąuiem" išpildyme. 
Inmediates). 

Kartais, J. Guitton žodžiais, 
atrodo, jog gailimės praeities. 

nius užsimojimus, savo finan
sine pašalpa parėmė vokiečių, • Prof. M. Biržiškos minėji-
vyriausybė. paskirdama !am mas Los Angeles mieste ren-

Vida Kriitolaitytė Vaikai gatvėje (aliejus) 

: • Ha '• nu kari -' o -"k1"^ 

(Iš parodos Dainavos stovykloje) 

Stovykloje pasireiškė tolsto-
jąųsrnas: jauna viskuo besado- jiškas grįžimas prie rankų dar-' 
minti, viską kritiškai vprtinan-
ti stovyklos dv?sia visiškai nf1-
sldeiino su literatūroje vaizduo

to : baigtas dengti naujos sto
vyklavietės koplyčios stogas, 
kaltos administracijos pastato 

ŽVAIGŽDŽIŲ NOSTALGIJA 
V. KAVALIŪNAS, Clevefcmd, Ohio 

Gi iš tikrųjų tėra tik t roškimas 
ateities: praeities išsiskleidimo 
dvasinėje ateityje. I r Rugsėjo 
žvaigždžių nostalgija y ra me
tafizinė žmogaus dvasios kelio 
kryptis. 

kelefą tūkstančiu markių. giamas rūgs. 29 d. Paskaitą 
• Joak imas Kęstutis Pad- apie garbingąjį velionį skaitys 

valskis, aukso medaliu ir pir- jo buvęs mokinys F. Kudirka, 
muoju baigęs Buenos Aires Ka- Rengia skautai akademikai. 

jamu užkietėjusio seno krieno grindys. Paskutinės t rys sto-
ste.reotipu. Tai didžiai džiaugs- vykios Dainavos stovyklavietei 
mingas ženk'as, kuris turėtų [ pa'ieka savo darbo suvenyrą: I Neperseniai teko dalyvauti 

I ties esme siekia prasiveržti pro 
! medžiaginio pasaulio daiktų už-

fltomo ekspertų 
konferencija 

Du atominių specialistų sim
poziumai suorganizuoti Eurcpo-
pe: rugpiūčio pabaigoje — Vie
noje ir rugsėjo pradžioje — 
Amsterdame. J tuos simpoziu-

ver<= •H susimąstyti tuos prana- vieneriais metais žvyrių vežėm, j LSS studijų dienų simpoziume .. . F | mus AmeriKa pasiuntė t o s sa 
šus, kurie teigia, kad amžius kitais pastatą dažėm. Tokia 
neišvengiamai atneša ne tik ar- i darbo talka naudinga ir min-

— Žmogus dabartinėje lietuvių 
literatūroje. Kolegiškai susita
rus su mag. A. Augustinavičic-
ne ir dr. A. Šilbajoriu, šių eilu
čių autoriaus žodis buvo skir
t as 
lyrikoje. 

žmogaus dvasios troškimų kelio 
kryptį. 

kos 41 specialistą. 

Ofiso H E 4-1414. Rez. R E 7-«8«7 

DR. B. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

specialybe akušerija Ir moterų ligos 
2454 West 71st Sreet 

(71-os Ir CamDbell Ave. kampas) 
i fal.: kasdlec 1—» Ir e—S vai. vak 

S**t. ; -4 p p 

"DOTCIRUMAS" 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS IR VAIKŲ LJGOS 
2737 VVest 71st Sreet 

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak. 
Seštad. nuo 10 Iki 12 valandos. 

Ligonius priima pagal susitarimą. 
TeL ofiso Ir rez. WA 5-2017 

Tel. ofisą RE 7-8818 
DR. ALBINA PRUNSKiS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 W. 59tb Street 

VALANDOS: 2-4 p.p. Ir 6-8 p.p 
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

uždaryta. 
Ofiso telefonu — CL 4-2421 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archer} 

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

Rugsėjo žvaigždžių poetinės 
.erdvės centre yra pati autorė, 

žrrogui dabartinėje mūsų K a d . f ^ n u k r y p s t a n t ) n o r ė . 
tusi pastebėti, kad čia nėra 

> iiti Kri»t>/ -ityte 

(Iš parodos Dainavos stovykloje) 

terijų, bet ir minties sukalkė- čiai atsikratyti, kad kalbos tiic 
jimą kalbomis belieka. 

» # * 
* * » 

Studijinė tema visus dalyvius 
praturtino, nes paskaitos ne tik Su dideliu pasisekimu praėjo 
informavo, bet ir formavo — dailiojo žodžio vakaras. Progra-
verste vertė klausytoją prieiti ma pasižymėjo įvairumu ir ma-

f savo ^uoTnonės, savo iuriials kontrastais. Atrodytų, 

rendimo. frasferitoa nebuvo kad literatūros vakarams Dai-
primiamos tik kaip akademinis 
za 'dimas — ypač per diskusi-

Bevartant aštuonių mūsų po- Jurgio Baltrušaičio pasaulio ir 
etų eilėraščių rinkinius, išėju- žmogaus harmonijos, visatos 
sius aštuonerių paskutinių me- psalme kylančios į aukštumas, 
tų laikotarpy — metodas, t a r p ; nei pvz. H Radausko Žiemos 
kitko, neturįs jokių mokslinių , dainos pasaulio, kur nėra jokių 
pretenzijų — ir bestebint juo- i metafizinių problemų, kur v t -
se žmogų i r jo laikyseną liki-. jas, fleitos garsai ir mirtis yra 
kinių - egzistencinių problemų į tos pat kategorijos reiškiniai. 

Rugsėjo žvaigždžių pasaulio 
ir poetės minties, nuotaikos ir 
dvasios susitikimas dramatiš-

eilėraš-
čiu, trioletu Akla naktis auto
rė duoda ne tik optinį - tapyti-
nj poetinės erdvės vaizdą: 

atžvilgiu, kilo mintis prie vie- j 
no kito mūsų poeto stabtelti 
skyrium. Šiuo kartu — keletas, 
žodžių apie žmogų Gražinos Tu-j k a ^ " p i r R ^ o j 7 r i n k i n i o 

Susimąstė* žmogus (aliejus) j lauskaitės Rugsėjo žvaigždėse 

Žmogus ir pasaulis, gal būt, 
šiuo atveju tiksliau — žmogus 
pasaulyje — yra pagrindinė vi
sų laikų literatūros tema. Ta
čiau ši tema ypač ryški ir ypač 
skirtingai traktuojama mūsų 
laikais. Ne kuris nors atskiras 
žmogaus gyvenimo įvykis, ne 
vienas a r kitas psichinis išgy-

n P. ŠILEIKIS, 0. P. 
Orthopedas. Protezistas. 

Aparatai-Proteaai. Med..ban. 
dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t . t 
ORTHOPEDIJOS TECHMKOS LAB. 
Vai. 9-4 ir 6-8. Seštad. 9-1. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
Spec. ORTHOPEIH>~£S LIGOS 

2745 West 69th Sreet 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirmad., antr., k?tv., penkt 
nuo 9 Iki 11 v. ryte ir nuo €-8 v. v. 
Seštad. nuo 2-4. Trečiadieniais 1» 
kitu laiku susitarus telefonu. 

Telet. REpublic 7-22*0. 

DR. J. ir K. AGLINSKAI 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus treč. ir seštad. 

navos pata'pos ir labiau tinka, 
n-s muzikai vargu ar valgyk
los salės akustika būtų paken-" 

?iansazavimas. 
* * i 

Išklausius paskaitų CIK'O 
apie moderniąją kūrybą, perša
si" mintis, kad šių dienų kūrė
j a s yra labai vienišas. Savo Ka
ryba jis nori SPV? ipsakyti — 
bei Tcokla kaina, gi publika te
gali priimti tik stilizuotą iaus-
I ? T ' ka tik šauksmas, ka? 
k a r t gūdesnis. kas ka r t bevil-
tiskesnis — bet ar ne vis la
biau stilizuotas? 
• K 

cianria. 

* 

Labai intriguojanti dr. V. Vy
gan to iškelta mintis: kultūra 
darosi nebendruonieniška, pe-

Stovyklos programoje buvo 
jaučiama ekumeninė dvasia ir" 
paskaitininkų, ir menininkų pa-; 
rinkime. Džiugu, kad stovyk
los organizatoriai rado, j eg 
mus ne tik stipriai riša susirū
pinimas kūryba, bet taip pat 
jautė, kad yra prasmingas idė
jinis dialogas. Kyla įdomus 
kontrastas kai kurių grupinių 
bandymų izoliuotis, vengti idė
jinio iššaukimo, kad ir šios va
saros stovyklų metu, 

Dangus — kaip rašalas pa
lietas 

Ant balto knygos lapo 

bet drauge atskleidžia ir jo vi
dinį charakterį: nerimą ir ilgė
si, kur "debesys neranda vie
tos" ir kur "žvaigždė žvaigždės 
nemato". 

Š-'ame daugiau negu tik fizi
niame fone gilūs liūdesiu ir 
skausmu pasigirsta praeitų die-

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLfiS LIGOS 
PRITAIKO AKLMl'S 

2858 West 63rd Sreet 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 • . 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. TreCia-
dien} uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus. 

Ofiso telefonas: P R 8-3229. 
Rec. telef. WAlbrook &-5O70 

Ofiso tel. PR 8-2220 
N'aniu — rez. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2«5« West 6Srd Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo S iki 

6; antrad. ir penktad. nuo 4 iki 8; 
3ešt. nuo i iki * vai 
TeL ofiso PO 7-6O00. rez. GA S-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

Telefonas: GRovehill 6-1595 

DR. ALDONA JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINTUS 
2422 West Marquette Road .,„ v 

Valandos: »—12 ir 7 - 9 v. v. pagal & «* -H*?" 8 *" *V" S u ' t e * ° 8 ' * * 
susitarimą, isskyrua trečiadienius, už- * 
daryta. 

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

keičia stiklas Ir rėmus 
4455 S. California Ave., YA7-7381 
VAL.: 10 ryto iki 8 v. vak., trečiad. 
uždaryta. Seštad- 10 T. r. iki 2 p. p. 

Rez. M . PR 9-«7S0 
DR. L SEIBUTIS 

Inkstą, pūsle* ir šlapumo taku 
chinirtcija 

Ofisas: Naujas adresas: 2454 West 
71st St. (71-os ir CampbeU Avenue 
kampas), tel. 776-2880; 382 E. 159th 
St., Harvey 111., tel. F^lison 3-438S: 
30 N. V 

B4. 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. HE B-1670 

DR. K. G. BALUKAS 
AKlšKRMA IR MOTERŲ IJGOS 

GIXEKOLOGIXfi CHIRURGIJA 
6449 So. Pnlaski Rr. (Cravrford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001. 

Valandos pagal susitarir 

Ofisas 3148 West «3rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpubUc 7-7868 

DR. S. BIEŽIS 
C H I R U R G A S 

ŠIO p a s a u l i o S u s i t i k i m o ! Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; trec. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8. 

Gražina Tulauskaitė 

reina į privatinę sferą, gi visuo-

venimas rūpi šių dienų litera
tūrai, bet esminė - likiminė 
žmogaus problema, metafizinės 
jo gyvenimo kelio krypties as
pektas. R. - M. Alberes žodžiais, 

naujuo- { žia dantis, bet net jaučia ma- į x x a. l i teratūra iškelia pačius 
šiuose Afrikos kraštuose ma- j lonumą. Jos dentistas dr. Lftr- j svarbiausius klausimus: realy

bės,, gyvenimo prasmės, lais-

Megsta dantų gręžimą 
Šešiolikos metų brite June 

menėj jos vaidmenį perima so-1 Walter ne tik nejaučia jokio 
dalinių ir ekonominių jėgų skausmo, kai jai dert is tas grę-
žaismas. Simptomas: 

į&i studijuojami humanitariniai ge mano, kad tai gal vieninte-
rnokslai, net ir inžinerija — di-; lis toks asmuo pasaulyje 

Tel. KEIIoe 2-1922 

DR. ALGIMANTAS BIELKUS 
GYDYTOJAS BE CHIRURGAS 

Specialybė — PSICHIATRIJA 
nų garsai iš gintaro šalies i r 17400 W. 183rd St., Tiuley Park. IU. 
iškyla baltos jaunystės lelijos 
vi7^ja. Galima teigti, kad išori
nio pasaulio ir poetės sielos sve
timumo jausmas Rugsėjo žvaigž 
dėŝ e yra dominuojantis. Ryš
kiausias ir dramatiškiausias po
etės 
mementas yra Apsirikime, ei-
lėrištyje, kuris savo s t ruktūra 
ir dorine forma gražiai atsklei
džia Jo turinį. Pirmuoju ketur
eilio spontaniškai išsiveržia iš 
po*tf*B sielos didžiam skausme 
gimę* sprendimas: 

fį^iįuL, kad nieko čia nebū
tų -

Gėlių, nei medžių, nei žolė3... 

Antruoju ketureiliu jis mo
tyvuojamas: svetimoje aplinko-

Į je, prie šalto akmeningo kran-
I to, poetė sutinka pušį ir ją lyg 

seserį užkalbina. Deja, ir pu
šis svetima — nieko neatsako. 
Dialogo ištroškusi poetės dva-

TeL Ofiso 247-0400, Rezid. 737-1377 

DR. V. KAUPAS 
GYDYTOJAS IR CHTRERGAS 

l Vidaus ligos 
I 736 VVest 35th Street 

(Bridgreport Medical Arts) 
Vai. vak. 6-8. šešt. 10-1. Trečiad. 
susitarus. Dienos metu tel. CA 5-
5010. 

i Ofiso ir boto tel. OLympic 2-1381 

j DR. F. V. KAUNAS 
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Conrt, Cicero 
| Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir Seš
tad. tik susitarus. 

DR, VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 83rd Street 
Kampas 63-čios Ir California 

VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Seštad. 2—* vaL 

Treeiad. ir kitu laiku pagal sutart}. 
X>flso tetef. 476-4042 

Ręst. WAlbrook 5-3048 

Tel. R*;iiance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Ijlettrvls gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. Seštad. 1-4 vai., trečiad. 
uždaryta. 
Tel. ofiso a- bato OLympic 2-415* 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS S CHIRURGAS 

4938 W. loth Street, Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki • popiet 

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 S. Pnlaski Rd., TeL IJV 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, EU, 

Telef. FU 5-2O20. 
Valandos pagal susitarimą.. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. 

DR. J. j . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 W. 63rd Sreet 

Ofiso teL RKlianee 5-4410 
Rez. teL GRovehill 6-0617 

Valandos; 1-3 p. na. ir 6-8 p m. 
Penkt tik 1—3 p. p. 

pagal sutartį. Trečiad. ir seštad. 
Ofiso telef. CLiffskle 4-2896 
Rezid. telef. WAlbrook 5-3099 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Aąenne 
Bendra praktika Ir specialiai 

chirurgija 
Valandos kiekviena dieną 2 — 4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais h- sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v. 

vės, moralinės atsakomybės ir 
pagalia užmogaus vertės (plg. 
jo Bilan litteraire du XX e. 
siecle). g j a pravirksta šaltoje tyloje, 

Šios žmogaus gyvenimo prob- ^ r j i "eina, dairos ir visttek 
lemos ir apskritai egzistencinės n i e k o nemato", kur t ik vidinė

mis vizijomis atsiskleidžia ra
munėmis žydintis laukas ir kur 
aidi gyvas gintaro šalies ilge
sys. 

minties tendencijos yra jaučia
mos ir šių dienų lietuvių litera
tūroje. Tad ir mano žodžio sim
poziume ir šiose eilutėse kryn-

, t is taip pat y ra žmogus ir jo 
pozicija esminiu 

i problemų atžvilgiu. 

Šis praeities ir gimtojo kra i -
likimmių t o j I g e s y s k u r i o kiekvienas 

akordas dramatiškai girdimas 

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

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 
Roote 25, Elgin, niinois 

Valandos pagal susitarimą 
TeL ofiso H E 4-5849, rez. H E 4-2S24 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 7_sr Sreet 
Vai.; pirm., 
antr., penkt. 
susitarus. 

ketv. 
1-6, 

1-4. 
treč. 

vakar, 
ir *e*t 

7-9, 
tik 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA m CHIRURGE 

KCDlKJr- rR VAIKŲ LIGr 
SPECIALISTE 

MEDICAL BCILDINO 
7156 Sonth Westera Avenne 

Pirmad., antrad.. ketv. !r penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. ftedtad. 11 

vai ryto Iki 3 vai. p. p. 
Ofiso teL R E 7-n«8. 

Rez. tel. 239-2919 

DR. MARIJA LIRAS~ 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West Tlst Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO Ir REZ.) 
Valandos pacal imsitarlms 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENTJRA PEAKTTKA IR MOTERĮ? 
UGOS 

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59tb S t 
Tel. PRospect S-1223 ar PR 6-S577 
Ofiso val. : Pirm., antr., treč. ir 
penkt nuo 2 i i i 4 ir nuo 6 lkl $ 

> v. v. tešt. 2—4 v. popiet Ir kitu lai
ku — pasai susitarimą. 

IvLofteo HE 4-5758; Rez. Hl 5-3295 

DR. S. Ir M. BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Sreet 
f Bendra praktika *r Alergija) Valandos: pirrn.. antr 

vai., penkt 10 v. r. iki 
SeStad. 10 r. r. iki 1 p. p. Ligonius Oflao HE 4-18)8. 
priima pagal susitarimą. 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 
2858 West 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773 
tr ketvirtad. 1-4 p : Vai.: pirmad. 

ketvirt. 1-9 j antrad. ir penktad. 6-S v. v. 
Rez. PR fl-9801 

Of. tel. HE 4-2123 Namn GI 8-6195 
DR. V. P. TUMASONIS 

C H I R U R G A S 
2454 West 71 st Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus. 
Vai. 2—4 p.p. ir 6—8 p.p. 

Treč. ir šešt. uždaryta 
Telefonas — GRoTehlH 0-2823 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
i Pociai rbe: AR TJftERI J A Ir MOTERC 

LIGOS 
VALANDOS: 1 Jki 4 Ir « iki 8 r. w. 

Šeštadieniais 1 iki 4 vaL 
Trečiadieniais uždaryta. 

9 v. 

Pair.a-.-o-: ?*-. N'iotrs-ika A. Kr2:o 

Dėl specifinių poezijos ypa- j ir jaučiamas, aidi visoje Rug-
turoų. žmogaus problema lyri- sėjo žvaigždžių poetinėje erdvS-
koje nėra ir negali būti ta ip je, juo persunkta visa aplinkos 
ryškiai iškeliama, kaip pvz. i būtis 
dramoje a r epe — romane. Daž-j . 
na; čia, ryrikoj<\ apū> žmogų į 
tėra galima spręsti tik iš joj Apskritai Rugsėjo žvaigždėse 
santykių su išoriniu pasauliu, ryškiai atsiskleidžia žmogus, jo 
Tačiau, iš kitos pusės, poezija siela ir ios vidinių melodijų ir . 

. ... r . . I . . . , , . , . —.,. Z. , Valandos nasrai sus i tar imą Jei n s -
— kur\-ba pačia savo pngim-. įlges-o kelio kryptis. Gih nostal- mutvui skambinti an s-oooi. 
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Kultūros alkis subūrė lietuvius 
Reino pašlaitėse 

Studijų savaite Koenigswintery 
V. ALSEIKA, Vokietija 

Rugpiūčio mėn. vak. Vokieti
joje, netoli Bonnos, Reino pa
šlaitėse surengtoji 10-ji Studi
jų savaitė laikytina gerai pa
vykusią. Ji imponavo tiek turi
ninga programa, tiek dalyvių 
skaičiumi. 120 lietuvių dalyvių 
tai didelis skaičius Vokietijoje, 
ir jis rodytų, kad kultūrinis al
kis, noras pabendrauti su se
niai bematytais tautiečiais dar 
labai didelis ir Europos lietu
vių tarpe. Svarbiausia, kad Sa
vaitės programoje stebėjom-? 
visą eilę stiprių prelegentų ir 
aktualių temų, o meninėje da
lyje pasirodė geros JAV lie
tuvių menininkų pajėgos su sol. 
Prudencija Bičkiene priešaky
je-

Vokietijoje t rūksta meninių 

pajėgų 

Nėra paslaptis, kad vak. Vo
kietijoje t rūks ta mūsų men'nių 
pajėgų, o kultūrinio masto įvy
kiai — labai retas reiškinys. 
Tai viena svarbiausių priežas
čių, kad buvusioji ties Reinu 
Studijų savaitė sutraukė tiek 
daug dalyvių, kad svečių tarpe 
stebėjome net septynių kraštų 
(JAV įskaitant) dalyvius ir dar 
buvo nemaža grupė jaunimo, 
neseniai atvykusio iš Lietuvos. 
Visus juos jungė bendras bruo
žas — alkis, tiksliau — pasiil
gimas pabendrauti su mūsų 
kultūrinių vertybių svariaisiais 
atstovais. Tų mokslo, meno, li
teratūros atstovų buvo gražus 
būrys, ir gaila, kad tik kartą 
metuose pavyksta juos subur
ti į krūvą. Būtų reikalinga, kad 
Vokietijos lietuviai sugebėtų to
kių platesnio masto kultūros 
manifestacijų surengti dar bent 
porą per metus, ir čia kaip tik 

žvilgsnis krypsta i PLB Vokie
tijos krašto valdybą. Pagirtina, 
kad ji globojo buvusias Studi
jų savaites ir, jei turima finan
sinių galimybių, tokių dalyk'.;, 
lauktina dar daugiau. 

Tikimasi sistemingų JAV liet. 
menininkų kelionių 

Vokietijoje gyvenąs Valteris 
Banaitis jau keleri metai at
kakliai kelia mintį dėl JAV lie-

Dr. J. Lingis ir dr. P. Rėklaitis 
studijų savaitėje. 

•Prof. A. Maceina (moderatorius) 
ir V. Natkus (jo pavaduot.) 

tuvių menininkų dažnesnio pa
sirodymo Vak. Vokietijoje. Sol. 
P. Bičkienės, L. Stuko, akt. VI-
talio Žukausko ir pian. A. Va-
saičio pasirodymas St. savaitė
je ir dar keliose lietuvių tel- j 
kiniuose Vokietijoje ir Londo
ne — ypatingai sveikintinas 
reiškinys. Jis laikytinas tik pra
džia. Reikėtų — gal Bendruo- i 
menės organams — pagalvoti 
ne tik apie atsitiktinį kelių me
nininkų nuskraidinimą Vokieti
jon, bet apie specialias meni-, 
ninku ir. vėliau, paskirų an
samblių, iškylas, šiuo atveju, 
suorganizavusi ekskursiją B'2nd 
ruorr.enė buvo pionieriumi — 
būtu tikrai gaila, kad su buvu
sia išvyka daugiau nebūtų gal
vojama apie sistemingą meni
ninkų nugabenimą Vokietijon. 
Juk tie keli tūkstančiai ypatin
gai ištroškę kultūrinio peno. jie 
žymiai nusilpę ne tik dvasiš
kai, bet ir fiziškai, ir jie čia 
laukia JAV lietuvių iniciatyva 
bei ryžtingesnės veiklos. 

Kuo domėjosi Stud. savaitės 
dalyviai ties Reinu? 

Būtų klaidinga manyti, kad 
tie septynių kraštų atstovai -

dalyviai būtų domėjęsi tik pa
simatyti su seniai nematy ta i s 
veidais, pasikalbėti su iš Lietu
vos atvykusiu jaunimu. Žino
ma, teks santykiavimas girti
nas, natūralus, ypač, kai galė
jai sutikti savųjų nuo tolimo
sios Uppsalos, iš Šveicarijos 
(Davos, Berno, Zuericho). Ro
mos. Vatikano ar Madrido. Vie
nas paskaitininkas (dr. A. Bal
tinis) ir keturi menininkai at
stovavo JAV-es. 

Vis dėlto, be asmeninių kon
taktų, didžiausias dėmesys skir
t a s paskaitoms bei praneši
mams. Apie juos šiose skiltyse 
jau rašyta. Tegalima paminėti, 
kad bene daugiausia dėmesio 
susilaukė prof. dr. J. E r e t o pa-

1 skaitą apie tremtį (koks užda
vinys, a r ji prakeikimas a r pa
laima?) ir iš Halifaxo, D. Bri
tanijos atvykusio rašytojo R 
Spalio paskaita apie kalbos 
vaidmenį. Šio pastarojo paskai
t a buvo sutraukusi rekordinį 
šios savaitės klausytojų skai
čių (90). Buvo vert ingos i r ki
tos paskaitos bei pranešimai. 

j jų dauguma — parengta kruops 
| čiai, akademiškai. 

Kūryba t remtyje 

Reikia manyti, kai kurios pa
skaitos (ypač Ereto, dar Če
ginsko, Spalio ir Lingio apie 
kultūrinę kūrybą Lietuvoje) bus 
atspausdintos žurnaluose. Su 
jomis turėtų susipažinti k u j 
platesni visuomenės sluogsniai. 
Prof. Ereto paskaitoje buvo 
įsidėmėtinų minčių, pvz. "Tau
t a be tremties — nesubrendusi 
tauta". Emigracijoje galimi su
kurti pasaulinio mas to veikalai 
— juos išugdo kieta svetimųjų 
duona ir begalinis savųjų pasi
ilgimas. Eretas iškėlė įsidėmė
tiną faktą, kad iš Lietuvos emi-
gracijon pasitraukė kone vi
sas inteligentijos elitas, ir ta i 
sudomino sociologus. Tiesa, 
tremtyje ne visi sugeba kūry
biškai reikštis, tačiau pasyvių
jų (jų būta ir Lietuvoje) nega
lima atstumti. Ne visi t remti
niai turi būti kūrybiški — jie 
vis dėlto turį sudaryt i dvasios 
atmosferą. Ere tas padarė išva
dą, kad tremtis t ikrumoje yra 
malonė, nors ji ir skaudi. 

Kiek enciklopedija tur i 
prenumeratorių ? 

Lietuvybė, kultūrinė kūryba, 
tautiškumas, kalba, kultūriniai 
uždaviniai Vokietijoje, ta i ke
lios St. savaitėje paliestos te
mos. Pranešimų tarpe bū ta t rū
kumų: nebuvo aiškaus, išsa
m i v s pranešimo apie lietuvybę 
JAV-se, o studentų gyvenimas 
Lietuvoje nušviestas perdaug 
Depflnai Kai kurios paskai tos 
buvo kiek perilgos, j aun imas 

i 
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• V. Alanto "Devyni dramos tuamstimų mokyklų aukstes-
veikalai" išleidžiami atskiru lei- niesioms klasėms. Knyga papil
diniu. Knyga turės per 500 psl. dy la chrestomatine medžiaga 
Leidžia j . Karvelio Prekybos — patraukliais, vaizdžiais isto-
Namai. 'įniais pasiskaitymais. Leidinys 

• Clevelando okteto plokšte- turės 500 puslapių, gaus :ai 
l ę _ šešiolika įgrotų ir įdainuo- iliustruotas, pasirodys apie lap-
tų įvairių šokių — išleidžia J. 
Karvelio Prekybos Namai. 

• Stasio Santvaro ir Anta-

kričio mėn. vidurį. Leidžia Ter
ra. 

• Pasakų knygą jaunimui, 
no Gustaičio kūrinių plokštelę, pavadintą "Sidabrinis lietus' ' 
abiejų autorių pačių įkalbėtą, iliustravo daii. Romas Viesulas, 
išleidžia J. Karvelio Prekybos Veikale bus įvairių t au tų liau-
Namai. Šios rūšies leidinys — ; dies pasakų, jų tarpe — dvi 
vienas pirmųjų tokių lietuvių lietuvių. Dabar baigiama taisy-
kalba. ; ti rankraščio kalbą ir bus ati-

• Antano Škėmos raštai j au duodama spaudai. Leidinys bus 

Studijų savaitėje (iš kairės): P. Radvila (Bernas, Šveicarija;. A-
Griniene (Vokiet.), dr. L. Lingis (Šved.), M. Milvydienė (Davos, 
Šveic). Prof. J. Eretas (Šveic.). 

(studentai) neparengė tinkamos pvz. skautų tarpe neteko maty-
meninės programos, kai kurių ti nei pačių skautų vadovų, nei 

, . . . , , - . .. , , .. Lį oradėti rinkti M Morkūno liuksusinis, didesnio formato, 
paskaitų papildymo rašytojų eks skautų - cių, nors... Skau- l J t < i u e u "««•" ^»- • , l u I I U i I l u .. . / 

•i , - -4 . i - m -• J. • T> • v • •- - ^oaustuvėie Bus t rvs tomai išeis 1964 m. Leidžia Terra, 
veikalų ištraukomis. Tačiau tai, tų Rajonai buvo vieni iš savai- ^ ^ " ^ " ^ . F - °"=> " y » Luniai 

maždaug po 400 puslapių. • Vinco Pietario istorinio ro-
• Aleksantdryno HT tomas mano •"Algimanto" naują iliust-

j au surinktas. Numatoma, kad ruotą liuksusinę laidą pasiryžo 
iš spaudos išeis dar šiais me- parūpinti Terra. Tariamasi su 
ta is . dailininkais. Iš spaudos išeis 

• Nijolės Jankutės knyga 1964 metais, 
ko Linz / Rh.) - - tai buvo vie- vaikams "Žebriuko nuotykiai" # L e o n o g v e d o ^ ^ ^ ^ rin. 
na patraukliausių laisvalaikio J a u atspausdinta: knygų rin- k , n y s « s U g r į ž i m a į j Sodomą ir 
priemonių. Kad tokios savait-s koje pasirodys rugsėjo pradžio- G o m c r ą » i š ė j o įg s p a u d o s . Iš-

palyginti, smulkūs t rūkumai tės rengėjų 
Jie negalėjo nustelbti visos sa
vaitės svorio. Visiems daly- Šiaip organizacinei pusei tek-
viams ji suteikė daug, tad ir tų labai maža priekaištų. Ver-
linkėtina, kad tokių kultūros ta paminėti dar ekskursija lai-
manifestacijų tradicija būtų vu Reinu (ligi 14 amž miestu-
puoselėjama ir toliau. 

Prof. Maceina buvo tinkamu, 
nuosaikiu moderatorium, nors 
nesuprantama, kodėl kilusiose vertinamos ir pačių vokiečių je. Leidinys papuoštas trijų I e i d o V a i v a 0 ^ ^ . T i r a ž a s 

diskusijose apie lietuvybę JAV 
se j is paminėjo Liet. Enciklo 
pediją tu r in t 7,500 (vietoje apie 

liudijo vokiečių sveikinimai. Ne- spalvų iliustracijomis, turi 72 1Qf) c g z A u t o r i u s g a U s u s temo-
galima nenurodyti ir j vokiečių puslapių. Spausdintas M. Mor- m i g v e n g i a banalumo, rūpes-
įstaigų materialinę paramą (per kūno spaustuvėje. tingai ieško žodžio ir sakinio 

3,C00) prenumeratorių. Klaidą L i e t - Bendruomenę) — tai ma- • Dr. Vanda Daugirdaitė - naujumo, sumaniai panaudoja 
ati taisė prof. Z. Ivinskis drau- I o n u s r e i š k i n v s ir žymiai prisi- Sruogienė naujai perkūrė "Lie- g a r s u žaismą, moka kalbėti 
<_ -•«'- >--^ Jfe-»^c; ,-„' i w+„ dėjęs prie savaitės sėkmės. . tuvos istoriją" — vadovėlį Ii- vaizdžiai (pvz. 45 pusi. "vešlios ge atkreipęs dėmesį ir į kito a e J ? s P n e 

kalbėtojo vargiai priimtiną pa
siūlymą apsvarstyti , a r never
ta prof. Mykolaitį - Putiną at
sikviesti į Vakarus pasisvečiuo-

100 METŲ NUO MIRTIES DAIL. 
DELACROIX 

žolės žaliais liežuviais"), korek-
• tūros klaidų nedaug (pvz. 10T 

psl. ' je idaams") . Eiliniam skal-
! tytojui daugelis eilėraščių at
rodys sunkūs. Gaila, kad au
torius savo realizme vietomis 

Prancūzų tapytojas Eugeni- energiją, Delacrobc buvo gal nueina iki grubaus vulgarumo, 
jus Delacrobc, kurį mūsų enrik- būt turtingiausia parncūzų mo- kalbėdamas apie "iškastruotą 
lopedija vadina žymiausiuoju dėmiosios mokyklos asmeny- Macarto motyvą", "kelnių spra-
XIX amžiaus romantizmo at- bė". Jis taip pa+ reiškėsi gra- gą'' ir t. t., kas i r neoriginalu, 
stovu, mirė 1863 metais, ture- viūrose ir litografijoje. 
damas 65 m. amžiaus. Taigi 
šiemet — 100 metų nuo jo mir
ties. Jaunatvėj? jis mokėsi mu
zikos, griežė smuiku, domėjo
si literatūra, kol pagaliau sa-

Šventumas mene 
Gerardo Van der Leeuw stu

dija "Sacred and Profane Beau-

ir nekūrybinga. Autorius iš 
Lenkijos buvo a tvykęs į JAV, 
bet po kai kurio laiko vėl nuo
latiniam gyvenimui grįžo Len
kijon. 

• 50 metu nuo vysk. G. Cir-
vo pašaukimą surado ir susi- * y . The Holy in Art" išėjo ang- tauto mirties sueis rūgs. 4 d. 

Studijų savaitėje: kun.dr. A. Bal- koncentravo tapyboj. 1822 me- ! u vertime, kurį paruošė David Žemaičių vyskupas Cir tautas 
..:::, (Chu ^ ,: m.̂  dr. J. \ - t a i s ^ išstatytas parodon G r e e n .Knyga turi 357 psl., kai- mirė 1913 m. išvykęs operaci-

"Dantė ir Virgilijus pragare" : i u o j a S 6 5 0 Autorius nagni^ė- jai į Berlyną: mirė tu rėdamas 
laikomas pirmu romantinė* ta- j į a r šventasis menas būtinai 72 m. Yra kai kurį laiką buvęs 
pybos manifestas. Jo paveiks- reikalauja religinių temų, koks Dvasinės akademijos Petrapily 
lus pirko valstybė, jais pasi- skirtumas tarp švento ir pa- dogmatinės teol. profesorius. 
puošęs Louyro muziejus. J i s saulietiško grožio, kokie buvo nuo 1888 buvo Žemaičių semi-

santykiai tarp meno ir religi- narijos rektorius. Vyskupu 

norą (Roma; ir prof. A. Maceina 
(Vokietija). 

• ti... Tai smulkmenos, tačiau ro
dančios tam tikrą pavargimą. 

J a u keičiamas prelegentų 
vaizdas 

Šiais metais stebėta naujovė 

dalyvavo Thiers sumanytame 
Paryžiaus valstybinių ir bažny- j o s ] v a i r i a i g šimtmečiais 
tinių pastatų puošime. * 

Amerikiečių išleistoji tanv 
ir t ikrai teigiama: vietoje kas- bos enciklopedija (Encyclopedia 
met kviečiamų kelių tų pačių of Painting) apie DeIacroix at-
paskaitininkų. dabar matome siliepia: "Tai prancūzų roman-

Literatūros enciklopedine 
apžvalga 

Gausios informacinės medžia-
daugiau naujų veidų, atstovau- tiškosios tapybos mokyklos va- gos apie naująją literatūrą tei-

įšventintas 1897 m. Pasižymė
jęs labdara, leido plėstis lietu
viškajam sąjūdžiui dvasiškijos 
tarpe. 

• Laikas, Argentinos lietu
vių savaitraštis, įsteigta^ ir lei-

žiamas tėvų marijonų, rudeni 
kad 

kartos pajėgų. Daugiau laukti- Europos tapybos tradiciją pa- kalas turi 512 psl . kainuoia mėn. pradžioje vyksta į Argcn-
na ir organizacinio judrumo, rodęs nuostabią kūrybingumo S lo ; išleido Kavrthorn. tina. 
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(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio) 

VVhittier 

Šis L. A. priemiestis 1929 liepos 8 bu
vo purtomas 39 sekundžių. (Pats L. A. mies 
t a s šį drebėjimą juto 10 sek.) Smarku
mas VIII. Nuostoliai padaryti 2-7 km at
stume nuo VVhittier sprogio tiems namams, 
kurie stovėjo ant balotoj vietoj supiltos 
žemės. Mokykla taip suiro, jog teko iki 
pamatų nugriauti. Šiaipjau apgriovė kele
tą namų, nuvertė keletą kaminų. Miesto 
gyventojai greit susiorientavo ir tuojau 
šoko valyti gatves. Su įtūžimu vijo šalin 
fotografus. Vengė pasakoti, kas įvyko. Bet 

vis tiek paaiškėjo: nuostolių padaryta už 
50,000 dol. Po šio drebėjimo per 24 vai. že
mė krūpsėjo 156 kartus. Nuo tų krūpčioji
mų ir žmonės, žinoma, kaip kiškiai, krūp
čiojo. Per visą liepos mėnesį drebėjo 203 
kartus. Tai labai daug! Šį drebėjimą stip
riai juto L. A.. Inglowood. Gardrna. Comp-
ton, Downcy, Rivera, Nonvalk ir kiti kai
myniniai miestai. 

Kaltas VVhittier Elsinore sprogis, ku
ris eina iki pat Meksikos ir įlenda i Kali
fornijos įlanką. Per šį drebėjimą savo vietą 

išdavė Nonvalk sprogis. Manoma, kad mies 
to dalis, esanti tarp šio ir Inglevvood spro
gių, kada nors turės daug nuostolių, nes 
sprogių tarpe esąs žemės blokas tur i noro 
kilti aukštyn. Įdomu, kad pro VVhittier i r 
Inglewood sprogius seniai seniai veržėsi 
lava. 

Long Beach 

Retai kada žemė sudreba staiga.. Daž
niausiai savo intencijas ji iš anksto išduoda 
smulkiais virpėjimais. 

Inglewood sprogis, kaip jau žinome, su
judėjo 1920. Vėliau. 1927, j is vėl pasiskar
deno keliais nedideliais smūgiais. Po to vis
kas nurimo iki 1933 kovo mėn. mažų smū
gių, kuriuos sekė jau smarkokas Hunting-
ton Beach supurtymas 

Šio miestelio policijos vadas per dre
bėjimą bandė eiti per savo įstaigą, buvo 

i 
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Nuostolingojo Long Beach drebėjimo apimtis 
Juodi taškai rodo drebėjimo centrus. 

perblokštas ir nusilaužė koją. Sekančią, ko
vo 10 dieną nuo IX smarkumo šoktelėjo 
ne tik visas Long Beach, bet ir Dovvney. 
South Gate, net Los Angeles. Tartum spe
cialiai, sugriuvo daug senoviškai statytų 
mokyklų. Laimė, kad pamokos buvo jau 
pasibaigusios. Kitaip būtų žuvę daug tūks
tančių vaikų. 

Oficialūs šaltiniai žuvusiųjų skaičių nu
rodo nevienodai. Vienur sako — žuvo 120. 
ki tur tik 100. Savo akimis mačiusieji žuvu
siųjų skaičių paduoda daug didesnį. Aš pats 
niekam nesu linkęs tikėti, nes kaip vieni tu
ri intereso nuslėpti, taip kiti mėgsta perdė
ti. Nuostolių, sakoma, buvo padaryta 
už 50 mil. dol. Nukentėja prastai statyti, 
seni namai. Nors drebėjimas buvo tik vi
dutinis, bet nuostolių padarė skaudžių, nes 
palietė t irštai apgyventą plotą. Prie žuvu
siųjų derėtų priskaičiuoti r tuos sužeistuo
sius, kurie mirė dviem sekančiais metais. 
Silpnesni smūgiai tęsėsi keletą metų. 

Kaltas Inglevvood sprogis. Tarp kitko, 
jis eina ta pačia kryptimi, <aip ir San And-
reas. Šį drebėjimą užrašė net Europos seis-
mografinės s totys. 

Los Angeles, kaip didesnis miestas, me
džiaginių nuostolių turėjo gal net daugiau 
už L. B., bet nuostolius k^.s tik galėdamas 
slėpė. (Aš pats mokiausi mokykloje, kuri 
tada buvo beveik visa svgriauta. Mačiau 
paveikslus, kaip ji skirt.n$.ai atrodė.) Biz
nio pastatų vidus daug .<ur žiauriai nuken
tėjo, tačiau buvo kalbama, kad nieko ne
įvyko, tik kur - nokur "plvšelini pasirodė". 
Tokiu būdu Lo^ Angelei p-alvoms pavyko 
drebėjimo vardą suvers ' i vienam L. B., 

save visai nutylint, ta r tum čia nieko ne
būtų atsitikę. Betgi nuostolių slėpimas iš
ėjo į aikštę, kai reikėjo pastatus pagrindi
nai remontuoti ar net nugriauti. Tada bu
vo susiprasta ir pasiryžta išleisti naujus 
statybos nuostatus. Nuo to laiko prasidėjo 
atsparių namų statymas. Atsparumas, ži
noma, labai pareina nuo statytojų sąžinin
gumo. 

Inglewood sprogis po to dar nenurimo. 
Smarkokai drebėjo 1941 spalių 22. o lap
kričio 14 Torrance mieste išgriovė tuos 
pastatus, kurie buvo tik dėl akių remon
tuoti ir užglostyti po 1933 Long Beach 
drebėjimo. 1944 drebėjimas suardė naftos 
šaltinių Įrengimus. 0 žemės sudubimas 
1949 sunaikino 200 naftos šaltinių. Nuo
stolių padarė už 9 mil. dol. Panašiai dre
bėjo 1951 ir 1955. 

Anin — Tehachapi 
i 

Šis drebėjimas įvyko tolokai nuo Los 
Angeles, bet teisybė reikalauja pasakyti, 
kas reikia. 

Šį drebėjimą gyvai j u to visa Pietinė Ka
lifornija. Anksti rytą 1952 liepos 21 stai
ga išbudo visi miegaliai. Išgąstis buvo vi
suotinas. Los Angeles mieste, už 128 km 
nuo drebėjimo centro, lūžo langai, iškrito 
lazdinės lempos, daug kur nuvirto para
petai ir portvarinės sienos, nukrito namų 
ornamentai. Atsinaujino sugadinimai, buvę 

už ta isu i po 1925 ir 1933 drebėjimų. Sun
kiai pastiekiami ir neskelbiami apskaičiavi

mai rodo, kad šis tolimas drebėjimą? L03 
Angeles, Long Beach ir Santa Barbara 

i i ..- •''' 
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Vienas VVhite VVblf sprogio krantas iššoko 
aukštyn. 

miestams padarė nuostolių už 10 ' . , mil. 
dol. Jj ju to net San Francisco miestas už 
440 km šiaurėje ir San Diego pietuose. J į 
užrašė viso pasaulio seismografinės sto
tys, nes tai buvo didžiausias drebėjimas 
po S. F. 1906 metų. 

An-in — Tehachapi apylinkėse šis DX-
X smarkumo drebėjimas susilaukė ypač 
smulkaus mokslinio uždokumentavimo. nes 
tuo metu ten dirbo šimtai naftos ieškan
čių geologų ir inžinierių. Pora valandų prieš 
drebėjimą buvo pajustas mažas perspėja
masis stuktelėjimas. Didesnio drebėjimo 
niekas nesitikėjo, nes VVhite Wolf sprogis 
niekuo nesiskyrė nuo kitų ramių sprogių. 
Smarkusis smūgis sugriovė senus molinius 
ir plytinius namus. Žuvo 14 žmonių. Nuo
stolių padaryta už 60 mil. dol. 

(Bus daugiau) 



4 DRAUGAS, šeštadienis, 19G3 m. rugpiūčio 3 1 d ww LABOR DAY 
A TRIBUTE ON LABOR DAY 

DEARBORN WHOLESALE 
GROCERS 

1601-49 S. Ashland Ave. 

Vytautas Raulinaitis Motina 

"Repertuaras" 

BEST WISHES F£>R A SAFE 
AND JOYOCS LABOR DAY 

Cour tesy of 

MAIN PHARMACr, INC. 
TEL. WOpDLAND 9-0U3G 

1012 Curtiss, Downers Grove, 111. 

BEST WISHES FPR A SAFE 
AND JOYOrS LABOR DAY 

Courtesy of 

SORENSEN STUDIOS, Inc. 
Tel. WAbash 2 9346 

220 S. State St., Chicago 4, 111. 
BEST WISHES ON LABOR DAY 

Courtesy of 

FORTŪNA BROTHERS 
4401-03 So. Kedrie Avenue 

Tel. LA 3-7781 

A LABOR DAY TRIBUTE 
Courtesy of 

LEITZA DIE & TOOL 
COMPANY, INC. 

5462 N. Damen Ave., LO 1-1580 

BEST WISHES FPR A SAFE 
AND JOYOUS LABOR DAY 

Courtesy of 
J. ŽILEVIČIUS, Chicago, 111. 

Šį bažnytinių giesmių rinkinį I kur lietuviškai giedama. Dar-
išleido Lietuvių Religiniam Kon | bas puikiai atliktas, geras vir-
gresui Rengti komitetas, š is I šelis. Visą technikinį darbą at-
sąsiuvinys yra pirmas, skirtas ' liko čikagietis J. Kreivėnas, pui-
jungtinių chorų giedojimui lai- : kus t o darbo specialistas, 
ke iškilmingųjų šv. mišių. Toms Į Sąsiuvinio išlaidas apmokė-
giesmėms buvo numatytas apie i jo ir jį platina nepaprastai pi-
700 giesmininkų jungtinis cho- gia kaina LRK Religinė Šat-I HOLLYCOURT 5-OOS6 
ras , apjungiant visus Atlanto j pa. 225 So. 4th St., Brooklyn 17647 N. Paulina, Chicago 26, BL 
pakraščio lietuvių parapijų cho- i 11, N . Y. 
r u s ir žymesnius Chicagos cho-

Istorinė paskirtis 

BEST VVISHES FpR A SAFE 
AND JOYOCS LABOR l<.vv 
* JOHN STEFFEN 
CONSTRLCTION CO., INC. 

Building Maintenance and 
Remofieling' 

407 Apple. Roselle Illinois 
Twin BKo-.k »-«701 

LABOR DAY GREETINGS 
Court«-sy of 

Banner Coal Co. 
Prompt Service Low Prices 

2143 S. Homan CR 7-2414 
BEST Vv'ISHE.S FOR A SAFE 
AND JOYOCS LABOR DAY 

Courtesv of 

MARTINETTI'S MOTEL 
DINING & COCKTAILS 

PHONE 459-2660 
Route 14 Ea-st, Crystal I>ake. 111. 

Best Wishes T«» My Friends 
And Associates 

For a Safe and Joyous Labor Day 
Courtesy of 

AD0LPH MERTINS 
GENERAL CONTRACTOR 

CLEARBROOK 3-0318 
Rand Road, Arlinuton, Heights. m . 

GREETINGS ON LABOR DAY 
TO ONE AND ALL 

from 
CURTIS SPARKS 

CEMENT CONTRACTOR 
DRIVEWAYS — S1DEVVALKS, ETC. 

Phone 897-2919 
115 N. MAIN ST, 

MONTGOMERY. ILL. 

BEST WISHES POR A SAKE 
AM' JOYOUS LABOR DAY 

TO ONE AND ALI. 
From Tho 

S0CIETY 0F 
AFRICAN MISSI0NS 

DRexel 3-3770 
4845 South EIlis Ave. 

Chitasjo 15, 111. 

BEST WISHES POR A SAFE 
AND JOYOUS LABOR DAY 

Courtesy o f 

STANDARD T.V. 
SALES AND SERVICE 

T.-l. Vlrgfinia 7-553S 
4312 S. Archer, Chk-ago 32, III. 

A TRIBUTE ON LABOR DAY 
Courtesy of 

BEL-PARK HEATING & 
SHEET METAL 

H^atin^ Conveisions—Air conditioninsr 
JOSEPH BALKO. Ovvner 

3011 H. Cicero A V 3-1760 

Courtesy of 
A C R 0 M 0 L D 

ENGINEERING CORP. 
KRANK C. LACKINGER 

2516 Van Buren Bellvvood, III. 
A Tribute on Labor Day 

to the m«-n WIK> ha ve built this nation 
PL1ASE DRIYE \YITH CARE 

Courtesy of 
CAKNAHAN AUTO SERVICE Inc. 

Custom Air-Conditioning 
Al] makes, includinjr foreign ears 

YO 6-4910 
SIOO Termanial Ave. Skokie. Illinois 

MIDLAND 
SA VINGS 

RENE'S BEAUTY SH0PPE 
Tel. PRospect 8-9102 

6322 S. Seeley Av., Chicago 36, 111. ST. ELEABETH'S HOSPITAL 
Phone 278-2000 BEST WISHES FJOR A SAFE 

AND JOYOUS LABOR DAY 
Courtesy of 

T and K PHOTO FINISH 

ru*. Sąsiuviniui giesmes parin
ko Muzikos komisija, atsižvelg
dama į parapijų chorų pajėgu sis leidinys yra istorinis ša
mą. Taikyta plačiosioms ma- v o pirmykščia paskirtimi — rc-
sėms. Antrajame sąsiuviny, ku-; %-^ iam kongresui. Tas leidinys 

BEST WISHES FOR A SAFE 
AND JOYOUS LABOR DAY 

Courtesy of 

A TKIBUTE ON LABOR DAY 
TO THE MEN WHO HAVE BT'ILT 

THIS NATION 
Courtesv of 

LAŠT W0RD RESTAURANT 
925 Ogden Ave. WO 8-0352 

Dovvners G rovė, 111. 
BEST WISHES FOR A SAFE 

AND JOYOUS LABOR DAT 
SKOKIE VALLEY ASPHALT 

COMPANY, INC. 
VAnderbilt 4-3111 

1228 Harding, Des Plaines, III. 

Best Wishes to Onr Friends and B E S T WSHES TO O N E A N D ALL 
FOR A SAFE AND JOYOUS 

BEST W1SHES FOR A SAFE 
AND JOYOUS LABOR DAY 

Courtesy of 

1431 North Oaremont Ave., 
Chicago, Illinois 

iiiiiiniuimitnmmiiiiiimiimiiiimiiiiii 
SOPHIE BARČUS RADIO 

ŠEIMOS PROGRAMOS 
Kas<ii>-n nuo pirmadienio iki penk

tadienio 10 iki 11 vai ryto. Šeštadie
niui* Ir sekmadieniais nuo s:30 iki 

'9:30 vai. ryto. Vakaruškos pirmad. 
1 7 vai. vak. 

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

Tel. HEmlook 4-2413 
715» So. Maplevvood Ave. 

Chicaso 29, I U. 
Illlllicillilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Dsbar mokami 
dividendai bor.įs 

sąskaitoms 

ATIDĖKITE 
TAKSUS 

MIDLANDfsSVINGS Įvedė nau
jos rūšies ^didesnių dividendų są
skaitą. Skambinkite arba rašykite 
dėl informacijų, kaip taksai gali 
būti-atidėti-netiaštuoneriems me
tams,, kai Jūs įgaunate net iki 
5%%*dividendų. Dabar mokame 
4% % paprastoms sąskaitoms, 5% 
mokame 4 metų bonų sąskaitoms; 
5 ^ % gaus pagal 8 metų planą. 

Visos sąskaitos apdraustos iki 
$10,000.00 JAV vyriausybės 

agentūroje. 

MIDLAND 
S A VINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION 

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO. ILL. C l 4-4470 

VALYMAS 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. «!• RUDIS 
Tel. CLiffside 4-1050 

InlDflinfl ELECTR0tHC5 
T V - R A O I 3 A I - O U O S T . REKORDl . 

STEREO FONOGRAFAI-PUOKSTEL 
A N T E N O S - B A T E R I O O S - L,E>"~ 

C U V I R T . PRIETAISAI -_A lKRC__ r _ 
Viskam tamlauslos kainos Ir garantu* 

3321 S. Halsted St-CLiFFSCE4-5665 

M O V I NG 
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67 PI. WA 5-8063 

QUIETDALE Funeral Service 
TEL. ONTARIO 2-8320 

Mr. and Mrs. Eugene P. Letimaki, j 
Directors 

104 S. Utica St., Waukegan, 111. 
ris, tikimasi, neužilgo pasiro- v r a ^ang ims antrajam sąsiuv> 
dys, talpins rinktinius sunkės- n h : i - k u r i o veikalai būtų buvę 
m u s mūsų kompozitorių kuri- ž Y m i u ansamblių iš Chicagos 
nius, parašytus gerai pažengu-; a t l i k t i garsiojoje Lincoln Sym-
siems chorams. j P&ony Hali (kontraktas j a u bu-

į vo sutvarkytas, įjungiant nau-
Parinktosios giesmės | jus didžiulius vargonus) . To re-

. . i pertu a ro giesmės buvo numa- „ 
. T ̂ P ! 1 1 ^ 0 . I aS^CSt tytOS &** 'l P l o k š t e l e s - • * 112 Madfeon St,"w«akeeg*n, BI. 
telpa 16 giesmių hetuvaų kalba, r i ų ^ ^ | i a n d i e n ^ ^ ^ g * 

GREETINGS ON LABOR DAY 
from 

P0RETT BROTHERS, Inc. 
(News Dealers) 

TEL. ONTARIO 2-7200 

Patrons on Labor Day 
REX SNACK SH0P 

LInden 4-5328 
4103 St. Charles Road 

oor. of -Vrannheim Bellvvood. UI. 

LABOR DAY GREETINGS 
Courtesy of 

THE BEVERLY H0ŪSE 
French Cuisine 

Sunday Brunch 11 AM to 3 PM 
10247 S. Beverly Ave. 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago 32, III. Tel. YA 7-5980 

LABOR DAY 
Courtesy of 

RELAY SERVICE C0. 
ALbany 2-2700 

1312 N. Pulaski Chicago 51, 111. 
BPIST Vv'ISHES FOR A SAFE 
AND JOYOUS LABOR DAY 

Courtesv of 

EMIL L. MARC0TTE 
Carpenter and General Contractor, 

PUllman 5-4151 
11912 S. Union, Chicago 28, 111. 

T E L E V I Z I J A S 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje S3, 
už dirbtuves darbą — $10 ir da
lys. Pigios paveikslines lempos. 

J . MIGLINĄ S 
2549 W. 69th St. O a., PK 6-1063 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

Lietuvių B-ve 
WORLD PARCEL SERVICE 

2715 W. 71st Street 
Chicjų^j 2», I I I . T e l . 471-1424 

eifllflltllllf••IlIfISIIflllilfIlISStlIlIlIlIlItflIlt 
10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdrauda. nuo ugnies ir auto
mobilio pas 

F R A N K Z A P O L I S 
3208% YVest 95 Stren 
Chicago 42, Illinois 

Te!. G A 4-8054 ir GR 6-4339 
iiiiiiHiiiiiminmiiiimiiiiiiiiiniiumiiiii 

GREETINGS ON LABOR DAY, 
viena lotvnu kalba nonie- m , , ^ ,. , _, . __ _ r TO T H E F I N E AMERICANS 
viena lotynų Kaioa^ popie T o s p l o k š t e l e s butų ir patį ko.i- WHO BUILT T H I S F R E E NATION 
ziaus himnas. Jei sis himnas ą gį -e s r i t y j e ^ e m s l a i_; 
būtų buvęs atspausdintas lietu- k a j r g t i k i n č i ų j ų a t m i n t y j e pali-! vių kalba, kaip kad daugelyje 
parapijų yra giedamas mišrių 
chorų, būtų šia proga dar dau
giau paplitęs choruose. Taip 
muzikos komisija i r buvo pagei
davusi. 

Grupė giesmių plačiai žino
mos: "Pulkim ant kelių", "Ma
rija, Marija" — č . Sasnausko, 
"Jėzau pas mane ateiki", St. 
Š-'mkaus "Lietuviškos mišios" 
pagal prel. K. Urbonavičiaus 
žodžius, jas mišriam chorui pa
ruošė J. Gauba, "O Kristau, Pa
saulio Valdove" — K. Kavecko, 
"Jėzaus Širdie Švenčiausioji" 
— J . Čižausko ir "Dievas mū
sų tvirtovė". Keista, kad toje 
ta ip galingoje giesmėje, kuri 
visų lietuvių mėgiama (dr. Pie
t a r i s net yra siūlęs ją laikyti 
t au tos himnu), lengvai žaidžia
ma žodžiais: prieglauda, gelbė
tojas , o dabar jau — tvirtovė. 

k?. Buvo užmegsti ryšiai su te-1 
žeaiuįJHB organizacijomis. Su pa-: 
galba tarptautinių katalikų or-j 

Courtesy of 

MORTENSEH 
C0NSTRUCTI0N C0. 

For estimates 
POrtamouth 7-1622 

ganizacijų buvo galimybės g a u - | 4 1 2 g w < 5 9 ^ s t>> C h i c ag< > 29, IU. 
ti visam kraštui radijo tinklą, j ; 
Mūsų žymieji chorai būtų turė
ję progos plačiai New York^a 
Pasaulinės parodos metu iškel
ti svetimųjų tarpe lietuvių var
dą i r lietuvišką religinę gies
mę. Mūsų vargonų virtuozai, 
kurie svetimųjų aukštai verti
nami (tik kartais saviškių ne
įžiūrimi), būtų atlikę irgi žy
miuosius mūsų kompozitorių 
vargonų kūrinius, svetimtaučių 
rinkiniuose išleistus. O kiek lie
tuviui pasididžiavimo būtų su
kėlę, kad tai visa įvyksta ga r 
siojoje Lincoln Simphony Hali, 
pasaulinio didmiesčio vidury. 
Tokių progų mums pasitaiko la
bai - labai mažai. 

Viskas jau buvo paruošta . 

A TRIBUTE ON LABOR DAY 
TO THE MEN WHO HAVE 

BUILT THIS NATTON 
Courtesy of 

FOX CIGARETTE 
SERVICE 

Tel. 437 4545 
340 W. 83rd St. 

BEST WISHES TO ONE AND ALL 
FOR A SAFE AND JOYOUS LABOR DAY 

From the 

ST. FRANCIS RETREAT H O U S E 
31st Street, Hinsdale, Illinois 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND CUSTOMERS 
FOR A SAFE AND JOYOUS LABOR DAY 

Jourtesv of 

STARS RESTAURANT 
Servina The Finest of Food Alwavs 

PHONE — 762-7773 
3950 West 26th St., Chicago 23, Illinois 

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
STABDŽIAI, SANKABOS (CLUTCH), TRANSMISIJOS — 

(Standartinės ir Automatinės). TUNE-UP'S 
IR MOTORŲ REMONTAS 

5759 So. WESTERN AVE., Kampas 58th St. 
Sav. LEONAS FRANCKUS, Tel. PRospect 8-9583 

Pakeitimai masėms nėra nau- į bet neatsirado organizacijos, 
dingi. Juk anuos pirmuosius 
pavadinimus savo maldaknyge-

A TRIBUTE ON LABOR DAY 
Courtesy of 

EXCEL PAPER C0. 
1001 W. Vam Biiren 243-6860 

BEST WISHES FOR A SAFE 
AND JOYOUS LABOR DAY 
MILLS CHIMNEY SERVICE 

Chimneys Cleaned, Built & Repaired 
Furnaees, Boilers, and 

Fireplaces Cleaned 
Tel. B E 3-7101 

BEST WISHES ON LABOR DAY 
TO OUR MEMBERS AND FRIENDS 

From 

INTERNATIONAL UNION 0F OPERATING ENGINEERS 
Recording Secretary 

I.OOAI, NO. 150 
\VM. F. MARTIN, Prezident — GLiE>X K. STON'F 

327 So. La Šalie Street 
BEST \VISHES TO OT"R FRIENDS AND ASSOCIATES 

FOR A SAFE AND JOYOES EABOR DAY 
Couvrtesv of 

SILVER LAKE GOLF CLUB 
Coctail and Dinine Room Falilities available for Dinner Dances. 

Banquets. etc. Open all Year 
PHONE — FIEEDBROOK 9-6940. 

147 TH ST. AND 82ND AVE. — ORLAND PARK. ILLLNNOIS 

Ąl% 
c^rrent dividend 011 inTestnment bonns 

*%% DIVIDENDŲ MORAM PAGAL VTSAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Vi 4 metii investavimo bonus mokame 4%% dividende kas pusmetf Ir 

dar išmokame po %% už kiekvienus metas, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SA1TNGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir Šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 

Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 p. p. 

GREETINGS ON LABOR DAY TO THE FINE AMERICANS 
WHO HAVE BUILT THIS FREE NATK)N! 

Courtesy of 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

4192 South Archer, Chicago 32. III., Phone — VIrginia 7-1140 

kuri būtų pasiėmusi minėtą 
koncertą globoti, gi religinis 

se vartojo žymūs mūsų giesmių kongresas atidėtas iki lietuvių 9 6 2 2 c*1"** **.» Chicago 43, m 
autoritetai dar Lietuvoje: kan. koplyčios šventinimo iškilmių į BEST W I S H E S F O R A SAFE 
A. Sabaliauskas — prieglauda i Washingtone. Pažymėtina, kad 
ir kun. dr. K Matulaitis, MIC. | antroji programos dalis buvo 

BEST WISHES TO O m MANY FRIEXDS A \ D CISTOMFRS 
IOR A SAFE AND .IOYOI S IABOR DAY: 

Courtesv of the 

NIAGARA LOUNGE 
HOME g n u FOOD BERK. Wr\"E, ]JQl'ORS 

DANCING 2—3 NIGHTS WEBKLT 
TEL. — PHO.NE 847-S034 

3204—06 WEST 26TH STREET. CHICAGO LTI 

Q | / | B 'O S E L F 
W l \ l r WSERVICE 

Liquor Store 
5515 S0. DAMEN AVL ALL PHO^ES WA 5-8202 

AUGUST — RUGPIŪČIO 29, 30, 31 D. D 

— gelbėtojas. Išeivijoje kun. 
rrof. St. Yla vartojo kun. K 
Senkaus giesmyne — tvirtove. 

skirta pasaulinei muzikai. K a s 
tokia proga nebūtų norėjęs iš
girsti Chicagos operos ir Vyčių U 3 6 w . 8 7 t h S t - i chicaffo 20, m. 

AND JOYOUS LABOR DAY 
Courtesy of 

LE0 J. 0'NEILL 
FTNERAL HOME 

RA 3-1100 

jis giesmyne tvarkė tekstus, j c h o r U ; Dainavos ansamblio, Chi-
įvesdamas nemažai įvairių pa- cagos' vyrų choro "Vytis", Al. 
keitimų kitose giesmėse. Tas j s tephenš Moterų ansamblio i r 

GREETINGS ON LABOR DAY TO THE FINE AMERICANS 
WHO HAVE BUILT THIS FREE NATION 

Courtesy of 

ST. ALEXANDER CHURCH 
300 South CornelI, Villa Park, III., TErrace 3-7730 

pakaitalas nieko gero neduoda, 
giedant neskambus. bet masi
niame giedojime jis bus užčiau
piantis dalyviams burnas Gai
la, kad šiame "Repertuare" pa
naudota — tvirtovė. 

Yra dar "Malda už tėvynę" 
— J. Dambrausko ir Lietuvos 
himnas. Visus suminėtus, apart 
lotyniškojo, gali giedoti mišrus 
choras arba vienu balsu melodi
ja, St. Šimkaus mišios — dvi?m 
balsams. 

k t : 

GREETINGS ON LABOR DAY 
TO ONE AND ALL 

from the 

RINGHOFER PRINTING C0. 
NEptane 6-5711 

3356 W. 95th S t , Evergreen Pk. 
BEST WISHES FOR A SAFE 
AND JOYOUS LABOR DAY 

Courtesy o f 

Sąsiuviny telpa lengvos gies-, gi aprašomi Sobart, Spencer, 
mės. tinkančios jaunimo sto- Stalinas, Sonner.schein Edith 
vykioms ir parapijų chorams, I Stefa, Trockis ir kt. 

Valstybinių ir socialinių 
mokslų enciklopedija 

Garsioji Herderio leidyk'a 
Freiburge išleido septintą to - PETERS0H FUNERAL HOME 
mą enciklopedijos "3taats!exi- . T E L . M E R R I M A C 7-444i 
cen šis tomas apima raides B938 w N o r t h Ave cwca«o 35, m. 
S ir T. ir jame svarstomi tokie 
jdomūs klausimai, kaip suve
renumas, socialdemokratija, so
cializmas, totalitarizmas. Taip-

GREET1NGS ON LABOR DAY TO THE F T \ E AMERTC \ N S 
WHO HAVE BTTI/T THIS FREE NATION 

from 

JOHN E. WASHINGTON 
ST. RITA'S REGISTRY FOR NTRSES 
Reslsterfd Men and \Vomen Nurses 

HOSFITALS — HOMES — HOTELS — BABY SITTFRS 
9420 South .•Vlay S t Chicago 20. III., PRescott 9-7788 

GREETINGS ON LABOR DAY 
from 

MANN - SCHNEIDER 
HOME FOR FUNERALS 
JOSEPH J. SCHNEIDER, 

Director 
Tel. FAcnlty 3-0«34 

2NTJ AND LrNCOLN ST., 
HINSDALE. ILL. 

GREETINGS ON LABOR DAY TO THE FINE AMERICANS 
WHO HAVE BUILT THIS FREE NATION 

Courtesv o f 

HAROLD E. JAEGER 
TOVVNSHIP COMMITTEEMAN 

REGULAR PEMOCRATIC ORG.VNIZATION OF CICERO 
GREETINGS ON LABOR DAY 

TO OUR MANY FRIENDS AND ASSOCIATES 
Courtesv of 

ROGERS CARTAGE CO. 
1932 So. Wentworth Ave,, Chicago 16, III., CA 5-1213 

COEUR DE FRANCE Grande Fine 
Champagne Cognac Fifth $ 3 . 9 8 

DU JARDIN IMPORTED GERMAN BRANDY 
F i«h $4.98 

KENTUCKY STRAIGHT BOURBON 107 Proof ~ 
Fifth $3.93 

GRAIN AI.COHOL 190 Proof VL~Š7YT 
f i f th $ 4 , 8 9 

RICCADONNA LMPORTED. D n or Sweet 

Vermouth 30 oz. Bottle $ "1 29 

WHTTE HEATHER Imported Gin 94 Proof 

™ h $3.69 
OLD GRANTIAN Imported Seotch Whisky 

86 Proof Frfth $ 3 , 6 9 

H M M ROCK & R Y E 60 ProoiF Quart $ 0 , g 9 

STREGA LIQUEUR Large Bottle $ C . 9 8 

P F E I F F E R BEER Case of 24—12 07 cans 
fitai $2.59 

-

file:///YITH
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Jeigu yra protingu būtybių 
kitose planetose * 

(Atkelta iš 1 psl.) tuotų, nebūtų laikomos kilusio-
2. Kitas svarstymas su- mis iš Adomo, nes neįtikėtina, 

tvertų esybių gradacija, šal ia kad j s būtų galėjusios iš šios 
žmogaus buvimo yra begaliniai žemės persikelti į tolimąsias 
skaičiai ir kitų esimo formų: dangaus erdves, šiaip monoge-
visi neorganiški kūnai, juos nizmo mokslas nėra priešingas 
sektų taipgi beribiai floros ir j prielaidai, kad kiti dangaus 
faunos skaičiai. Aukščiau žmo kūnai gali būti apgyventi pro-
gaus mes turime labai įvairių tingomis būtybėmis, 
rūšių angelus, apdovanotus jvai j Taip ir lieka atviras klausi-
riorais tobulybėmis. Toliau m e s i m a s diskusijoms. Klausimo iš-
prieiname ligi arkangelų, ku-; rišimas pareis nuo panaudotų 
rie stovi dar arčiau Dievo. La- argumentų vertės. Galutinių 
bai didelis skirtumas yra ta rp teologinių sprendimų nėra. Jei-
žmogaus ir angelo, šalia žmo- ;gu mokslas atei ty sugebės at
gaus dar yra nesuskaitomos skleisti stebėtinus, naujus pa-
eilės rūšių ir lyčių augmenijos, šaulius su protingomis esybė-
mineralinis pasaulis, fauna ir mis, katalikų teologija netu-
angelų hierarchija. Arba žmo- rės tam faktui nieko prikišti, 
gus tė ra vienos rūšies, nors ga- J i naują laimėjimą sutiks 
Įima prielaida (hipotezė), kad džiaugsmingai, 
tarp žmogaus ir tarp angelų ga 

tos . Arba jos buvo atpirktos pasaulio būtybės būt\j palies-(Ii būti didesni a r mažesni už DRAUGAS, šeštadienis, 1963 m. r u ^ i ū č i o 31 d. 
si- i tingu nuo mūsų būdu. Ar- :*os skausmo, nežimcs, nuodo (mūsuosius. • 
bi. mes nežinomo, ka 1 jos buvo mės ir mirties, su asmeniško-
atpirktos begalinm s Jėzau.-? .ms ir socialinėmis sunkenybė- I r F 'Su "•*** s u ja is susitiktume 
F r s t a u s nuopelną *, kurie mis, panašiomis j mūsąsias, su 
]om? buvo pritaikyti ypatingu tam tikra didesne a r mažesne K a s atsitiktų, jei vieną dieną 
būdu. Visa tai jos bus pažinu- pažanga, atsižvelgiant j istpri žmonės tiek pažengtų, kad ati-

jdieviškojo ap^Vškimc dė- nes situacijas bei jųjų inte- dengtų kitų protingų esybių bu-
Tad šituo po-.įūr.u erdvių lektualinius gabumus, kurie ga-! vimą kituose pasauliuose (plane 

tose)? Tai butų. aišku, didžiai •u r* '%~V#~i~ i i jH/ ; *" 
jdomus atradimas. Žemės žino- IVl O V 1 N U 
nėms tiek moksliniu, tiek filoso- J. NAUJOKAITIS 
finiu, tiek teologiniu požiūriu bū į Ilgu mėty patyriuia* 
tų neapsakomas džiaugsmas Są ir apdraustas perkraustymas 

kp. 

Ii būti taipgi eilės gyvų protin
gu kūnų, įvairių rūšių ir tobu
lumo laipsnių, kurie užpildo t a r 
pą, esantį ta rp žmogaus ir an
gelo. 

Šis samprotavimas nenori 
tvirtinti, kad tokios būtybės 
faktiškai egzistuoja. Tai tik pa 
rodo mūsų protavimo eigą ir 
kryptį. Žmogišku požiūriu "sis 
temingumo sumetimais" būtų 
malonu pastebėti klausimo tęs 
tinumą ligi paties Dievo, besi
vystant begalinėms būties for 
moms, einančioms per žmogų 
ir angelą, bei suvokti skirtumą 
tarp protingos ir kūniškos esy
bės — žmogsu? ir angelo. Ta
čiau tai dar nesudaro objek-. 
tyvaus būtinumo. Tai tik mūsų į n f J J J t' 
intelekto apraiškos, žiūrint iš 
žmogiško galvojimo. Dievo, 
kaip visų daiktų Kūrėjo, planai 
ir išmintis gali būti visiškai 
skii tingi už mūsuosius. 

3. Kitu požiūriu manyta, j og 
visata yra užpildyta protingo
mis esybėmis, geresnėmis už 

Erdvių pasaulių gyventojai Ę 
krikščionybės atžvilgiu U 

Pagaliau galime klausti, kokia H 
galėtų būti tų hipotetinių pro- i M 
t ingų esybių religinė būklė juo į f į 
se pačiuose ir krikščionybės j Ę 
bei Bažnyčios atžvilgiu? į 

Norėdami a t sakyt i į šituos I m 
klausimus, visų p i rma pažiurę-Į] 
kime, kokios šiuo metu yra i I 
žmonių religinės sąlygos, ki ta ip! p 
sakant, jų santykiai su Dievu [ Ė 
ir jo kultu. * 

Dabartinė žmonių amžinojo i g 
gyvenimo sąlyga y ra sutelkta j m 
į pvrmgimę nuodėmę ir Jėzaus jĮ 
Kris taus atpirkimą. A 

Ši sąlyga y ra taikome žmo- j B 
y. Adomo pa iermės j " 

vaikams. Jeigu kitose erdvių ; B 
planetose būtų kiti žmonės, ku- |B 
rie nebūtų laikytini Adomo vai į Į" 
kais ir nesutepti pirrcgime n u c | | | 
dėme, jie nepriklausytų šitai iš- į P 
ganymo sąlygai ir nebūtų pri- i |§ 

j lyginti žmonių likimui. Supran i m 
I tama, kad Dievas būtų galėjęs j B 
toms esybėms pateikti kitv% iš-j B 
ganymo sąlygas, apie kurias n' 
mes neturime jokio supratimo. Į jŠ 

Prielaidų tinkle 

žmones, kuriuose blogis išbu
jojo, juos kartais visai paverg
damas. Argi Dievui nepritiktų 
sutverti daugybę kitų, geresnių 
'už žmones būtybių, ištikimes
nių j o įstatymams, kurios jį Kokia išganymo sąlyga ga-
mylėtų ir garbintų geriau už lėtų būti toms gyvoms protin-
žmones? goms esybėms, gyvenančioms 

Tokio samprotavimo mintis k-tose visatos planetose? Tuo 
yra patraukli Tačiau ir čia tė- klausimu mes tegalėtume da
rą tiktai galvojimo išvada, k a- ryti t ik prielaidas, 
r i savaime ateina žmonėm3. į 
Tuos dalykus Dievas galėtų i ) Pirmąja prielaida galėtų 
spręsti visai kitoniškai negu būti mąstymas, kad šitos esy-
mes. Kai mes pagalvojame, bės gyvena na tūra lų gyvenimą, 
kad žmogaus siela Dievo akyse t ' d ė l priklauso nuo gamtos 
tokia brangi, kad dėl jos vienos dėsnių bei galimybių. Tuo bū-
gaėjo sutverti pasaulį, iš to du jos tu rė tų visai žmogišką 
dar nedarytina prielaida, k a d ; likimą, būtų pajungtos gam-
Dievui buvo reikalinga kitų ge- tos įstatymui su visomis žmo-
resnių ir dėkingesnių būtybių gi?kos prigimties pasekmėmis: 
už žmones. nežinia, galimybe nusikalsti, 

skausmu, mirtimi. O jų gyveni-
Monogenizmas mo pabaigoje, jeigu piMė Die

vo įsakymus, jos pažintų laimę, 
Aukščiau paminėti sampro- be sidžiaugdamos natūraliu Die 

fcavlmai nėra absoliutus įrody- ve pažinimu, nelyginant mini
mas. Hipoteze, kalbanti apie šieji nepakrikštyti vaikai, 
anuos tolimuosius erdvių pa
saulius su gyvomis esybėmis, 2) Kita prielaida — labai 
protingomis bei turinčiomis ka galimas daiktas, kad d'eviško-
ną, ir lieka tik prielaida. Tuo jį malonė panoro iškelti l i t a s , 
pačiu teologinės diskusijos pri- c.;ybes iki antgamtinės pako-
ėjo aiškios išvados, kad šitos p o s > įr jos y ^ apdovanotos 
prielaidos neturi pakankamų antgamtinėmis dovanomis: pa-
paiankių ar prieštaraujančių švenčiamąja malone, r o > i s pa-
įrodyrnų. sifkimu, o taipgi nepažįsta 

Iš kitos nusės, oficiali Rs& skausmo, mirties. nuodėmės, 
nyč'os nuomonė šituo klausi- nežinios Tai t a pati būsena, 
mu d a r nebuvo pareikšta, nes ]<urįa buvo apdovanotas . \do-
tai neliečia rei tikybos, nei mo- UVctS p r į e š nupuolimą. 
ralės klausimų, o gal ir dėl to. Sekant šita prielaida, mini-
kad t a s klausimas apreiškimo m o s esybės, nenusikaltusios jo 
moksle negvildenamas. Mono- kįa nuodėme, patir tų medžiagi 
genizmo mokslas apie protingų n ė s j r dvasinės laimės, gėrio 
esybių esimą kitur, šalia že-
rru-s, nekalba. Tiesa, encikliko
je Humani generis Bažnyčia 
moko. kad poligenistinė p r a 
laida nesiderina su apreikštuo
ju mokslu apie pirmgimę nuo
dėme, ir todėl ji turi būti at
mesta. Šituo pasakoma. kad 
šiuo metu apgyventoje žemėie 
nėra kitų žmonių, kaip tik iš 
Adomo kilusių, todėl visi atsi-

ir šventumo stovį be ligų ir 
mirties, be nežinios ir baimės 

i 

lt pasiekusios savo gyvenimo 
riba. tokios būtybės, nepažin
damos mirties, pereitų j rojaus 
laimę. 

3) Trečia hipotezė mums leis 
tų mastyti, kad šitos esybės 
yra jau iškeltos į antgamtinį 
stovį, apdovanotos atitinkamo-

reša pirmgimę nuodėmę. Ado- mis dieviškomis ma'onėmis.. Ta 
rno perduota iš kartos į kartą, čiau ir jos nebus išvengusio? 
Klausimas apie esimą protingų bandymo, bus papildžiusios 
esybių kitur, šalia mūsų žemės, nuodėmę.. Tad galėtume mąs-
v^sai nesvarstomas, kadangi tyti. kad, pasilikdamo3 nuodė-
tokios esybės, jeigu ir egzi3-imės stovy, jos neouvo atr i rk-

lytis su šiomis protingomis esy- WA 5-9209 

(Nukelta į 6 psl.) 

Chicago, 111. 

AUGO 
T r a dicine 

Gegužinė-Piknikas 
Pirmadieni, rugsėjo 2 d. (Labor Day), 1963 

(Toje pačioje vietoje, kur ir pernai buvo) 

S L O V A K G R O V Ė 
prie 119 St. ir Archer Ave. (arba 4-A kelio) Lemont, 111. 

SLOVAK PARKAS lengvai pasiekiamas. Is Chka-
J p S S ^ gos reikia važiuoti Archer Ave. (4 - A keliu) į pietus 
J ^ - ^ iki 119 St. Ant kelio 4 - A bus padėta pikniko rodykle. 

Pikniko metu veiks lietuvišku valgių virtuve, turtin
gas bufetas, virtuve vaikams su lengvais gėrimais ir 
kitais skanumynais. 

Malonu bus su draugais praleisti laika jaukioje kavi
nėje, kur bus galima gauti ne tik skanios kavos, įvairiu 
saldumynu, bet ir kitos rūšies išgėrimu. 

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų 

A. VILIMAS 
3415 S. Lituanica Ave. 

Tel. FRontier 6-1882 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
IK KITUS KRAŠTUS 

Registruota U.S. Department of 
Justiee ir paskt-lbta L'.S. Depart

ment of Comm»rce. 
COSMOS PARCEL EXPRESS, 

Corp. 
3212 S. Halsted, Chicago 8,111. 

Tel. — CA 5-1864 
ir 

MARQUETT£ GIFT PARCEL 
SERVICE 

2439 W 69 St., Chicago 29, Dl. 
Tel. — WA 5-2737 

E. ŽUKAUSKAS 

- T 
Be to, kavines salėje gros orkestras, todėl galima bus 
linksmai pasišokti. 

AUTOBUSAI Į "DRAUGO" PIKNIKĄ IŠVAŽIUOJA SEKANČIA TVARKA: 

1) Nuo šv. Jurgic bažnyčios — 33rd ir Utnanica Ave. 11:00 vai.. Bilietas galima gauti pas 
Mrs. Samienę Elzbietą, 3442 So. Union S t Telephone: VI 7-5073. 

2) Nuo šv. Kryžiaus bažnyčios — 46th ir Hermitage, 11:15 vai. Bilietus galima gauti pas 
Mrs. Petronėlę Turskiene, 4629 So. Hermitage Ave., Telephone: YArds 7-6053. 

3) Nuo Šv. P. M. Gimimo bažnyčios — 68th ir Washtenaw, 11:00 vai. Bilietus galima gauti 
pas Miss Oną Ivinskaite, 6821 So. Maplewood St. 

4) Nuo Šv. P. M. Nekalto Prasidėjimo bažnyčios, 44th ir Fairfield, 11:00 vai. Bilietus ga
lima gauti pas Mrs. H. Širvinsldenę, 4541 Sc. Rocktvell. Telephone: LA 3-4841. 

PASTABA: Autobusai iš pikniko aikštes išvažiuoja j Chicagą 7:00 vai. šiais autobusais gali 
pasinaudoti ir kitų kolonijų lietuviai, todėl patartina bilietus iš anksto užsisakyti pas nu
rodytus asmenis. 

DRAUGO PIKNIKAS - LABOR DAT 

VAŽIUOTI 4A - ARCHER KELIU 

63 rd 

0 

95 th 

Street 

Street 

_Srr££_ 

Street 

III th 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION 

Mes pranešame savo seniems klijentams, o taip pat naujiesiems, 
kuriems mes patarnaujame, kad mūsų firma tęsia siuntinių persiun
timą į Sovietų Sąjungą. 

Mes esame įgalioti VNEšPOSYLTORG tęsti siuntinių siuntimą 
ir mes garantuojame, kad siuntiniai bus pristatyti ir labai skubiai. 

Visi mūsų skyriai turi didelį pasirinkimą siuntiniams reikmenų 
(audinių, odų ir t. t.) labai prieinamomis kainomis. 

Visi mūsų skyriai suminėti žemiau kuo geriausiai jums patarnaus 
pagal kiekvieno individualius pageidavimus. 

• N"E\V YORK, 3 , X. Y. — 38 - 2nd Avenue AI. 4-5458 
• XKW YORK I I , X. Y. — 135 YV. 14th Street CH 3-2583 
• BROOKI.YN i i , X. Y. — 370 I nion Avenue E V 4-4»52 
• BROOKXY\ 7, X. Y. — (KM) Sutter Aveniu- I>I S-8808 
• ATHOL. Mass. — 61 Mt. Pleasant Street CH 9-6245 
• BOSTON' J8, Mass. — 271 shavsniut Avenue LI 2-1767 
• SOUTH BOSTON, Mass. 359 VVest Broavvday, Tel. 268-0068 
• BLI-ALI.O 6, N . Y. — 332 I l l lmore Avenue T I . 6-2674 
• CHICAGO 22. Hl., — 2222 W. Chicago Avenue B R 8-6»6« 
• CHICAGO 8, m . — 3212 So. Halsted Street WA 5-2737 
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road TO 1-1068 
• DETROIT. Mit-h.,—7300 Michjgan Avenue VI 1-5355 
• GBAN'D R.\PII>S, Micb. — 60B Briuge St., N. W GL 8-2256 
• HAMTKAMCK, Mieh. — JMi-i-i Jos. C'ampau GL 7-1575 
• HARTFORD. 14. Conn., 200 Pranklin Ave. Tel. 233-8030 ir 246-0215 
• IRVTNGTO.N 11, X. 4. — 702 Springfield Ave E S 2-4685 
• YOl XGSTO\VN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue R I 3-044O 
• LOS ANGELES 22, Calif.—900 So. Atlantic Blvd AN 1-2994 
• L A K F ; W O O D . N. J. — 126 - 4th Street F O 3-85«« 
• XE\VARK 3, N. J. — 428 sprlnsfield Avenne BI 3-17»7 
• XEW HAVF.N, Conn. — 509 Conaress Ave. IX) 2-144« 
• rATTERSON I . X. J . — 99 Main Street M t 4-4619 
• PASSAIC. X. J . — 176 Market Street G R 2-6387 
• PHILADELPH1A 23. Pa . — 525 \V. Girard Ave P O 5-5892 
• PITTSBCRGH 3, Pa, — 1015 S. Carson Street H E 1-2750 
• SAX FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street F I 6-1571 
• YVATERBITTY, Conn. — 6 J o h n Street . r P E 6-6766 
• WORCESTER. Mass. — 174 Millbnry Street SW 8-2868 
• YOYKEKS, X. Y. — 235 Xepperhan Ave G R 6-2681 

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai. 

Atdara nno 6:00 valandos ryto Ud8:00 
valandos vakaro. 

a PALANGA" RESTAURANT 
6918 So. Western Ave. — GR 6-9758 

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai 

LIETUVIŲ PREKYBOJE T E R R A 
3237 Wes* 63rd St., Chicago 29, III., tel. 434-4660 
Gintaras, puošmens ir brangenybės, lietuviškos knygos ir muzi
kos plokštelės, kristalas, stalo sidabras, japonų ir bavarų por-
celano servyzai, meniškieji odos dirbiniai ir d. kt. 

O000000000<>000<>0000<>00000<>0<>00000<>0<>0<>0^ 

I "PAŽANGOS" garaže speciali kaina spec 
MUFLERIAMS ir STABDŽIAMS 

PASITEIRAUKITE KAINAS. PATIKRINI
MAS NEMOKAMAI. STABDŽIUS AR 
MUFLERĮ UŽDEDAMI PER 2 VAL. 

SINCLAIR GAZOLINO STOTIS 
2637 W. 47th St. Chicago 32, 111. Tel. LA 3-9663 
NAMŲ TEL. YA 7-7215 SAV. A J. STANEVIČIAI 

?00<>00<>00<>0000<><>000<>000000000<><>0000<>000^ 

% 
KVIEClA>fE APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS 

i \ imu 
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Kelrodis į Slovak Grove, kur įvyks "Draugo" Labor Day piknikas 

CRANE SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION 

B R PIETKIEWICZ. Prez. 
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083 

PLENTY OF FREE PARKEVG 

4'/2% 
Naujau aukštas dividendas mokamas 

ai investavimo sąskaitai. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos men. 31 d. 
VALANDOS' P IRM- Jr K E T V 9 v- r- ,k i 8 P- P-
I H k H R U U J , ANTRAI), ir I'KNKT 9 v. r. iki 5 v, p. 

SESTAD. 9 v. r iki 12 v. d. Trečiafl. uždaryta 
^ 
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DRAUGAS, šeštadienis. 1P63 m. ntgpiūčio 31 d. Į l/ĮJI T l~J R I NI F K R O N I K A 
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Pristatome Visokiu RŪŠIŲ 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽiAOA 

Giedre žumbakiene Uraganas (aliejus) Nuotr. J. Grigaičio 
Iš parodos Ateitininkų Sendraugių stovykloje Dainavoje 

KITOSE PLANETOSE... 
(Atkelta iš 5 psl.) mės ir atpirkimo malonės, su

teiktos žmonėms, jos nebntų 

• Dail. V. Bičiūno 70-tas • Dail. 8ut<zas Bagdonas, tu-
^initadienis. Rašytojas, daili- rįs savo stuli ją YVashingtone, 
ninkas, teatralas, pedagogas atvykęs j Chicagą suruošė sa-
Vytautas Bičiūnas, didelių ga- vo tapybos d a r i ų parodą Stan-
bumų žmogus, yra gimęs 1893 dard Federa; Savings bendro-
Ba. rugp. 20 d. Klovainiuose, vės pata lpose 4192 Archer 
Šiemet švęstų 70 m. amžiaus Ave. Išs ta tyta 17 kūrinių — 
sukaktį, tik nėra vilties, kad abstraktinės aliejaus ir tempe-
j is būtų gyvas išlikęs Sibiro ra kompozicijos. Paroda tęsis 
tremtyje, okupantų bolševikų du mėnesiu. Atdara banko 
žiauriai 1941 m. išvežtas j Ru-. darbo valandomis. Dailininkas 
sijos gilumą. Tuos bolševikų Bagdonas Ctncagoje pabus apie 
kankinius lietuvių tau ta am- \ porą savaičių. SusLojęs dr. Do-
žiais prisimins, ypač V. Bičiū-; mo Giedraičio rezidencijoje, Ei
ną, kuris buvo redaktorius (Tie-į gine. 
sos Kardo, Laisvės, Lietuvos). • Dail. A. Galdikas ruošiasi 
steigiamojo seimo narys, Meno parodoms Clevelande, Pitsbur-
mokyklos mokytojas Yra pa- j ghe, Chicagoje, New Yorke. 
rašęs visą eilę dramų; už "Žal-; • Dr. A. šešplaukis - Tyruo-
giri'' Vytauto D. konkurse lai-1 lis, ilgesnį laiką viešėjęs Chica-
mėjo I vietą. Bičiūnas dirbo ei- ' goję, grįžo į New Yorką, kur 
Tėje teatrų, daug veikalų su-; Coiumbia universitete vėl dės-
kūrė Vilkolakiui ir radijo vai- \ tys lituanistinius dalykus, 
dinimams. parašė daug kritikos \ • Dr. V. Barkienė paskirta 
straipsnių įvairiuose žurnaluose ; Sydnėjaus VVestern priemiesčio <•* wy«; * r r w i \ vs, prez 
ir visą eilę knygų, kaip Paišy- ligoninės medicinos skyriaus 3039 g. Halsted St., f l 2-1272 
mo metodikos bruožai, M. K. viršininke - superintendente. J 
Čiurlionis, Kaunas, Kun. J. Ka- | bus pirmoji moteris tokiose pa 
telė ir jo laikai. Liaudies teat- reigose. 
ras. Y r a dekoravęs eilę pasta- ______ 
tųt pvz. Antalieptės bažnyčią. 

• Kosto Ostrausko dvi dra 
mes "Žaliojoj lankelėj'' ir "Pyp 

J. KARVELIO PREKYBOS N A M U O S E - naujose patalpose 
2715 West 71 Street, Chicago 29, 111., tel. 471-1424 

Rasite didelj įvairiu prekių pasirinkimą, kai kurias paminėsime: 
1. Visas liet. knygas, plokšteles, žurnalus, laikraščius — trumpai pasakius visą liet. spaudą. 

Gintaro, odos. medžio ir kitus meno kūrinius su Lietuvos vaizdais, kurie primena mūsų Tėvyne. 
Kasomas mašinėles *u liet. ir kitų kalbu raidynais. 
Laikrodžiu OMEGĄ ir kitu fabriku įvairiausiu rūsiu. 
Siu utimi i simiami j Lietuvą ir kitus kraštus ir Jiems įvairiu medžiagų ir kitų prekių tinkamų 
siuntiniui. 
TAISOMI LAIKRODŽIAI, KASOMOS, siuvamos ir skaičiavimo mašinos prityrusių specialistų. 

Visko išvardinti neįmanoma, ką bepirktumėte, pasiteiraukite J. KARVELIO PREKYBOS NAMUOSE, 
2715 W. 71 St, Chiea-o 29, III., tel. 471-1424. 

I N V E N T O R I N I S 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

Apkainavimą ir prekių pristatymą 
teikiame nemokamai 

RaStine a tdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 ' vai. vakaro ir šeštadie

niais iki 3 vai. p. p. 

bėmis žymiai padidintųĮ mūsų >\- k v i e č i a m 0 s ^ • B a ž n y č i ą i r pradžioje. Spausdina M. M * -
nojimą. Teologiniu požiūriu ras 
faktas būtų nauja priemonė pa- negalėtų naudotis visomis te

mis malonėmis, kurios y ra su
teiktos žemės žmonėms Bažny
čioje. Viešpats, aišku, bus šioms 
esybėms skirtingu būdu, atitin-

Šios protingos esybės turėtų kamu jų stoviui, visa ta . sutei-
tą patį vienintelį dangaus ir že- kęs. 
mės Sutvėrėją kaip ir mes, jos 

Spic & Span maintenance Service 
1 FT.OORS S C R t B B E D & WAXKD 

Maintenance Service 
i Walls VVashed • Window s Cleaned 

k e l s e m a 1S S p a u d o s r u g s ė j o | Hrdwd. Virs. sanded-clnd. or refin 
BONOEU & I>Sl RKD 

HC 3-4790, DAYS 643-9334, EVES. 
Residential & Commencial l>-ūno spaustuvė 

žinti dieviškosios galios didingu 
mą ir dieviškosios malonės va 
kalus. 

pažintų tuos pačius natūralius 
įs ta tymus ir pagrindinius mora 
linius dėsnius. Bet prileistina. 
kad Dievas būtų ga'ėjęs suteik
t i ir kitų dovanų. Būtų galėjęs 
pareikalauti ir kitokios pagar
bos (kulto), skirtingos nuo mū
siškės. Kaip ten bebūtų, mes ta 

Ar ateis pagaliau diera, kada 
šios žemės žmonės sueis \ sąly
tį su kitų planetų protingomis 
esybėmis? Mes dar nežinome, ar 
tokios esybės tikrai egzistuoja, 
bet tik tokią ga l im/V prilei
džiame. Jeigu jos ir egzistuo
ja, tai mes nežinome, a r šios 
žemes žmones kada nors (gal da galėtume pažinti Dievo dova! . , , „. . . , . . e , . %. \ ., . niekados?) su jomis besueis į 

nas . kurias J is suteikė anoms 
būtybėms, o jos galėtų išgirsti 
apie Kristaus atpirkimą. Bet be 
aiškios Dievo valios šios esjcės, 
būdamos šalia žmonių pader-

ii ft A B I X SJKA& 
J. G. TELEVISION CO. 

2512 W. 47th St., FR 6-1993 
TV, RADIJAI. HI-FI . Vft?IXTT-VAJ 

Parduodam • Taisom • 
Sekm. uždaryta 

sąlytį. Bet mes esame tikri, 
kad Dievo planai savaime yra 
labai dosnūs net ir tuose pa
saulį liečiančiuose dalykuose, 
kurį jis sutvėrė medžiaginį, ku 
rio mes tik begaliniai mažytę 
dalelę tepažįstame. Būdami to 
kie mažutėliai ir tokioje nežinio 
je, mes stebimės Dievo veika
lais, mažai beįstengdami juos 
vienaip ar kitaip aptar t i pa
gal mūsų pačių samoratą. 

57« 
Interest 

Paid on 12 Month 
TIME 

DEPOSITS 

Por ccemplete 
information 

write 

AMERICAN CONTRACTORS 
1—GENERAL REMODELING 
2—TEARS OF EXPERIEN'CE 
3—VERT LOWEST PRICES 
4—TOP QUALITT WORK OXLY 
5—CALL AND BE PLEASANTLY 

SURPISED 
631-2730. 

9 A.M.—9 P.M. 

R00SEVELT HCTURE 
FRAME COMP&NY 

Manufacturers 

HOME 

Didis yra Dievas savo begali 
REMODELING SPECIALIST 

Bathrooms. kitehens, sidings, rum 
pus rooms. room additions, etc. 
No monev down. long term financ- \ 3. 8. 
ing. CHIAGOUKIS BUILDERS,i 
RA 6-7676. 

> « > > <^»o^»»« m « • 0-0 • 

iriai didžiuose veikaluose. 

"L'Osservatore Romano" 63. 

Sulietuvino dr. P. Mačiulis 

INDUSTRIAL 
BANK 

9975 EAST COLFAX 
DENVER 8, COLORADO 

Please send me detailed infor
mation about 5% interest on 
Time Deposits. 

name 

strcet address 

city - zone statė 
Check or money order encl. 

TAUPYKITE MUTUAL FEDEBAL SSVIMCS SAUGIOJE, LIETUVIŠ
KOJE TAUPYMO BENDROVĖJE, KURI PASIŽYMI SAVO REKORDU: 

# įsteigta Ghicageje 1935 metais, 
0 Nuo 1305 metu pergyveno 'Karus, ekonomines depresijas, 

panikas ir krizes, tačiau visiems savo faupytojams išmo
kėjo kiekvieną sutaupyta dolerį. 

# JŪSŲ pinigus galima perkelti iš kitur, jei atsinešite savo 
banko knygute. 

% Pinigu taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiusti 
paštu, nes mes apmokame visas pašto persiuntimo iš
laidas, 

# Dabartinas mokamas dividendas 4' i° o visose taupymo 
sąskaitose. 

CARPENTEK, 20 YRS. EXP. 
Can do all work myself. Special-
ing in basement and attic flats. 

Talk to me now! 
GA 5-5666 

D A R G I S 
DRUG 

STORE 
2425 W. Marquette 

Road 

L A I K E 

A T O S T O G Ų 
Y R A 

U Ž D A R Y T A 
Sugrįšim rugsėjo men. 

3-čia dieną 

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai. 
2400 S. Oakiey Ave., Chicago 

VIrginia 7-7258-59 

SPARDAVIMAS 
INVENTORINIAME IŠPARDAVIME PIRKSITE 

VISAS MEDŽIAGAS LABAI PIGIAI. 
PASINAUDOKITE ŠIA RETA PROGA! 

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

STEIN TEXTILE CO 
616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III. 

TELEFONAS — HARRISON 7-3737 

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaure 
Jefferson St., Chernin's aikštėje. 

Užuolaidos ir apdengimai baldams siuvami taip pat 
pagal užsakymą. 

r ^ 

Dėkingi esame už Jūsų 
paramą 

CHARLES P. DARGIS 
Rejr. Pharmacist 

AMO SUP*OUES 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

3314 West63rd Street 
Chicago 29, Illinois 

Tel. PK 6-8998 

\ NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu 
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų. 
GENERALINIAI AGENTAI ŠITJ kompanijų: 
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE CO-MI'ANT 

AMERICAN BONDING COMPANY 
AMERICCAN INDEMNITY COMPANY 

DUBUOUE F I R E & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIRKMAN'S F U N D INSURANCE COMPANY 

FIREMAN'S INDEMNITY COMPANY 
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 

MASSACHUSETTS F I R E & MARINE INSURANCE CO. 
PACIFIC NATIONAL fTRE INSURANCE CO. 

P E A R L ASSURANCE COMPANY 
RELTANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
VVESTERN F I R E INSURANCE CO 

VVESTERN CASUALTY & SURETY CO. 
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters 

OMALLEY and McKAY, Inc. 
Room 800 

— <? 

222 W. Adams St. 
Telefonas CEntral 6-5206 

i 
1 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU, Inc. 
savo klientų patogumui atidarė naują skyrių miesto centre 

176 West Adams St. (Chicago 3, 111.) tel. STate 2-07.96 

VOSYLIUS F0O0 MART 
2433 W. 69th St, Tel. PR 6-2113 

Gamina ir par
duoda lietuviš
kas r ū k y t a s 
dešras, skilan
džius, įvairią rū
kytą ir šviežią I 
mėsą. Liet. sū- 1 
riaį, saldainiai, p 
medus, delikat, , | įp 
grocery prekes, j 

\ 

Dabar galite jų prityrusiu kelionių patarnavimu pasinaudoti 
2451 SO. O AKLE Y AVE., YArds 7-3278 6 dienas savaitėje, o 
miesto centre nuo pirmadienio iki šeštadienio. 

Abiejuose skyriuose sutvarkys jums keliones dokumentus, 
parūpins bilietus lėktuvais, traukiniais, laivais ir autobusais 
keliauti Europoje, AZIJOJE ar kituose kontinentuose, o taip pat 
ir P. Amerikoj. Kanadoj ir pačioje Amerikoje įvairiose vietose. 

INSURED MUTUAL ĄedenU SAVINGS 
ssociahon 

Chortered and Supervised by the United Sfates Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone; VIrginia 7-7747 John J. Ramanauskas, Pres. 

JSTAIGOS VALANDOS: Pirmarlioniais. ant.radieniaig Ir penktadieniais m.'O 9 iki 4 v. 
Kotvirtj'Jif tu iis nuo 3 v. iki 8 v., Soitadicniaia nuo 9 iki 1 v. 

Trečiadieniais uždaryta visa di^ną. 

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MŪSŲ ĮSTAIGOS 

UNIVERSAL SHOE STORE 
(Liet. batų krautuvė) YA 7-0525 

(Virš 40 metų Bridgeporte) 
Vėliausio stiliaus batai visai šeimai 

3335 So. Haisted Street 
Chicago, Illinois 

Atdara: kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. 
Pirmadieniais ir ketvitadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. 

~X> 

>Tūsų erdviose patalpose turim*' 
didžiausj pasirinkimą \isų moderniš
kų baldų, eiektririu krosnių, radijo ir 
televizijos aparatų, šaldytuvų ir kitu 
namams reikmenų. 
i. i i; r i \ i i r i t \ \ <. \ 

ROOSEVELT F U R N I T U R E CO 
F. A RATPONTS ir N. BEKTT Eis 

2310 V/. Roosevelt Road Tel, SEeley 3 4711 
Atdara p . rnad . ir k' tvjr . 9—9 vai., antr. . treč.. ir Šeštadieniais nuo 

9 ki 6 va.L !?p}»mad. a tdara nuo 3 1 IW 4:30 po pietų 

S T A B D Ž I Ų T A I S Y M A S I 
I R N A U J Ų Į D Ė J I M A S 

(C0MPLETE BRAKE SERVICE) 

KAROSERIJOS TAISYMAS, LYGINIMAS IR DAŽYMAS 
(BODY & FENDER V70KK) 

Taip pat tepimas, dalių keitimas ir kiti smulkūs 
mechaniški pataisymai. 

Nauja dirbtuve su moderniškiausiais įrengimais. 
Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuota ir sąži

ningu darbu. 

ČESAS AUTO REBUILDERS 
2423 Wesf 59th Street Chicago 29, Illinois 

GRoveblH 6-7777 
JP 

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti 
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Polą Negri, (dešinėje) dabar 64 metų amžiaus, apžiūri savo pačios 
vaško figūrą, atvaizduotą kaip kino karalienę, vad. "Glamor 
Queen" 1920 m. Vaškinė figūra Moviland vaško muziejuje Holly-
woode, atvaizduoja ją, apsir3ngusią kostiumu jos pirmajam ame-
nkietiškam fiLmui "Bella Donna", 1923 m. Dabar spauda skelbia, 
kad tyhų.įų filmų kino žvaigždė Polą Negri sugrįžta j Hollyvvoodą 
ir vėl vaidins filme. 

F I L M Ų Į V A I R U M A I 
S T A S Ė S E M Ė N I E N Ė 

, fcijąs gabus vyrukas. "Senasis' 
vilkas" Henry Fondą, kaip vi
suomet, nepamainomas savo ro
lėje, net ir savo išvaizda gra
žiai atitikęs saulės ir vėjo 
nuglamonėtas ka'nų sūnus. Ši-
to nesralima pasakyti apie Mau-
reen O'Hara. Vaidyba be prie
kaišto, bet jau hollyvvoodiškai 
nudabinta ir taip jau gražios 
šios airės išorė. Kalnų moteris, 
9 vaikų motina, nelaksto namų 
ruošov? su aukštais kulnimis, 
miestietiškai gražiom suknelėm, 
sudėtais plaukais ir nudažytu 
veideliu. Jaunuolės rolėje pirmą 
karta pristatyta naujokė Mim-

I sy Farmer: kunigo rolėje vy
kęs žinomasis te'evizijos komi
kas Wally Cox. Pagal labiausiai 

, perkamą (best - selier) Earl 
Hamner Jr. romaną pastatė, 
parašė ir surežisavo Delmer 
Davės. 

Meiles sala 
Spalvotąją komediją "fcland 

oi Love" galima būtų apibūdin-
t- vįenu sakiniu: tai ameriko-
m fctca mišrainė su horyTv-oodiš-
kais triukais. Nors vaidina gar
su B ir puikūs aktoriai: Robert 
Freston ir Tony Randall, tačiau 
pastatymas yra be skonio. Nuo
stabu, nes tai gamintojo - reži
sieriaus Morton Da Costa tre
tysis filmas (kiti du buvo pa
imti iš scenos labai sėkmingų 
pastatymų "Auntie Mame" ir 
'The Music Man"). 

"Island of Love" atvaizduoti 
du jauni vyrai, kurie po nepa
sisekusio filmo pastatymo JAV- j 
se, bijodami finansuotojo kerš
to, išvyksta j Graikijos salą 
Jie apgaulingu būdu sukelia tu
ristų dėmesį, neva saloje ras
dami senovės graikų erotinių 
meno senienų. Sala virsta viso 
pasaulio lankoma įsimylėjusių 
turistų atrakcija. 

Rodomi gražūs Graikijos sa
los vaizdai, bet ir tai nei kiek 
nepakeliamo filmo vertės. Pa
dorumo legiono pažymėtas — 
B — iš dalies netinkamu. 

Abu filmai Chicagoje premje
ras turėjo ne miesto centre, i 
kaip įprasta, bet kaimyniniuose ] 
teatruose. 

T O D A Y 
Chicagos miesto centre, Ma-

dison gatvėje, tarp Dearborn ir į 
Clark gatvių, yra kino teatras 
Today. Jame duodama vienos 
valandos programa: įvairiau
sios žinios iš viso pasaulio, 
sporto ir madų; taipgi trumpi 
atskiri filmukai. Programa kei
čiama kas ketvirtadienio popie
tę, todėl šiame skyriuje neįma
noma paminėti tos pačios sa
vaitės programos. Šios savaitės 
pradžioje Today teatre buvo 
rodomas spa'votas filmas "Tre
jetas Nigerijos kelių į rytojų"; 
kitas spalvotas filmas apie tris 
Prancūzijos poilsio vietas su 
gydomais vandens šaltiniais, jo

jimo mokyklomis, ežerais ir ' DRAUGAS, šeštadienis 19^3 m. rugpiūčio 31 d. 
kalnais. 2iniose iš viso pašau-
lio paminėta rytų Berlyno sie-
nnos dvejų metu sukaktis, cik
lono nuostoliai Pakistane ir per 
jį žuvusių 10,000 asmenų, Bom
bėjaus potvyniai, Venezuelos 
buv. diktatoriaus Jimenez, gyv. 
nuo 1958 m. Miami, F a., iš
trėmimas atga', augantis nepa
sitenkinimas prieš Nehru, apie 
Jugoslaviją, Kanadą, JAV ir kt. 

TAIP, 
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I FRAiNK'S T.V. & Radio, Inc. į 
| 3240 S. HALSTED STREET f 
= Didelis pasirinkimas įvairiausių = 
| televizijos, radio, stereo aparati f 
| oro šaldytuvu - air conditioner § 
= Pardavimas ir taisymas. § 
| Telefonas: CA 5-7252 f 
r<ltlMIIIII!H!'lt!Illi:ililltllllMllinillll!!llllllltll!!lllllMlllllllllli!UI|IIHIIIlililllllHII~ 

P'VSMI'S.rfS G A U T PASIRINK- 1 
n TAl'PYMO PLANĄ PACiAI ' 
SAVO PAJĖGUMĄ... API.ANKY 
k l l K MI'S GKKITAI. 

4 1 *r7 O I V I D E N 
*V INVKST^ 

- f*\ MOKAM 
^ / € / K t r rv i 

DIVIDENDAI 1 7 
STACIJAS 

I KAS 
IRTIS 

METV 

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000 F.S.L.I. KORPORACIJOS 

•J- F. EITDE1KIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Kermitage Avenue 
Tel. Yfl 7-1741-2 

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

5 H % NAMŲ PASKODOS IKI 
25 METU, JOKIU PRlMOK£JIMO 

PABAUDA 

ST. ANTHONY 
SAVINGS & LOAX ASSN. 

1447 S. 40th Ct., Cicero 50, III. 
Telef. C5«-6330 & 242-4395 

Josepb F. Gribauskas Exec-Secy. 
NEMOKAMA VIETA MAŠINOMS 

Nepasotinamas troškimas 
mokslo 

i 
— Pasaulis pasitraukia į ša- . 

lį ir praleidžia vyrą, kuris žino, 
kur jis eina, — paskatinančiais 
žodžiais fi'me "Speneer's Moun-
tam'' išlydi mokytoja savo ga
biausią mokinį, pasižymėjusi abi 
turientą Clayboy Speneer f Ja
mes MacArthur), siekti aukšto- ! 
jo mokslo; o susirinkusiems te-; 
vams ji priduria: "Jei aš su-1 
tikčiau Clayboy šiose apylinkė-; 
se apdulkėjusi nuo paprasto 
darbininko darbo, aš atsisaky-: 
čiau nuo mokytojavimo!" 

Filmas, susuktas "VVoymingo į 
Grand Tetons gražiose kalnų 
apylinkėse, pasakoja aipe šių 
dienų kalnų šeimą, o labiau
siai apie Clayboy svajonę lan
kyti ko^giją. Jis, vyriausias 
Clay (Henry Ronda) ir Olivi-
jos (Maureen O'Hara) devyne
rių vaikų, yra didžiulės Speneer 
giminės pirmasis, baigęs aukš
tesniąją mokyklą. Ir kaip toji 
nepasiekiama svajonė virsta re
alybe, dėka visos šeimos bend
radarbiavimo ir sunkaus dar
bo — yra šio filmo pagrindinė 
tema. 

Lietuviui žiūrovui šis spalvo
tas, plataus ekrano Warner 
Brothers filmas yra labai ge
rai suprantamas. Čia jis pama
to tą jaunuolio veržimąsi į 
mokslą, kaip ir mūsų gabiosios 
tautos vaikai daro, čia su aša
romis stebi tėvą, parduodanti 
numylėtos žemės gabalą, kad 
sūnų i mokslus išleistų, kaip 
daugelis mūsų tėvų irgi aukojo- j 
s i Studentų himno "Gaudeamus 
igitur" švelnūs garsai, persipi
na kuone per visą filmą, senti
mentaliai primena gražiuosius 
studijavimo laikus ir Alma Ma-
ter. 

Auklėjimo požiūriu daug pui
kių šeimos sugyvenimo scenų: 
tėvo Clay 8 brolių pusryčiai su 
močiute ir seneliu stalo prieša

kyje ir kai po to jie supuola; 
savo devintajam broliui talkinin; 
kauti — pastatyti jo išsvajotą 
namą. 

Tačiau, nors filmas ir liečia 
visą šeimą, jis tetinka tik su
augusiems. Atrodo, Hollyvvoo-
das nebūtų Hollywoodu, jei jis 
pastatytų filmą švarų ir be prie
kaišto. Pedagoginiu atžvilgiu 
čia rasime netinkamų "šedev- . 
rų". Pvz. mažas vaikas prie sta-
is rodo "išmintį" — naujai iš- i 
mokta keiksmo būdą ("Damn, ; 
damn, doub'e - damn, triple -į 
damn, heli"), nors motinos ir ; 
griežtai sudraudžiamas; taipgi' 
"pamokos" apie bulių galėjo į 
būti išleistos; nevykusi sumo-! 
dėmėjusi iš miesto parvykusi | 
jaunuolė, mokinanti Clay iš žo- j 
dyno visus "nešvarius žodžius", 
kurie yra pabraukti; o jau jos 
begėdiškas vaikymasis paskui 
Clay ne vieną privers susimąs
tyti, ką gražaus joje randa vy- ! 
rakąs (nors išoriniai ji ir gra- ; 

zute). 

Vaidyba visų puiki. Jame Mac į 
Arthur, žymiosios scenos ir Iri-
no aktorės Helen Hayes sūnus, ' 
puikus, kaip dar mergaičių pri-

DENTURES REPAIRED 
or restored, also new 

Pla tės rnade 
DENTAL LABORATORY 

1555 N. Milwaukee Ave. 
T d . KV 4-8316 

WESTERN AUTO SERVICE 
PAGRINDINIS IR SMULKŪS 

AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI 
Sav. ST. K C R M LA 3-1790 
4318 S. Western, Chica&o 9, IU. 

MO VI NG 
R. gERENAS perkrausto baldus 
Ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto j 
leidimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67 PI. Wfi 5-8063 

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponj! 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctcry 2-4226 
Vedėjas E. RUDAITIS 

FURNITURE CENTER, INC. 
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRosp. 8-5875 

Vedėjas L LIEPOMS 

Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30: kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Liepos ir rugpiūčio 
mėnesiais sekmadieniais uždaryta. 

= ^ 

J 

SIUNTINIAI — D O V A N O S Į SSSR 

PACKAGf EXPRESS & TRAVEL AGENCY, !NC. 
(Licensed by Vneshposyl torg) 

EXEKUTYVIS OFISAS 

1530Bedford Ave., Brooklyn 16, New York — Tel. IN 7-5522 

SIUNTINIŲ pristatymas GARANTUOJAMAS, o ta ip p a t gavėjo parašas . 
Klijentų patogumui pr ie mūsų firmos įstaigų didelis i r įvairus pasir inkimas 

GERIAUSIOS RŪŠIES P R E K I Ų 

BROOKLYN. >\ 
XE\V YORK 3. 

J. 
NF.YVARK, X. J. 
SOITH RIVKR, X. 
t'TICA. X. Y. 
COHOES. X. Y. 
FAR>fIXGDAI,E. X. J. 
PHILAT>IXPHIA 23, PA. 
AI.LEXTO\VX. PA. 
ROCHESTER 5, X. Y. 
LOS ANGELES 4. CAL. 
CHICAGO 22, ILL. 
BALTT-MORE 31, MD. 
PKTROIT 12. MICH. 
HARTFORD 6, COXX. 
4ERSFTY CITY. X. J. 
SYRACISE 7, X. Y., 
CLEVELAXD 13. OHIO 
HAMTRAMCK, MICH. 

Firma atidaryta kasdien nuo 9 vai. r y to iki 6 vaL vaka ro . 
»ekwuM»CTilai» n u o 9 r y t o Utį 4 vai . p o p le t . 

MŪSŲ S K Y R I A I : 
V. 1530 BFJDFORD AVE. — 
X. Y. 78 SECO.VD A V E M E — 

314 MARKF.T STREET 
46 WHTTEHEAD A V E S U E — 
963 BLJEECKJbR STREET — 
13 SARGEXT STREET — 
FREEW'OOD ACRES — 
631 \V. GFRARD A V E N T E — 
126 TIGHMAN STREET — 
558 HLDSON A VENTE — 
107 SO VERMONT A V E M E — 
1241 NO. ASBlAlTD A V E M E — 
1900 ELEET STREET — 
11601 JOS CAMPAF A V E M E — 
643-47 ALBANY A V E M E — 
303 GROVE STREET — 
1200 South Aveimp — 

1028 KENILU'ORTH A V E M E — 
11339 JOS CAMPAC AVENUE — 

Šeštadieniais i r 

IN 7-6465 
OR 4-1540 
Ml 2-2452 
CL 7-6320 
R E 2-7476 

Petkus 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 si St. Telef. GRovehil! 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero, T0wnhall 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

E E 7 
363 

PO 9 
H E 5 
BA 5-
DU 5 
m; e-
DI 2 
TO 8 
CH 7 

•2727 
0494 
•4507 
0415 
4210 
• 6 5 o O 
281H 
4240 
•029S 
-5164 

H E 5-6368 
GR 5-97 46 
PR 1 -0696 
TO 9-3980 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
LietuviŲ Laidotuvių Direktorių Asoriaoijos Nariai 

STEPONAS C. LACKAVVICZ 
2424 W. 69th STRKKT Tel. RKpublir 7-1213 
231 i \V. 23rd PLACE Tel. VIrcinia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALIFORMA AVE Tel. L \ f aye t t e 3-3572 

TAUPYK 
STIPRIAUSIOJE CHICAGOS TAUPYMO BENDROVĖJE 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

4192 ARCHER AVE. CHICAGO 32, ILLINOIS Ylrginio 7-1141 

• Turtas $84,000,000 • Ats. Fondas virš $8,000,000 • 
54 mėty bėgyje Bendrovė visuomet išmokėjo taupmenas pagal pareikalavimą. 

• PASKOLOS NAMŲ REMONTAMS duodamos be jokiy priediniy paskolos sudarymo išlaidu. 
• NAMŲ PASKOLOS duodamos lengvomis sąlygomis i i žemiausiu nuošimčiu. 

JUSTIN MACKIEWICH, 
Valdybos Pirmininkas 

JUSTIN MACKIEW!CH Jr., 
Prezidentas 

DARBO VALANDOS 
Pirmad. 
Antrad. 
Trečiadien. 
Ketvirtad. 
Penktad. 
M M 

9 iki 
9 iki 

8 vai. 
4 vai. 

vak 
vak 

— nedirbama. 
9 iki 
9 iki 
9 iki 

8 vai. 
4 vai. 
12 vai 

vak 
vak 

IMSUKED 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 LITLA-NICA AVE. Tel. YArds 7-34wl 

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHHJAN* AVE. Tel. OOrommiore 4-2228 

• 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1139 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 50th AVE., CICERO.ILL Tel. OLympic 2 1003 

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILU GELiNYčIA 
Geriausiog gėlės del vestuvių, banketų, laidotuvių 

i r kitų papuošimų 

2443 \VEST 63rd STREET 
Telef. PR g-0833 PR R-0834 : 

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R . N E L S 0 N 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3911 West l l l t h Street 

Didžiausias Paminklam* Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3-6335 
Vienas hirikiis nno kapinių 

Draugo „Classifid" skyriumi. 

file:///VEST


DRAUGAS, šeštadienis, 1963 m. rugpiūčio 31 d. 

M o t e n i 

1 n r y v e n i nm a s 
Redaguoja St. Semėniene, 3321 S. Halsted St., Chicago 8, 111., Tel. CL 4-5665 

MOTERS SUSIKAUPIMO 
DIENA 

Viena diena į mėnesį, pašvęs
ta dvasiniam mąstymui, būtų 
neįkainojamos vertės mums ir 
mūsų šeimoms. Tačiau, neleng
va rasti tą laisvalaikį dirban
čiam žmogui, o ypač šeiminin
kei. Džiaugiamės, jei tur ime 
progos sykį a r du į metus įsi
jungti į savo parapijos reko
lekcijas a r misijas. 

Nežiūrint, kaip naudingas ir 
išganingas toks susikaupimo 
laikas, mes dažnai negalime pa
sinaudoti t uo daugiau, kaip sy 
kj a r du į metus. Tačiau prie 
gerų norų galime rasti išeitį 
\ :eną jų siūlyčiai: 

Kartą į mėnesį skirti vieną 
dieną kaip ir namų rekolekci
joms — maldai ir apmąstymui. 

1. Pasirinkime vieną kurią 
dieną, sakykime, pirmąjį mėne
sio antradienį. Dirbančioms gal 
geriau tiktų šeštadienis a r sek
madienis. Tą dieną susilaikyki
me nuo visokių išeigų. 

2. Išklausykime šv. mišių ir 
priimkime komuniją. Po piet 
ar vakare užeikime į bažnyčią, 
praleiskime kokį pusvalandį ap
mąstymuose prieš Švč. Sakra
mentą. 

3. Dalį dienos praleiskime, 
skaitydamos religinio turinio 
raštus, apmąstykime, ką skai
tėme. 

4. Ta diena tebūnie tylos ir 
rimties diena. 

Žodinė ty la — nesileiskime i 
bereikalingas kalbas asmeniš
kai ar telefonu. 
Minties ty la — venkime pik
tų, nekantrių minčių. Vieto- : 

j e savigailos raskime progos 
paguosti a r padėti tiems, ku
rie yra vieniši a r ligoniai. 
Akcijos tyla — pasaulis per
pildytas ūžesio ir triukšmo. 
Pasistenkime nors vieną <?ie-; 
na apsieti be televizijos i r ki-! 
tokio nereikalinga tr iukšmo. ' 
Vieton to 'ai būna ramumo; 
ir susikaupimo va'andėlė. 
5. Gražus lietuvio paprotys 

sakyti — padėk. Dieve. 
Imkime širdin tuos žodž'us 

— padėk.me art imui. Padėkime 

ir sau, atlikdamos ruošos ar ki
tus reikalingus, bet nemėgsta
mus darbus, kuriuos atidėlio
jome ar stūmėme į šalį. Padė
kime sukelti gerą nuotaiką sa
vo šeimoje, pateiKdamos ką 
nors naujo. Nuoširdžiai pasi-
melskime ne tik už savo .štimą 
ir draugus, bet ypač už tuos. 
kurie mus skriaudžia ir rėdo 
neapykantą. 

Tokias namines rekolekcijas 
galima atlikti bendrai susitarus 
ir su keliomis kitomis draugė
mis. Vakare visos ga ]ėtų susi
rinkti skirtu laiku bažnyčion 
šventajai valandai ir bendrai 
pasimelsti. 

Čia paduodu tik projektą 
Kiekviena eali susidaryti nami
nių rekolekcijų planą, kaip ir 
ką daryti. Čia pateiktos mintys 
tam. kad kiekviena iš mūsų 
truputį daugiau pasistengtu-
mėm atsiekti idealios moters 
savybes. 

Adventas jau čia pat . Adven
t a s — tai dvasinio pasiruošimo 
laikas. Panaudokime jį giles
niam susimąstymui. Aukokime 
Kūdikėliui Jėzui savo mintis, 
darbus ir savo šeimos bendrą 
pamaldumą. Nepamirškime ir 
to, kad laiminga toji šeima, ku
ri moka bendrai melstis. 

Viktorija Leone, 
L. R. K. Federacijos 

centro vicepirm. 

Nepilnametes motinos Didž. 
Britanijoje 

Nepilnamečių motinų skai
čius Didžiojoje Britanijoje vis 
didėja. 1961 m. jų atsirado 
1.915. Dabar gi britų sveikatos 
ministerija skelbia, kad mergai
čių, 1962 m. tapusių motino
mis, nesulaukus nė 16 metų am
žiaus, skaičius pasiekė 2,500. 

Automatiškai padidėjo ir ne
legaliai gimusių kūdikių skai
čius 2 % . 

I Š M O T E R Ų G Y V E N I M O 
* Rūta Ki'monytė - IJTT, mū- Carmen rolės papras ta i ge^o-

sų puikioji lietuvaitė, populiari kai vu*žosi. Ten veržiasi ne tik 
TV ir kino aktorė, dalyvauja mezzo - sopranai, bet ir sop-
filme "Hootenavvny Hoot", ro- ranai . Būių gražu, kad tokį 
domame nuo trečiadienio mies- mielą ir iškilmingą vakarą mū-
to centre Chicagoje. Ji vaidina sų Romai Mastienei, prisimintų 
pagrindinį moters vaidmenį. Su ją visi tie, kuriems ji nuolat 
ja kartu yra aktoriui Joby B i - ir be atsisakymo dainavo, jei 
b e i . 

Rūta yra minima ir filmų 
žurnale "Silver S'-reen" (spa io 
mėn. Nr . ) . Jos vardas — Rūta 
Lee — minimas minėto žurra;o 
viršelyje. Iliustruotame inter-
view ji plačiai kalba ir g ina 

tiK buvo lietuviškas reikalas. 
Ciceriškiai, kur ji gyvena, ir 
šatrijiečiar, kuriems ji p n k au
šo, žada kuo gausiau da !yvau-
ti. 

Pianistė Milda Memėnaite 

Pianistė - pedagogė 
M. Memėnaite ir jos fortepijono studija 

BERNARDAS PRAPUOLENIS, Cicero, I1L 

Tarp žmonių, kurie turėtų Nors tai j au buvo prieš keletą 
būti mūsų visuomenei geriau metų, bet gi lūs įspūdžiai neiš-
pažįstami, yra Milda Memenai- dyla. Milda y r a pareiškusi, kad 
tė. jai art imiausi y ra Mozartas, 

Milda savo kredencialus gali Brahms, Beethoven, Bach. Taip, I 
su pasididžiavimu parodyti. Bai- tai buvo gal ima spręsti iš jos I 

* Sol. Genovaitė Antanai ty
te liepos 11 d. susižiedavo su 

aktorių Frank Sinatrą, savo ar- kapitonu Romu Ugiansku. Jų 
mą bičiulį, kuris, anot jos, so- sutuoktuvės įvyks spalio 19 d. 
voidino Kalčdų senio rolę jos Šv Edmundo bažnyčioje Oak 
gyvenime. Kaip smiau buvo Parke, 111. Vakare vaišės Pakš -
rninėta spaudoje, jis pasirašė to salėje. Jos rečitalis - debiu-
su ja kontraktą ir davė pagrin- tas įvyks spalio 13 d. Rockfor- i 
dinę rolę savo statomome filme, de, 111., Lietuvių Auditori jos j 

Lietuviškoji publika gali pa ^ ^ J 6 -
maivti tą mielą, gyvą, nuošir- S o h G e n ė Antanai tytė , 1961 
džią dzūkę Rūtą rytoj, sekma-. m- " M i s s Lithuania*' tuo pačiu ^ 
Jienį, Bonanza programoje te- ' m e t u laimė.ins antrą vietą gro-l 
levizijoje, 8 vak, kanai. 5 Ji ž l ° k a r a l a i č i 4 rinkimuose T a r p - ; 
vaidins pagrindini vaidmenį vei- \ tautines Prekybos parodoje 
kale "A Woman Lošt". Chicagoje. išskirtinai puikiai ; 

i reprezentavo save i r l ie tuvius , 
J ^ H į . T' amerikiečių parengimuose, tele- i 
i Hį fp jfe I vizijoje, radijo programose, 

Wtįm^m jjik ' \ koncertuose ir muzikaliniuose 
vaidinimuose. 

Pr ieš 7 metus pradėjo dainosj 
gus Roosevelto universiteto programų, be t jos Debussy, De 
Chicagos Muzikos kolegiją ba- Falla taip p a t rodė, kad ja i ne-
kalaureato laipsniu ir po metų reikia ribotis vien t ik klasikais 
gavusi magistro laipsnį, j i y ra ir romantikais. Ką ji beskam-
kvalifikuota pianistė - pedago- bintų, Milda randa progos iš-
gė. i kelti veikalo lyriką ir eleganci-

Dar Lietuvoje būdama maža ją. Savo fizinės jėgos ribose tu-
rnergytė, ji jau mėgo žaisti prie ri išdirbusi plačią dinamikos 
fortepijono ir klausytis bei ste-; skalę bei gerą techniką. Be to, 
bėti kitų skambinimo. Nors Ii- i ypatingai Debussy ir modernis-
kimas neleido Mildai baigt i ; tų veikaluose Milda parodo di-
mokslų savo žemėje, nors jis delį kolorito pajutimą, tą spal-
atėmė iš jos brangiausią dova-! vų žaidimą, kur is duoda veika-
ną — tėvynę, niekas negalėjo ' lui autentišką stilių. 

Jei mėgs ta te Jean Dufy ar 
Picasso mėlynąjį periodą, ku-

pagrobti meilės muzikai. J i ją 
nešėsi visur. 

Rimtesnes muzikos studijas I riais Milda Memėnaite labai gė-
pradėjo atvykusi Vokietijon, risi — ir j u m s turė tų patikti 
Hanau stovykloje. J a s tęsė ' jos muzika. 
Amerikoje, apsigyvenusi Cicero, Į * Mildos norai po truputį pil-
111. Baigusi Chicagoje Mari jos , dosi. J i turi įsumu pianistų, ctu. 
aukšt. mokyklą, ji tuoj pa t įsto- diją Ciceroje savo namuose ir 
jo į Roosevelto universitetą ir čia atiduoda jiems savo žinias, 
pradėjo (ruoštis mokytoijos - ugdydama juose meilę muzikai 

Į ke'ią 'Alice Stephens" darni- į 
I ninkių ansamblyje. Dalyvavo ] 
l į plokšteles įregistruojant lietu-! 
; vių liaudies dainas. Kai tu rė jo 

daugiau laisvo laiko, talkinin- f 

. kavo ir Operos moterų chorui. ' 
Dar būdama gimnazi joje , ji \{ 
buvo veikli ateitininkė Chica- j 
goję. 

Genė dabar pasižymėjusi sa
vo balsu — melodingu dra ma
tiniu sopranu. Ji dainuoja lie-

* Sol. Roma Mastienė dai- tuviškai, angliškai, prancūz-š-
nucs rugsėjo 7 d. 8 vai. vak. k a i - itališkai, vokiškai i r yra 
Carmen operoje Prudential dainavusi Carmen. Rigoletto, 
BuIMing salėje. Operą s ta to Eugenijus Oneginas, L a Bohe-
amerikiečių Apollo bendrovė. me> T h e Four Ruffians, Diver-
Lietuviams garbė, kad ameri
kiečiai atkreipė dėmesį į lietu
vaitę ir pakvietė ją pagrindi
nei rolei Carmen vaidme-
ny, ką solistė išpildys origi
nalia — prancūzų kalba, jį tu 
rės pragos gerai pasirodyti, n?.? 

bei lavindama juos fortepijono; parti ja labai dėkinga. Didžio-
mene. I šios pasaulio dainininkės dėl 

:K>O<><><>O<><>C>OO<>OO<>O<>OO<>O<K>OO<^ 

Moterys dentistes 
Pradėjo keistis ilgą laiką vy- Moterys bijo moterų dentisčiu 

Būsimoji dentistė D. Zajaus-
mo-

t e rys mažiau einančios prie mo
terų dentisčių negu vyrai. Kad 
moterys nebijotų, ji paaiškina, 
jog danties t raukimas yra dau
giau technikos, o ne jėgos da
lykas. 

Darata yra susižiedavusi su 
Edwin Anthony, kuris irgi bus 
dentistas. Jų vestuvės įvyks ki
ta i s metais. Abu mano baigti 
dentisterijos kursus ir įsikurti 

Sol. Prudencija Bičkiene 

lipę iš lėktuvo, tą patį vakarą 
turėjo duoti koncertą lietu
viams, kuopų vyrams, esantiems 
Vokietijoje. Koncertavo lietu
viams Hanau mieste (civi
liams) ; Europos Lietuvių Sta
dijų savaitėje — Koenigswinter, 
prie Bonnos; Londone, Anglijo
j e ; tarptaut iniame pasirodyme 
Koenigssteine ir kitur. Sau as
meniškai galėjo iš tų trijų savai
čių pasiskirti tik penkias die
nas, kur ias praleido Madride. 

Solistė Prudencija Bičkiene 
dabar ruošiasi dviems artėjan
tiems koncertams su simfoni
niu orkestru. J i yra pakviesta 
dainuoti Connecticut ir Illinois 
valstybėse. 

Lietuviškoji publika turės 
laimės ją girdėti "Toscos" ope
roje pagrindinėje Toscos rolėje. 
Kaip žinome, sol. P r . Bičkiene 
yra ne sykį turėjusi tos ope
ros pagrindinį vaidmenį ameii-
kiečių pastatymuose. Taipgi ji 
debiutavo "Toscoje" Milane, 
Italijoje. 

pianistės prfesijai. , 
I I 

Studijos pas Alberto ScTuveit- j 
zer kolegą 

Konservatorijoje yra labai 
platus ir įvairus pedagogikos ; 

ir fortepijono skyrius, kam Mil
da visą savo dėmesį ir skyrė.; 
Ji studijavo fortepijono metodi- ravusi nuomonė, kad moteriai 
ką ir pedagogiką pas muzikos netinka t raukt i dantų. Tos nuo- k a 7 t n m f e t T m a n y V k a I 
pasaulyje gerai žinomą, žymią monės laikėsi vyrai dentistai, 
Paryžiaus konservatorijos pro- dentisterijos mokyklų profeso-
fesorę Margot Varro. Fortepi-; riai ir moterys, siekiančios kar-
jono studijas atliko pas M. Mar-; jeros. Šiomis dienomis pa tys 
golį ir Rudolf Ganz. taip pat dentistai ir Dentistų sąjunga 
plačiai žinomus, kurie, i šskyrus ' (American Dental Assn.) pa-
Rosine Lehvine Juuliard konser-! stebėję, jog vis daugiau ir dau-
vatoriją, savo studijose esą pa- gįau t rūks ta dentistų, pa tys 
ruošę gal būt daugiau profe- pradėjo verbuoti moteris į tą 
sionalų. koncertinių pianistų, profesiją. 
nei kas kitas. Rudolf Ganz yra Lojolos dentisterijos mokyk-
Alberto Schweitzer kolega iš i ą Chicagoje lanko 398 n F * | J S ? į 3 S » ~ į S i | į kur p * ****** P l e n t o ' 
Loipzigo konservatorijom laikų, įr dvi moterys. Tai ledo pra- t a r n a i ^ i r n , r a m s į. mot,>- tosios gražuolės Dianos 
86 metų pianistas - pedagogas, laužimas. Viena tų moterų, bū-
kuriam Maurice Ravel įr dauge-; s į m ų destisčių, yra lietuvaitė, 
lis kitų kompozitorių yra p a r a ^ 26-rių metų blondinė Darata 
šę savo fortepijono veikalus. Zajauskaitė iš Riverside, Tli. 
Džiusru. kad MPda turi tą ryšį D. Zajauskaitė, baigusi Illi-
su istorija — gyvą rvši. kuris nois universitete formokologiJA. 
iš nasakojimų ar skartymų yra kasmet toje srityje uždirbdavo 
sunkiai įgyjamas. $7,500. Dentisterijos mokyklo-

Akompanavrmo meną jai per- je ji yra pirmametė. Keturių 
teikė F. Schauvveeker — akom- metų mokslas jai kainuos $10.-
pania torius, kurį mūsų publikai i 000. Ji spėja, kad dentisterijos 
teko išgirsti solistės Cinkaitės -! kabineto įrengimas ir praktikos 
Kojelienės rečitalyje Jaunimo atidarymas kainuos dar kitas 
Centre. J is ją supažindino su; $20,000. 
Schuberto ir Schumano dainų „ - . , .. v. 

Maža moterų dentiscru 

rims. 

ciklais, kuriais Milda itin žavi-' 
si. Tų dainų akompanimento 
paprastumas ne vienam pianis- ; 
tui yra geroka problema. For-! 
tepijonas yra "percussive" ti-

Lojolos universiteto turimais 
duomenimis Chicagos rajone 
yra tiktai 25 moterys dentistė?,. 
Amerikos dentistų sąjunga pra-

Solistė Monika Kripkauskiene, žinoma moteriškų rūbų kūrėja, 
stebi savo sukurtą jaunosios aprėdą, modeliuojamą Nijolės Lip-
čiūtės Manelienės, kuri drauge su Rasa Augiute-Bialek rugsėjo 
29 d. modeliuos Kripkauskienės suknučių madų parodoje Jaunimo 
Centre, Chicagoje, ruošiamoje M.N.P. Rernejų Cicero skr. 

Nootr. v. Račkausko 

po. o Schuberto. Sehumano dai- neša. jog visoje Amerikoje yra 
nos yra daugumoje lyrinės ar 101.291 dentistas. Iš to skal-
Iyriniai dramatinės ir reikalau- čiaus tiktai 1,254 y r a moterys, 
jančios. kad instrumentas dai- Kitose šalyse moterys dentis-
nuotų. Tai padaryti neužtenka tės yra paprasčiausias reiškinys 
eilinio akompaniatoriaus. Šitą Toje profesijoje moterys vyrau-
neeilinį pasiruošimą turi Mil- ja Rusijoje, Suomijoje ir Lietu-
da Memėnaite. i voje, kur moterys sudaro 8 0 ^ 

Rečita'iai universitete i r 
mėgiamieji kompozitoriai 

dentistų. Graikijoje lyčių skir
tumas dentisto profesijoje yra 
lygus. Švedijoje, Prancūzijoje 

Man teko ją girdėti jos reči-' ir Danijoje moterys sudaro nuo 
taliuose Roosevelto universitete. į 2 3 % iki 3 0 % dentistų. 

Sol. Genovaitė Antanaityte 

timento operose taipgi Jonely 
ir Gretutėje. Šių metų pradžioj , 
Genė debiutavo amerikiečių 
tarpe — Pulitzer p r e m i j u o t a 
muzikinėje Gershvvino d ramoj 
"Of Thee I Sing", a t l ikdama 
pagrindinę prezidento a t s t u m 

Deve-
reaux rolę. 

G. Antanaitytė taipgi y r a 
Cak Parko dramos grupės na
rė; Sigma Alpha lo ta (muzikoj 
pasižymėjusių) brolijose. Chi
cagos Jaunųjų Aktorių sąjun
gos ir Tarptautinių Karalaičių 
klubo narė. 

Chicagos Konservatorijos ko
legijoje Genė yra gavusi baka-
laureato laipsnį dainavimo kla
sėje, baigė Patricia Vence mo
deliavimo mokyklą: buvo šo
kių mokytoja Dale Dancing mo
kykloje. 

"Man buvo didžiausias 
džiaugsmas ir garbė", — sako 
ji. -— "kad mano mokyklos bai
gimo rečitaliui specialiai buvo 
sukūręs dainą vienas žinomų 
dabarties lietuvių kompozitorių 
— kun. Br. Markaitis, S. J ." 

+ Solistė Prudencija Bičkie
ne buvo išskridusi į Europą su 
L. Bendruomenės ekskursi ja ir, 
išbuvusi ten 3 savaites, grįžo 

"Langas". — Taip madų kūrė- šio mėn. 21 d. vakaro į Evans -
jas vadina šį savo kūrinį, su iškar- t o n i\\ k u r jį gyvena Pe r tą 
pa priešakyje. Vakarinis rūbas bu- t r e i e t a \&v^.Am ^ d a V A s kr>n 
vo demonstruotas New Yorke. Pa- t r e J e t s * savaičių ji davė S kon-
siūtas Iš juodo aksomo. Bus labai certus kartu su kitais progra-
madoje šią žiemą, Į mos dalyviais - vyrais. Ves iš-

Mire Castro motina 
Havanos laikraščiai pranešė, 

kad mi rė Lina Ruz Castro. J i 
buvo Kubos dikta tor iaus i r jo 
brolio Raul motina. J i sirgo j au 
ilgesnį laiką. J i buvo palaidota 
šalia savo vyro Oriente pro
vincijoje, kur Castro šeima ka
daise gyveno. 

Kas naujausio Paryžiuje 
Paryžiuje staiga paplito nau

joji m a d a : prisegti sagą ar ko
kią kitą brangenybę prie dir
žo, an t rankovės, an t krūtines 
kišenėlės — arba (naujausia 
iš visų) an t rankinuko. Tą nau
jovę entuziastingai priėmė ran
kinukų dirbėjai. J ie pradėjo 
gaminti moteriškus rankinukus 

I su brangiom rankenėlėm, o pa
čius rankinukus iš brangaus 
satino, zamšo ar plonos odelės, 
kad galima būtų prie jų pri
segti sagę. Paryžiuje vienas 
odų išdirbėjas padarė juodą 
odinį voko pavidalo rankinuką 
su 18 karatų sage. Gi vienas 
italas Aldo Santangelo iš Mila-
no išstatė Paryžiaus odų paro
doje puošniausią rankinuką. J is 
tikina, kad gatvėje moterų gra
žiausios apyrankės pražūsča 
rankovėje arba pirštinėje. Te 
dėl jis padarė krokodilo odos 
rankinuką su dviem puošniom, 
auksinėm apyrankėm, kurios 
tarnauja , kaip rankinuko ran
kenėlės. 

Vos įsipilietina ir įau 
atstovauja tautą 

Kur kitur, kaip tik Ameri
koje, kaip tas pasakymas tei
gia, galėtų jaunuolė, vos vasa-

, rio mėnesį tapusi piliete, būti 
! išrinkta "Miss United States", 

kaip tai įvyko latvaitei Msunte 
Ozers, P a t Stevens modeliuo-

; tojai ? 

Baudžia mergaites ui 
dažymąsi 

Ghanoje. vakarų Afrikoje, 
išleistas įs ta tymas, kad mer
gaitės naudojančios "nereika
lingą" lūpų pieštuką, veidui 
kremus bei pudrą ir nagams la
ką, gali būti nubaustos net li-

| gi 5 svarų piniginės pabaudos. 
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