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Ko okupantas neįstengė visiškai sunaikinti
Lituanistikos instituto prez. dr. Jono Balio kalbos, pasakytos Jaunimo Centre rugsėjo 12 d., minint 

Lietuvos aukštąsias mokyklas, santrauka.

Tokia jau mūsų istorijos tra
giką, kad senosios Lietuvos val
dovai nesirūpino mokslo ir kul
tūros reikalais. Krokuvos uni
versitetas ir šiandien vadinamas 
“Unyversytet Jagielonsky”, nes 
lietuvis karalius Jogaila šį uni
versitetą labai gausiai apdova
nojo 1400 m., o 1409 m. prie 
šio universiteto Jogaila įsteigė 
atskirą bendrabutį lietuvių ir 
gudų studentams.

Deja, Jogailos pusbrolis Vy
tautas nepasekė šiuo pavyzdžiu. 
Mes žinome, kad Vytautas mo
kėjo lietuviškai. Kronikose yra 
užrašyta, kad derybų metu Vy
tautas su Jogaila pasitardavo 
tarpusavy lietuviškai, idant len
kai nesuprastų. Vytautas mo
kėjo dar lotyniškai, vokiškai, 
gudiškai, gal net totoriškai. Sa
vo kanceliarijoj jis turėjo raš
tininkus visoms toms kalboms, 
bet neturėjo raštininko lietuvių 
kalbai. Jai net raidynas nebuvo 
pritaikintas. Yra stora knyga, 
“Codex epistolaris Vitoldi”, tu
rinti per 1,200 psl. Ten paskelb
ti šimtai Vytauto laiškų ir raš
tų įvairiomis kalbomis, bet ten 
nėra nei vieno lietuviško laiško. 
Mes šiandie Vytautą pavadintu
me dukart didžiuoju, jei jis bū
tų palikęs nors vieną poros pus
lapių lietuvišką raštą ar laišką, 
rašytą apie 1400 metus.

Vilniaus universitetą įsteigė 
vengras karalius Steponas Ba
toras. Jo 1579 m. balandžio mėn. 
1 d. Vilniuje duotoje privilegi
joje skaitome: “...šiuo mūsų 
raštu duodame, leidžiame ir su
teikiame, norėdami, kad tas Vil
niaus šv. Jėzaus draugijos 
universitetas naudotųsi, turėtų 
pelną ir džiaugtųsi visomis pri
vilegijomis, imunitetais, laisvė
mis, kuriomis kitos kolegijos ir 
universitetai mūsų karalystėje, 
o ypač Krokuvos universitetas, 
naudojasi, džiaugiasi...”

Academia et universitas Vil- 
nensis iš pradžių turėjo tik du 
skyrių: teologijos ir filosofijos. 
Teisės mokslų ir medicinos fa
kultetai buvo įsteigti 1641 m. 
Kai universitetas 1781 m. buvo 
pavadintas Lietuvos D. K. Vy
riausia mokykla, tada joje bu
vo įsteigta fizinių mokslų ir 
moralinių mokslų kolegijos, t. 
y. gamtos ir humanitarinių 
mokslų kolegijos, o filosofija 
buvo išmesta. Taip pat buvo 
mokoma anatomijos ir chirur
gijos, astronomijos, architektū
ros ir dailės. Visi dalykai iki 
1816 m. buvo dėstomi lotynų
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Vilniaus universiteto kiemas

kalba, o nuo tada buvo pradė
ta dėstyti lenkiškai. Lietuvių 
kalbos niekas nemokė, nors bu
vo mokomųjų dalykų tarpe ara
bų ir persų kalbos. Rusų valdžia 
Vilniaus universitetą uždarė po 
sukilimo 1832 m. gegužės 1 d. 
Jau ir anksčiau universiteto 
veikla rusų buvo trukdoma. Jie 
pašalino tris garsius istorijos 
profesorius: J. Lelevelį, I. Ona
cevičių ir I. Danilevičių. Oku
pantams visados istorija pir
miausia užkliūna.

Atsikūrus Lietuvai, Valstybės 
Taryba 1918, XII. 5 priėmė Vil
niaus universiteto statutą ir 
1919. I. 1 norėjo universitetą 
atidaryti. Tačiau lenkai priver
tė mūsų vyriausybę pasitraukti 
iš sostinės ir persikelti į Kau
ną. Pilsudskis lenkišką univer
sitetą atkūrė 1919. X. 11 aktu. 
Vilniuje lietuviai turėjo pasiten
kinti, įsteigdami Aukštuosius 
mokslo kursus, kuriems vado
vavo J. Basanavičius. Kursai 
veikė 1919—1921 m., jų buvo 
trys serijos, klausytojų apie 
117, dėstytojų — 23.

Kaune mūsų vyriausybė tu
rėjo pirmiausia rūpintis krašto 
gynimu. Buvo privačiai įsteigti 
Lietuvos Aukštieji Kursai, ku
rie veikė nuo 1920. I. 27 iki 
1922. II. 16. Veikė 6 skyriai, 
klausytojų buvo apie 350, dės
tytojų — per 50. Jau 1921 m. 
pavasarį buvo Švietimo Minis
terijos paruoštas universiteto 
statuto projektas, Steig. Sei
mas ilgai svarstė ir ginčijosi, 
bet negalėjo statuto priimti. 
Tada Ministerių Kabinetas nu
tarė atidaryti universitetą 1922. 
II. 16, remdamasis Vilniaus un- 
to 1918. XII. 5 statutu. Iškil
mingas Lietuvos u-to atidary
mas įvyko, dalyvaujant valst. 
prez. A. Stulginskiui, min. pirm. 
E. Galvanauskui ir švietimo 
min. P. Juodakiui. Prezidentas 
paskyrė rektorium J. Šimkų, 
dekanais J. Maironį - Mačiulį, 
A. Voldemarą, P. Avižonį, Z>. 
Žemaitį ir P. Jodelę. Pagaliau 
seimas 1922. IV. 12 priėmė u-to 
statutą, pagal kurį buvo įsteig
ti šie fakultetai: humanitarinių 
mokslų, teologijos - filosofijos, 
gamtos - matematikos, medici
nos, technikos ir teisių. Dar 
vėliau (1925) buvo įsteigtas 
Evangelikų teologijos fak-tas. 
Taip Lietuva susikūrė savo uni
versitetą.

V. Simankevįčiaus lino raižinys

Buvo steigiamos ir kitos 
aukštosios mokyklos. Prieš ant
rą bolševikų okupaciją Lietu
voje buvo šios suktosios mo
kyklos: du universitetai (Kau
ne ir Vilniuje), Žemės Ūkio 
Akademija, Veterinarijos Aka
demija, Pedagoginis Institutas, 
Prekybos Institutas, Dailės Ins
titutas (arba Meno Mokykla), 
Konservatorija ir Kūno Kultū
ros Institutas. Bolševikai panai

LABIAUSIAI PASAULYJE SKAITOMI RAŠYTOJAI
UNESCO leidinys su vertimų statistika dirbtinai išpūtė rusų autorių vertimų skaičius

V. ALSEIKA, Vokietija

Jau keleri metai, leisdama 
“Index Translationum”, UNES
CO siekia nustatyti literatūros 
paplitimą pasaulyje. Tai nėra 
visai pasisekęs bandymas, ta
čiau iš ligi šiolei kitų buvusių 
panašių žygių minėtas leidinys 
suteikia jau apypilnį tarptauti
nių knygų mainų vaizdą. Jei 
pažvelgsime į 1958—1962 m. 
laikotarpį, tai patirsime, kad 
tuo metu buvo išversta į kitas 
kalbas 157,000 įvairių pavadi
nimų knygų. Iš minėto skai
čiaus 91,000 vertimų atlikta iš 
dešimties labiausiai paplitusių 
pasaulio kalbų. Tai reiškia, kad 
58%, arba trys penktadaliai 
visų vertimų liečia tik dešimtį

Pearl S. B uck

kino universitetą Kaune ir jo 
vietoje įsteigė du institutu: Me
dicinos ir Politechnikos. Jie pa
naikino Prekybos Institutą, už
tat įsteigė Aukštąją Komunistų 
Partijos Mokyklą. f

Daug laiko užimtų išskaičiuo
ti Lietuvos aukštųjų mokyklų 
nuopelnus mūsų tautai ii kraš
tui. Galime pažymėti tik tai, 
kad okupantas sunaikino visas 
krašto gynimo ir žemės ūkio 
įstaigas, kurios daugiausia gau
davo lėšų iš valstybės biudžeto, 
tačiau ką padarė švietimo įstai
gos, jiems ir iki šiol nepasisekė 
visiškai sunaikinti.

Nors sakoma, kad istorija 
yra gyvenimo mokytoja, tačiau 
iš istorijos labai retai tepasimo
koma. Mes negalime kaltinti 
Vytauto, gyvenusio prieš 500 
metų, kodėl jis nepasirūpino 
lietuviško rašto ir kultūtos rei
kalais, kai per 20 nepriklauso
mo gyvenimo metų mes nesu
gebėjome įsteigti lietuviškos 
Mokslo Akademijos. Išeivijoje 
yra dar blogiau — kultūriniai 
reikalai laikomi paskutinėje vie
toje. Turėjome šįmet du lietu
višku sąskrydžiu: grynai politi
nį kongresą VVashingtone ir Lie
tuvių dieną New Yorke, kurioje 
vyravo dainų ir liaudies šokių 
programa. Į politinį kongresą 
VVashingtone susirinko apie 500 
žmonių. Nors buvo nusamdy-

Graliam Greene

kraštų. Minėtame laikotarpyje 
vertimai iš rusų kalbos sudarė 
16% visų vertimų, gi iš vokie
čių kalbos — 9%.

Iš rusų kalbos vertimai gau
sūs dėl to, kad labai daug So
vietų Sąjungoje išleidžiamų 
knygų tuoj pat išverčiama ir 
į rusų pavergtų tautų kalbas.

Vokietijoje apie 1,800 knygų 
leidyklų 

Pasinaudojant Frankfurto Vo 
kiečių bibliotekos duomenimis, 
galime patirti, kad iš europinių 
kraštų Federalinė Vokietija yra 
virtusi vienu žymiausiu litera
tūrinių mainų kraštu. Pagal 
1962 m. statistiką tais metais 
iš svetimų kalbų į vokiečių iš
versta 2,430 pavadinimų. Be to, 
žymiai auga ir vokiečių autorių 
knygų paplitimas užsienyje, la
bai pagausėję vertėjai iš kitų 
kalbų, be to, Vak. Vokietijoje 
veikia apie 1,800 knygų leidyk- 

i lų, artimai bendradarbiaujančių 
su labai tankiu tinklu krašte.

tos gerai vėsinamos patalpos 
puikiame viešbutyje, tačiau sa
lės buvo apytuštės. Tuo tarpu
New Yorke po atviru dangumi, 
virš 90 laipsnių karštyje, šoko 
liaudies šokius apie 800 jauni-
mo ir dainavo apie 1,200 choris
tų. Publikos susirinko apie 16,- 
000. Plačioji Amerikos spauda 
apie VVashingtono kongresą ma
ža ką prasitarė arba ir visai ty
lėjo, tuo tarpu kai apie New 
Yorko Lietuvių dieną ilgokus 
straipsnius parašė net ir tie 
laikraščiai, kurie sovietų pa
vergtoms tautoms daug simpa
tijų neturi, kaip New York Ti- 
mes. Padarykime atitinkamas 
išvadas. Veikdami grynai poli
tiškai, mes esame niekam neįdo
mūs. Net ir platoniškos užuo
jautos pareiškimas (kad ir nie
ko daugiau!) ir tai jau visiems 
atsibodo. “Kam dar sovietus 
pykinti?” — pasakys pragma
tiški politikai.

Tuo tarpu ruošdami kultūri
nius pasirodymus, sutelkdami 
minias, mes atkreipiame dėmesį. 
Susidomi mūsų dainomis ir liau
dies šokiais, spalvotais ir sko
ningais tautiniais drabužiais. 
Ta proga pamini ir ką vienas 
kitas politinis veikėjas ten pa
sakė. Pasirodo šit kas: tik ruoš
dami kultūrinius pasirodymus, 
mes galime per užpakalines du
ris laimėti šiokio tokio dėme
sio ir politinėje plotmėje. Tad 
kaip tik pats laikas susiprasti 
ir pasukti mūsų veiklą ir lietu
viškos visuomenės sudėtas lėšas 
kita kryptimi. Žinokime, ir pa
sakykime sau aatvirai, kad į

(Nukelta į 7 psl.)

Jei vokiečiai patenkinti jų 
vykdomais literatūriniais mai
nais, tatai nereiškia, kad vokie
čių autorių knygos užsienyje 
turėtų tokį gerą ar pagarbų dė
mesį, kaip savo metu Šilerio ar 
Goethės veikalai. Iš vokiečių 
autorių daugiau sėkmės užsie
nyje teturėjo vienintelis Guen- 
ther Grass su jo “Blechtrom- 
mel”.

Leninas, UNESCO ir politinės 
propagandos bruožai

Iš visų pasaulio autorių, ku
rių vertimai išleisti 1962 me-_ 
tais, pirmuoju iškilo... Vladimi
ras Iljičius Leninas, nes pagal 
UNESCO duomenis buvo 174 
Lenino įvairių raštų vertimai 
į svetimas kalbas. Atrodytų, 
kad Leninas labiausiai ir ver
čiamas į daugelį pasaulio kalbų. 
Tikrumoje čia vertimų skaičių 
pakėlė viena, ne visų Vakaruo
se suvokiama “smulkmena”, 
kad Lenino raštai minėtais me
tais buvo išversti į 115 Sovieti- 
jos pavergtų gyventojų kalbų. 
Kiti Lenino vertimai dar pasi
rodė rytų bloko ir neutraliuose 
kraštuose. Šitoks Lenino raštų 
iškėlimas liudija, jog UNESCO 
nesvetima ir politinė propagan
da. Ir juo labiau, kad tokiai 
svarbių tikslų organizacijai pri
klauso ir tokie kraštai, kuriems 
ypatingai rūpi propaganda ir 
Vakarų nuomonės paveikimas 
simpatijų komunizmui krypti
mi.

Panaši propaganda žymi, 
žvelgiant ir į kitų rusiškųjų au- 
toriij vertimus. Taigi, pagal 
UNESCO duomenis, jei Šekspy
ro knygų 1962 m. vertimų skai-

NE TAIP DAINUOKIM KAIP 
LIG ŠIOLEI

Mes vertai didžiuojamės sa
vo liaudies dainomis. Čia ran
di dainą ir vargo dienai ir lai
mės valandai. Liūdna — dai
na tau padeda liūdėti, linksma
— daina dar praskaidrina ta
vo džiaugsmą. Kiekvienam 
darbui, kiekvienai nuotaikai 
atrasi dainą mūsų liaudies dai
nų skrynioje. Dainą, kuri pa
prastais žodžiais pasakys tą, 
ko pats nemoki pasakyti.

Didelis turtas mūsų dainos: 
visas šimtas tūkstančių. Gaila 
tik, kad šiuo turtu nemokame 
naudotis. Dainos turi savo kal
bą — tik mes šią kalbą jau 
primiršome.

Turime daug dainų, bet ma
ža jų žinome. Štai vestuvės: 
užtrauksim dainą! Bet tai bus 
viena iš dvidešimties: daug 
kartų dainuotų ir išdainuotų 
pavargusių ir nublukusių. Mū
sų vestuvėse ar krikštynose 
svetimas nepatikėtų, kad mū
sų tauta viena iš dainingiausių.

Gerai, kad dainuojame. Gar
siai dainuojame, kad net lubos 
kilnojasi. Tik retą dainą išdai
nuojame iki galo — kas čia 
atsimins visus žodžius? Tad 
ir mūsų dainos išeina kaip li
goniai po sunkios operacijos
— išplauti posmai, susiūtos 
eilutės. Atrodo, kad mums ne
svarbu, ką daina nori pasaky
ti ? Užbliausim, užriaumosim
— ir bus gražu ir lietuviška.

O tačiau gera daina turi ką 
pasakyti. Tik dainuodami ją 
bet kaip, pačią dainą sužaloja- 
me. Gėda mums, kad nesisten- 
giam išmokti dainos žodžių — 
gėda, kad improvizuojam, mai- 
šom posmus, suplakam varian
tus — iš gražios dainos išei
na jovalas. Negalvojam, ką 
dainuojam — nuo vieno žo
džio dažnai priklauso visa dai
nos prasmė. Štai, jeigu prie 
“dar nejok, dar sustok” visur 
dainuojame “aš girdėjau, ką 
tėvelis šneka”, tai mes jokiu 
būdu negausim dainos minties, 
kad tik motina dukters troš
kimą supranta.

Dainą dainuojam sukurti 
bendrai nuotaikai, ką nors 
apie pergyvenamą valandą pa

Mark Twain

čius buvo pasiekęs 102; tai jį 
jau nurungė Tolstojus (127 ver
timai) netoli rikiavosi ir Dosto
jevskis (90) ir Maksimas Gor
kis (75). Skaičiai daro įspūdį, 
kai skaitytojai nežino, kiek tau
tybių pajungta sovietinėje im
perijoje ir į kokią gausybę pa

sakyti. Kiekviena daina turi 
savo nuotaiką. Vargas, kad 
mes tos nuotaikos nepajun- 
tam. Traukiam dainą po dai
nos, kurios tik ant liežuvio 
ateina. Mus ima siaubas, jei 
kas nors ant torto pila pomi
dorų košę ir užsikanda raugin
tu agurku, gi mes pripratę po 
“Tekėjo saulelė” užtraukti 
“Gerkim, broleliai, ir aš ger
siu”, po “Ei dū-dū” užriaumo
ti “Ei učia, učia”.

Bėda, kad ausis dainai pa
sidarė nejautri, štai vestuvės: 
jaunieji atsisveikina svečius, 
gi sveteliai tuo metu su įsi
jautimu traukia “Krambam- 
bulį”. Mūsų skonis taip jau 
atšipo, kad nejaučiame skir
tumo tarp šlagerio ir liaudies 
dainos, šlageris jausme volio
jasi, daina jausmą apipavidali
na. Geroje dainoje kiekvienas 
žodis reikalingas — šlageryje 
žodžių per daug, ir tie patys 
tik sukišti kaip razinkos į ma
nų košę.

Ugdykime savo dainų reper
tuarą — daugiau dainų turė
dami, galėsim ir kūrybingiau 
jas atrinkti. Verta naujų dainų 
išmokti jau vien dėl to, kad 
išdainuotąsias galėtume ret
karčiais pasiųsti poilsiui. Pa
vyzdžiui, “Neišeik, neišeik tu 
iš sodžiaus” ir “Mylėjau mer
gelę’ jau reikalingos ne trum
palaikio poilsio, bet gal net 
kuriam laikui tikros kapų ra
mybės.

Iš kur naujų dainų išmoksi
me? Pavartykime mūsų tauto
sakos knygas — kiek čia pui
kių dainų, kurios prašosi dai
nuojamos. Ar negalėtų Lietu
vių Bendruomenė imtis išleisti 
knygą, kurioje būtų ir šių dai
nų melodijos, ne vien tik žo
džiai? Esame tikri, kad mūsų 
muzikai ir tautosakininkai to
kiam darbui talkintų. Mums 
reikia dainorėlių, kuriuose dai
nos būtų suskirstytos nuotai
ka, ne pavadinimo abėcėle.

Galime daug dainuoti, gali
me ir garsiai dainuoti, tačiau, 
jei mes dainą pamilsime, nebe
dainuosime, kaip lig šiolei.

A. A.

vergtųjų kalbų verčiami rusiš
kieji autoriai.

Vertimų čempionai: Greene,
Verne, Pearl Buck, Balzac, 

Twain
Iš kitų autorių, kurių kūrinių 

daugiausia verčiama į svetimas 
kalbas, 1962 m. į pirmąsias vie
tas iškilo penki, laikytini verti
mų čempionais, gal ir mėgia
miausiais pasauly autorinis. Jų 
pavardės: Graham Greene (58 
vertimai), Julės Verne (97), 
Pearl S. Buck (68), Honore de 
Balzac (53) ir Mark Twain 
(52).

Netenka abejoti, kad užsie
nio skaitytojų tarpe daugiausia 
domimasi tais autoriais, kurių 
kūryba teigiamai įvertinta li
teratūros kritikų. Sovietai čia 
vėl išsiskiria, nes iš jų autorių 
toks žinomas, bet literatūros 
kritikų visiškai nevertintas “ra
šytojas’’ kaip... Nikita Chruščio
vas buvo išverstas net 34 kar-

(N ūkei ta į 2 psl.)



2 DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. rugsėjo mėn. 26 d.

NAUJOJI “TAUTOSAKA” 
IR JOS RĖMĖJAI

Į Broniaus Railos "entuziazmą" atsiliepiant

i JUpZAS

Mūsų šviesuomenė ir dides
nioji mūsų spaudos dalis šiame 
Krašte rūpinasi lietuvybės išlai
kymu. Tam tikslui jaunimas 
yra skatinamas kalbėti lietuviš
kai, propaguojami tautiniai 
drabužiai, tautiniai šokiai, dai
nos, papročiai, pašomos knygos, 
vadovėliai, kuriama lietuvių po
ezija, muzika, laikomi vaikų 
darželiai, lituanistinės mokyk
los ū' atliekami kiti, lietuvio įti- 
senei nuostolingi; bet lietuvy
bei teigiami darbai. Be to, sten
giamasi įtikinti mus priglaudu
sių kraštų šviesuomenę, kad 
mes nesame nei slavai, nei ger
manai, kad mūsų kalba, mūsų 
tautosaka ir visa mūsų senoji 
dvasios kultūra yra geriausias 
to įrodymas.

Šalia lietuvybės puoselėtojų 
tačiau vis atsiranda ne tik ei
linių dvasios nutrupėjėlių, bet 
ir neeilinių inteligentų, kurie no
ri išsiskirti iš lietuviškos rikiuo
tės ir lygiuoti į svetimuosius 
tolius.

Prieš keletą dienų į rankas 
pateko “Dirvos’’ Nr. 67, kuria
me Bronius Raila savo rašiny 
“Mes ir mūsų dainos” trečius 
metus tęsia svetimų bulvarinių 
dainuškų propagandą ir iš pe
ties niekina savas lietuviškas 
dainas: —"...kad jos būtų dai
nuojamos kokį darbą dirbant, 
jo pabaigtuves švenčiant ir pra
mogaujant, — tai visiškai don
kichotiška svajonė ir, sakyčiau, 
{>usėtlnai nerimta, beveik apgai- 
ėtinai tragikomiška”. O kad 

skaitytojo sąmonėje tos mūsų 
dainos niekingiau atrodytų, tai, 
kaip menkavertybės simbolį, jis 

.pakartotinai prie jų pašaipiškai 
prikergia Moearto ir Beethove- 
no vardus.

Minėtam Br. Railos straips
niui atsirasti pretekstą bus da- 
vęę mano rašinys “Vienos bap
tistų giesmės kelionė pas lietu
vius”, tilpęs “Drauge” 1961 m. 
spalio 7d., kuriame buvo panag
rinėta vienos L. Jodytės “Dainų 
iš Lietuvos” dainos kilmė. Per 
trejus metus susikaupusį savo 
apmaudą sarkastiškai jis lieja 
ir ant mano galvos, mane pri
statydamas kaip šaltą, piktą 
karį be jokio humoro.

Toliau jis netikėtai nušokęs 
nuo dainų prie polkučių, foks
trotų ir tvisto garbinimo, savo 
mintį baigia tokia išvada: “Su 
fokstrotais, valsais ir tangiu- 
ksis mįisų tauta vis dar, laimei, 
prįųvo...” ir prie tols šokių gar- 
hinimo formulės prijungia ir 
Lietuvos laisvinimo bylą.

Ši Broniaus Railos filosofija 
many sukėlė asociacijas, kurios 
grąžino mane 32 metus praei
tin. Prisiminė vaizdas, kada N. 
Jfartinonis, J. Gaubas ir šių ei
lučių autorius — naujai išrink
toji lietuvių muzikų sąjungos 
yąldyba — 1932 m. sėdime pre
zidentūroje ir laukiame audien
cijos. Laukimo metu ateina ir 
viena, daug kalbanti moterėlė, 
kuri, pasirodo, jau nebe pirmą 
sykį ten ateinanti, vis besisiū
lydama prezidento A. Smetonos 
akyvaizdoje “padaryti stebuk
lą”. Ir kai majoras šachmanas 
atsisako ją leisti pas preziden
tą, tai ji pranašiškai išdrožia: 
(,;l_ jei jūs nenorite, kad aš 
padaryčiau stebuklą, tai jūs ir 
Vilniaus neatgausite!

Ar dabartinis restoraninių šo
kių garbinimas nėra tęsinys iš 
ano epizodo? Ką gi? Šokime 
fokstrotus, tvistus, dainuokinie 
rusų, lenkų, vokiečių — tas, 
Br. Railos teigimu, naujosids 
mūsų tautosakos — dainas, iš
meskime į šiukšlyną Mozartą 
ir Beethoįveną, ir bus atgautas 
ne tik Vilnius, bet bus laimėta 
ir visos Lietuvos laisvinimo by
lai!)

Bronius Raila skundžiasi, kad

STROLIA

aš esąs be humoro. Bet paskai
tęs jo rašinį, ar gi kas nors iš
drįstų sukurti geresnį humorą?

Žinoma, šioje šalyje dabar 
yra sutvistintas amžius. Ir jei 
čia dar.gyventų mūsų Maironis, 
tai, tikėkime, kad ir jis eitų su 
laiko dvasia ir dabar rašytų: 
“Jei nori draugijoje nieku ne
būti, mokykis išgarbinto tvis
to!" O mes visi seniai ir bobu
tės mokykimės šokti tvistą ir 
juo... vaduokime Lietuvą, Jei 
kuris nors mūsų dėl senatvės 
nepajėgtume išmokti šio sun
kaus kojų ir strėnų meno, tai 
pagal "Draugo” 1962 m. lap
kričio 29 d. pranešimą, dabar 
esanti atsiradusi moderni višta, 
kuri už 10 centų pinigėlį pašo
kanti tvistą. Taigi, visos viltys, 
kad mūsų tauta su fokstrotais 
ir tvistu ir toliau nepražus ir 
kad Lietuvą buB laisva, nebega
li būti palaidotos...

Visų mūsų atkaklių fokstro
tininkų - tvistininkų garbei dar 
tėnka pasakyti, kad lygiagre
čiai su visais kitais muzikos 
klausimais tiek Platono, tiek 
šv. Augustino, tiek ir šiais lai
kais, ir'jų atstovaujamojo kojų 
meno muzika nebuvo ir nėra 
mokslininkų pamirštama. Tik 
šių pastarųjų sprendimai apie 
šokių muziką šiek tiek skiriasi 
nuo mūsų fokstrotininkų - tvis
tininkų sprendimų. Pvz. Charles 
T. Smith rašo, kad laukiniam 
žmogui muzikos garsas esąs 
stimulas į kurį nors fizinį veiks
mą ir kad tam tikri muzikos 
elementai kiekvienas savaip vėi- 
kią įvairius žmogaus instinktus. 
Pvz. jis sako "...residual e|e- 
ments predominate in martial 
music, which arouses the appe- 
asing instinct, and in dance mu
sic, which arouses the sexual 
instinct”. (Music and Reasop. 
By Charles T. Smith. Nėw 
York, 1948, 17—19 psl.) Čia 
tik belieka išspręsti klausimas, 
kuris tvistininkas tėra pasiekęs 
pirminio fizinio subrendimo am
žių ir kuris jau yra persiritus 
pėr amerikoniškai vadinamą 
“change of life” periodą ir da
bar deda pastangas kaip nors

(Atkelta iš 1 psl.) 
tus, kai Gogolis vos 29 kartus, 
o Anton Čechovas — 40. Iš Va
karų pąsaulio autorių palyginti 
daug vertimų išleista šių auto
rių: Ivo Andrič (35), Bertold 
Brecht (25), Albert Camu 
s(17), William Faulkner (31), 
Romano Guardini (20), Ernest 
Hemingway (37), Thofrnas 
Mann (20), W. Somerset Maug- 
ham (38), Arthur Miller (20), 
Henry Miller (24), Alberto Mo- 
ravia (25), Francoise Sagan 
(21), Jean Paul Sartre (37) ir 
John Steinbeck (46).

Christie kriminalinių romanų 
priešaky

Pagal “Index Translationum” 
įdomu pažvelgti ir j kriminali
nių romanų autorių vertimų pa
plitimą pasaulyje. Tų autorių 
priešakyje atsidūręs ne Edgar 
VVallace (22 vertimai), bet Aga- 
tha Christie (93), po jos seka 
prancūzas Georgės Simenon 
(69), toliau jau stebime angįo- 
sakšų rašytojus: Ė. S. Gardne- 
rį (46), Peter Čheyney (39), 
Ellery Queen (33), Allistair 
Maclean (27) ir pagaliau Mi- 
ckey Spilane (20).

Prie labiausiąi skaitomų pa
saulinio masto autorių, kurių 
knygos mielai verčiamos į įvai
rias pasaulio kalbas, dar pri- 
skaitytini ir šie rašytojai: Cer-

i

Neprisiriškime prie smėlio... Nuotrauka A. Kezio, SJ.

“atsigriebti’’ tai,' kuo savo jau
natvėje nebu'vo pasinaudojęs.

Bronius Raila savo rašiny 
teigia, esą L. Jodytės plokšte
lėje “Dainos iš Lietuvos” aš su
radęs tik vieną nelietuvišką me
lodiją, tai baptistų himno me
lodiją. Iš tikrųjų, tik dienraš
čio vietos ribotumas neleido 
tuomet ir dabar neleidžia pla
čiai nušviesti visų jų kilmę ir 
nurodyti metrikus. Be dviejų 
choro dainų ir vienos solo 
“Be kepurės” — visos kitos me
lodijos anoje plokštelėje yra 
sugraibstytos iš rusų, lenkų, 
vokiečių dainuškų ir iš katarin- 
rinkos. Pvz., “Kaip gražiai ži
ba žvaigžudės” melodija yra 
vokiečių “Ach, Isabella”; "Ant 
melsvo ežero bangų” — sudar
kytu ritmu melodija iš "Tra
viatos” arijos “Užmiršai tėvų 
kapus”; "O kai aš” — melodi
ja iš ukrainiečių liaudies dainos 
“I šumė i hudė”; “Aš, berneli, 
nesisiūliau” — ukrainiečių liau
dies dainos “Vyšli v pole kosa- 
ri” apdarkyta melodija; “Kaip 
slaptingai tylioj erdvėje’’ — me
lodija kilusi iš Rusijos stepių. 
1920—21 m., ateidamas į karių 
kvarteto repeticijas Kaune, vie
nas žydų tautybės karys per 
pertraukas ją dažnai užtrauk
davo: 

vantes (28), J. Conrad (17), 
A. Cronin (28), Dante (19), 
Durnas (28), A. France (22), 
J. W. Goethe (31), V. Hugoi 
(44), A. Huxley (27), S. La- 
gerloef (21), S. Lewis (24), J. 
London (32), Maupassant (30), 
Maurois (24), Moliere (21), B. 
Russell (30), W. Scott (25), 
Stendhal (33), R. Tagore (54), 
M. Twain (52), O. Wilde (21), 
E. Zola (47) ir Stefan Zweig 
(33).

552 Julės Verne knygų 
vertimai

Kai mūsų vaikystės metais 
labiausiai domėtasi Robinzono 
nuotykiais, tai pastaruoju me
tu, techniškųjų atradimų bei 
pasiekimų amžiuje, 1958—1962 
m. laikotarpyje labiausiai papli
tusiu (vertimų atžvilgiu) auto
riumi buvo Julės Verne —' 552 
jo knygų vertimai. Jis pats pir
masis vertimų iš prancūzų kal
bos eilėje. Ne visiems žinoma, 
kad nepaprastai populiari ir vai
kų knygų autorė Enid Blyton. 
Jos kūriniai pasklido net 353 
vertimuos. Toliau seka kitas 
vaikams skiriamas literatūros 
žinomas autorius Hans Christian 
Andersen (278) ir dar toliau 
Charles Dickens (272). Tai tik 
pavyzdžiai, kuriuos yra patei
kęs UNESCO leidinys apie kny
gų vertimus pasauly.

“Ach, step’ daliokaja, ach 
step’ širhokaja —

Moj krhaj rhodnoj. Chot’ na 
šužbinie — ja vsio s toboj.

Vsehda i vsiudu toskuju po 
tebie,

A v nočnoj tiši vižu tebia vo 
snie.

Ach step’ daliokaja ir t. t.

(Ak, stepės tolimosios, stepės 
plačiosios, gimtoji mano tu ša
lie. Nors ir tarp svetimųjų, bet 
o nakties tyloj regiu aš jus sap- 
o nakties tyloj regiu aš jūs sap
ne. Ak, stepės...”). Ir visa toli
mesnė eilė tokios pat kilmŠs 
dainų.

t
Lietuvis, tautiškos spaudos 

bendradarbis Bronius Raila, ku
ris pradžioje pasisako jaunys
tėje mokęsis muzikuoti balalai
ka, tvirtiną, kad visos paminė
toje L. Jodytės plokštelėje dai
nos esą musų naujoji tautosa
ka, kad jas dainuodavę visi 
Lietuvos šienpjovėliai - artojė
liai ir grėbėjėlės nuo Zarasų li
gi Alvito, nuo Palangos ligi 
Perlojos.

Tai yra labai drąsus katego
riškas logikos sprendimas “J”, 
(affirmo), kuris tuo pat metu 
yra ir labai silpnas, nes, panau
dojus menką dalinį sprendimą 
“O” (nego), jis lengvai sugriū- 
na. Aukščiau suminėtų dainų 
nei lietuviški šienpjovėliai, nei 
grėbėjėlės nedainuodavo. Jas 
dainuodavo miestų Ir miestelių 
“Antekai”, dvarų “pakajuvkos” 
(kambarinės) ir mūsų barzdotų 
piliečių tarnaitės, užmigždžiu- 
sios savo Leibukus, Maušiukus. 
Primetimas Lietuvos šienpjovė- 
liams ir grėbėjėlėms tokių dai
nuškų yra arba nepažinimas 
Lietuvos kaimo arba noras nu
žeminti mūsų kaimietį. O Lie- 
tuvos kaimietis nebuvo toks, 
kokį jį Br. Raila norėtų pavaiz
duoti. Miesto niekinamas, caro, 
pono ir kitą, jo prakaitu min
tančių niekaaėjų ujamas ir 
skriaudžiamas, tik mūsų kai
mietis, o ne miestas, išlaikė mū
sų kalbą, papročius, tautinius 
drabužius, savo dainas ir savo 
lietuvišką būdą.

Savaime aišku, kad dainuoti 
rusų, kinų ir kitų tautų dainds 
nėra nusikąltin^s, bet jas įra
šyti kitataučiams į jų plokšte
lių katalogus kaip lietuvių tau
tos folklorą ir savojoj spaudoj 
propaguoti jas kaip naująją 
lietuvių “tautosaką”, yra pyli
mas vandens ant mūsų “vyres
niojo brolio” malūno, kuris ir 
be to sugebėjo net ir mūsų Do
nelaičio gimtinę ir jo parapiją 
paversti į “drevne - russkijl 
kraj” (nuo senų senovės rusiška 
kraštą) savanoriškas pagelbėji
mas ir jam iš pagrindų griauti 
mūsų pedagogijos ir visos mū
sų šviesuomenės tezę, kad mcB 
nesame nei slavai, nei germa
nai ir pan.

Kas liečia Mozartą ir Beetho- 
veną, tai ir aš juos taip pat ne
labai mėgstu ir su malonumu 
patalkininkaučiau Br. Railai iš 
jų pasijuokti. Bet ką gi galėtu
me padaryti mudu du prieš visą

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3228. 
Res. telef. VVAIbrook 5-5076

Res. HE 6-1670
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

8449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-8446
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia skambinti MI 8-0001
Ofisas 3146 West tWrd Street 

Tel.: PRospect 8-1717 
Ręski.: 3241 West 66Ui Place 

Tel.: REpublic 7-7868 
DR. S BIEŽIS 

CHIRURGAS
Valandos: Kasdien nuo 1 iki I; treč. 
uždaryta. Antrai, ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-člos ir California 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Šešt. 2—4 vai.

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

Rez. VVAIbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois 

Valandos pagal susitarimą
Tel. ofiso HE 4-5819, rez. 368-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Wo6t 71st Street
Vai.; pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
intr., penkt 1-5. treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Tel. ofiso HE 4-8758; Res. HI 5-8225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Bendra praktika ir Alergija 

2751 West 51st Street 
Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 2-9 
vai. penktad. 10 v. r. iki 9 v. v., 
šeštad. 10 v. r. Iki 1 p. p. Ligonius 

prlijna pagal susitarimą.

Tel. ofiso 785-4477; Rez. PR 8-6860
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

’ EMOCINES LIGOS 
CRAWFOD MEDICAL BLDG. 

6440 So. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

8132 8o. Kedzie Avė.. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei he 
atsiliepia skambinti MI 3-0001

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bpedalyliė akušerija Ir moterų ilgos 

2454 VVf'st 7Ist Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—1 Ir 6—8 vai. vak 
Šešt 12—8 v. p. p 

Trečiadieniais uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2737 Wm* 71st Street 
VAL.: kasdien nuo 6-8 vai va.karo.

Šeštad nuo 10 iki 12 valandoa 
Trečiadieniais uždaryta. 

Ligonius priima pagal susitarimą, 
t Tėtei. — WA 5-2017

pasaulį? Nei Mozaartas, nei Be- 
ethovenas nebuvo generolai, nei 
karaliai, bet jie nugalėjo šių 
galiūnų nustatytas valstybių 
ribas, nugalėjo erdvę. Už tai 
kultūringasis pasaulis jų pa
minklais — daugiau nei karalių 
ir generolų — papuošė ne tik 
Europos, bet Pietų ir visos šiau
rės Amerikos didmiesčius, jų 
vardais nužymėjo miestų gat
ves ir aikštes. Todėl mūsų pa-

du mūsų kovos ir pašaipos ob
jektus mes abu tesame lygūs 
dviems nuliams ir mums nie
kas tokių paminklų nepastatys, e 
nors mes ir balalaikų duetus 
muzikuotume.

Bičiuli, gyvendamas ieškojau 
užuovėjos Parnaso kalne, tu gi 
verčiau ieškok jos Kalvarijos kal
ne. — poetas Chiabrera

šaipa Mozarto ir Beethoveno 
adresu ir mūsų kova prieš juos 
— nors ir nesukūrusius nė vie
na tvisto — paties Br. Railos 
žodžiais betariant, yra visiškai 
donkichotiška, nerimta ir apgai
lėtinai tragikomiška. Prieš šiuo-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
K Ortopedas, Protezlstas
W Aparatai-Protezai. Med ban.

i dažai. Spec. pagalba kojoms
(Arch Supports) ir t t • 

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
Vai. 9-1 ir 6-8. Šeštad. 9-1

2850 W. 63rd SL, Chicago 29, IU. 
Tel. PlU^iM-ct 6-5084

k! X:

Ofiso tel. PR 8-2220 Tel. RE 7-8818
Namu — rez. PRospect 8-9081 «»■*....

J4ll,NL£l(£E¥le,us

GYDYTOJA IR CHIRURGE Ofisas 2659 W. 59th Street
2656VWert 63rd Street BALANDOS: 2 4 p p. ir 6-8 p ;

Pirmad., antrad., ketvlrt ir penkt. Trečiadieniais ir šeštadieniais
nuo 11 iki 1 v. ir nuo 4 iki 7 v v. uždarvta
šeštad. nuo 1 Iki 4 va’ *
Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 South Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archert

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

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marųuette Road 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskynu trečiadienius, už
daryta.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINES IJGOfc

2745 Mest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 

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

Telef. REpublic 7-2290.

Ofiso PR 6-1795. Rez. TR 8-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS 

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 
2300 West 51st Street 

Oakley Medical Arte
Pirm., antr., ketvlrt Ir penkt nuo 

2—4 Ir 6—9 ir pagal susitarimą.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrina akis Ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381
1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien; tred. 
uždaryta; šešt. nuo 10 v. r. iki 1 po
piet.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. Ir šeš
tad., tik susitarus.

Rez. tel. PR 8-6730
DR. L. SEIBUTIS

Inkstų, pūsles ir A Ja punio takų 
chirurKija

Ofisas: Naujas adresa«. 2454 W«rt 
71st St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880

Valandos pagal susitarimuTel. REUance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvlrtad ir 
penktad. nuo 12-4 p. p., 6:80-8:30
vai. vak. šeštad. 12-4 vai., trečlad. 
uždaryta.

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

Ofiso tei. REliance 5-4410 
Rez. tei. GRovelilll 6-0617

Valandos: 1-8 p. p. ir 6-8 p. p. 
Penkt. tik 1-3 p. p

Trečlad. ir še’.tad. pagal sutarti.
Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4158

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. ir 6—8 vai. vok. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Offlso telef. Cldffside 4-26^6 
Resld. telef. WAlbrook 5-3098

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija 

4644 So. Ashland Avenue 
Valandos kiekvieną dieną 2—4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitartMa. šeštadieniais nuo 2 v. *' 
iki 6 v. v.DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

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

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Rez. tei. 239-2919.

DR. VYT, TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra Praktika ir moterų 
1.IGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeSt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 Weat 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZID.) 
Valandos pagal susitarimą

Of. tel. HE 4-2123. Namą GI 8-6185

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 Weet 71st Street 

Prllmln«Ja ligonius tik susitarus. 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p.

Treč. ir ftešt. uždarytą
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 West 63rd Street
Tel. — PRospect 8-7773 

Vai.; pirmad. Ir ketvlrtad. 1-4 p. p., 
antrad. Ir penktad. 5-8 v. v.

Tehrfonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VAUS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street • 
Specialybė: AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 Ir 6 iki 8 V. V. 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-8861
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ilgos 

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

Tei. PRospect 6-8400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šeštad. nuo 2 iki 4 v. Treč. Ir sekm. 
tik skubiais atvejais Ir susitarus.DR. JULIA MONSTAVIČIUS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VIDAUS LIGO8 

10748 S. Michigan, Chicago 28, III.
Telef. ofiso: PI 11 man 5-6766 

Namu: BEverly 8-3846 
Prišm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt. 
1-4 p. p. ir treč. uždaryta.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 West 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p p. Ir 7 iki 8 v. v.

Trefi. Ir šeštad.pagal sutarti «Tel. CE 6-0720 arba 283-4600
PR. C. K. PAULIS

DIAGNOSTIKA IR VIDAUS LIGOS

Monroe Building, Suite 709
104 South Michigan Avenue

DR. P Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-6651 

Rez. 6600 So. Ashland AveAite
Vai. 11 v. rito Iki 2 v. p. p. 6-7 v. v.

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 825-7687
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. VIDAUS LIGOS 

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

šeštadieniais 19-5 v. p. p.

Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.



KATALIKIŠKOJI LEKTŪRA ITALIJOJ
Gyvas dėmesys teologinėms ir socialinėms problemoms

Tiesiog stebėtina paskata bu
vo Visuotinio Bažnyčios Susi
rinkimo sušaukimo mintis. Tau
tos ir pavieniai asmenys, suda
rantys, taip vadinamą, “Exer- 
citus Christi” bendruomenę, 
lyg kieno paraginti, ėmėsi gilin
tis į dvasinio avangardo ir pla
čiosios visuomenės problemas,' 
sukeldami akciją ir reakciją 
įvairiais klausimais.

Neatsilikti nuo riedančios 
dabarties

Visa tai akivaizdu ir 1962 
ir 1963 metų didžiausiame ka
talikiškos knygos pareikalavime 
Italijoje. Čia turima galvoje 
teologinių temų bei socialinių 
klausimų knygos, išleistos spe
cialių arba ir privačių leidyklų.

Visuotinasis Bažnyčios susi
rinkimas, Popiežius, Enciklikos, 
Atsiskyrusių brolių bendruome
nės — šios keturios temos bu
vo pačios gyviausios, skaityto
jų orientacijai padariusios 
sprendžiamos įtakos.

Savaime aišku, kad tik Vi
suotinis Bažnyčios susirinki
mas buvo priežastimi to prasi- 
veržusio susidomėjimo šiomis 
problemomis. Savotiškai įdo
mūs yra pastarojo laiko anke
tos daviniai: 70% apklaustųjų 
bendrojo lygio žmonių pasiro
dė yra pakankamai aiškiai su
sipažinę su Visuotiniojo susi
rinkimo nepaprasta reikšme.

Visuotinio Bažnyčios suva
žiavimo įvykį akcentavo šeši 
šimtai visokiausiais vardais kny 
gų įvairiomis kalbomis. Ir ka
talikiškoji visuomenė, kurią, 
kaip niekad ligi šiolei nėra bu
vę, pasekė ir nekatallkai, atsi
liepdami į kvietimą dalyvauti 
susirinkime, stačiai apgulė kny
gų leidyklas savo nuolatine pa
klausa tokių veikalų, kaip buvu 
šio kardinolo Montini ganyto
jiškas laiškas: “Pagalvokime 
apie susirinkimą”, Gozzini — 
“Atidarytas Visuotinis susirin
kimas”, "Vatikano II-sis”, Da- 
niel Ropso “Trumpa visuotinių 
susirinkimų istorija”, H. Jedino 
labai perkama knyga “Visuoti
nių susirinkimų nutarimai” ar
ba “Susirinkimų istorija”. Ir re
tas kuris praeivis nestabtelėda
vo ties knygų vitrina, perbėgda
mas ją akimis ir vieną kitą lei
dinį nusipirkdamas, kad neatsi
liktų nuo riedančios dabarties.

Dėmesys popiežiaus 
enciklikoms

Tuo metu kiti įvykiai, kaip 
Jono XXIII mirtis, kardinolų

ĮAUGI DELL’AGLIO

konklava, Pauliaus VI išrinki
mas, visuomenę išjudino domė
tis katalikų popiežių gyvenimu, 
popiežių biografijomis, jų apaš
tališkais bei politiškais darbais, 
kartais net anekdotiškais įvy
kiais. Tuo būdu pasirodė kny
gos "Popiežiai istorijoje, ‘Popie 
žiavimo Enciklopedija” ir kiti 
veikalai. Don Giuseppe de Luca 
ir Loris Capovilla popiežiaus 
Roncallio monografija buvo tie
siog graibstyte graibstoma. Pa
našaus atgarsio yra susilauku
sios ir jo pasakytos kalbos ir 
tos abi enciklikos — “Mater et 
Magistrą” ir "Pacem in terris”, 
skaitančios visuomenės ieško
mos pirmoj eilėj, ypač jų ko
mentarai, parašyti Messineo ir 
Brucculeri, liečiantys ir kitus di 
džiuosius apaštališkus laiškus.

Noras pasiekti krikščioniškų 
bažnyčių vienybės ir progos su
eiti į sąlytį su atsiskyrusių baž
nyčių atstovais iššaukė norą 
susipažinti ir su jų atsiskyrimo 
priežastimis. Pažymėtinas čia 
tėvas Grisar su savo puikiu vei
kalu “M. Liuteris” ir Koenig, 
Tacchi Venturi, o taipgi Turchi, 
kurie pasistengė skaitytojų aki
račius praplėsti, aiškinant vi
suotinojo susirinkimo uždavi
nius.

Visuotinis susirinkimas bei 
enciklikos ir buvo tas didysis 
akstinas, sukėlęs Italijos skai

Fakelų eisena prie Šv. Petro bazilikos Vatikane Visuotinio Bažnyčios susirinkimo metu.

tančioje visuomenėje nepapras
tą norą pažinti šio meto gyve
nimą ne vien tik iš knygų, bet 
ir kitais būdais: radijo ir tele
vizijos pagalba

Labiausiai skaitomi autoriai
Šių dienų Italijoje nė vienas 

autorius nesusilaukė tiek skai
tytojų kaip vysk. Fulton Sheen, 
kurio knygas skaito 70% skai
tančios visuomenės. Skaitytojai 
noriai sklaido ir Th. Mertoną ir 
Sertillanges “Netikinčiųjų kate
kizmą”, kuris laikomas didžiau
sios paklausos knyga, sugeban
ti daugelio moderniųjų skaity
tojų akyse atskleisti agnostikų 
"fabula rasa” religinio turinio 
veikalų pažinime.

Dėka drąsios iniciatyvos tuo 
pat metu pagrindinis šv. Tomo 
Akviniečio veikalas “Summa 
Teologica” pasirodė praktiškai 
prieinamoj formoj suredaguotu 
leidiniu, pirmą kartą skirtu pla 
čiosioms skaitytojų masėms, 
trumpu laiku jau pasiekęs kelių 
laidų, duodąs žmonėms geros 
progos susipažinti su teologi
niais klausimais. Verta paminė
ti ir Rizolli parašytą "Pasaulie
čių brevijorių”, sumaniai per
teikiantį visos eilės didžiųjų au
torių mintis, atskleidžiančias 
teologinę prasmę neramumo, 
varginančio dabarties pasaulį.

Yra ir “Nuodėmės 
enciklopedija”

Jei didesnioji veikalų dalis 
liečia daugiau mokslinius bei 
dogmatinius klausimus, kuriais

dažnas skaitytojas pastaruoju 
metu domisi, tai drauge tenka 
tuose veikaluose pastebėti ir 
grynai katalikų mokslo nagri
nėjimą moraliniu požiūriu, su 
kuriuo moderniškasis pasaulis 
veik kasdieną susiduria. Šituo 
atžvilgiu labai būdingas yra vei 
kalas “Nuodėmės enciklopedi
ja”, labai plačios apimties kūri
nys, kuriame bendradarbiavo 
žymūs italai ir kitataučiai teo
logai, užgriebdami problemą 
naujovišku žvilgsniu, kalbant 
apie gatvės žmogaus nuodėmę, 
apie literato nuodėmę, apie 
mokslo veikalo autoriaus nusi
kaltimą. Taip pat negalima ne
girdomis praleisti tikrai klasiš
kos moralinės literatūros Rayo 
Martin veikalo “Krikščioniško
jo tobulumo teologija”. įJau 
pirmaisiais metais buvo išleista 
šios knygos keturios laidos, su
teikusios katalikui skaitytojui 
tobulo stovio praktikos pavyz
dį. Su šituo rašytoju jau esa
me pasiekę dvasinės lektūros 
“aukso vidurį” — askezę. Čia 
knyga jau nebe dvasinių santy
kių įrankis, bet pats būdas dva
siniai atsiskleisti Dievui.

Populiarieji klasikai

Kiekvieno leidėjo Italijoje 
kasmet spausdinama dešimtys 
tūkstančių šv. Tomo Kempiečio 
“Kristaus sekimo” ir “Filote- 
jos”. Šios rūšies klasikų pasta
rųjų dešimties metų laikotarpy 
išėjo jau daugiau kaip trys mi
lijonai egzempliorių. Vėl kiti 
kritiški ir asketiški Federio nu
rodymai “Messalino” ir “Kelio
nė” pasiekė 500 tūkstančių eg
zempliorių tiražą.

Ir kinematografija siekė epiš
kai žvelgti į žmonijos istoriją,

PRABĖGO VASARA

0. B. Audronė

Sttiiešu gėles iš laukų —
O taip nyku —
Prabėga vasara žvali,
Kuriai tikėti negali, 
Kaip pasakai.

Nebuvo nei birželių,
Nei liepos, nei rugpjūčio — 
Jų niekur negirdi —
Gal pavydėdami,
Tie miestų vėjai šitaip pučia — 
Pravirkdo vasarą širdy.

Uždarom vėsintuvą rudeniui — 
Nes vasara praėjo, 
Ir uždarytų vasaros aidų 
Nejudinu —
Pasislepiu nuo vėjų.

Atbėga kūdikiais mažais juokaudami, 
Seniai nubėgę metai,
Atbėga pasišokinėdami, jauni 
Ir lūkesį, kaip obuolius, 
Į laiko gilumą nukrato.

(Kartojasi veidai, prisikelia, 

Iš amžinybės atšaukti, 
Tik neBikartoji tu — 
Į rudenį
Keliauji sau Alena pati.

Nelaukiu rudenio, 
Nelaukiu rudenio — 
O, vasara, sugrįžti negali — 
Pabudinai, pabudinai 
Sumigusius žvaigždynus vandeny.

šešėliuose
Lelijos suglaudžia žiedus — 
Ir be manęs
Žiedai nubus,
Ir be manęs dainuos šilai — 
Manęs nebus.

Ir be manęs, ir be manęs 
Lankai žydės — 
Laužai ir akys 
Kibirkščhios 
Laužavedės.

j nes biblinės temos žmonėms 
visuomet buvo patrauklios.

Į Didžiausias “best — selleris”

— Šv. Raštas
Pagarsėję autoriai, kaip Kel- 

ler savo veikale “Biblija buvo 
teisi”, iškėlė šv. Rašte esantį 
sąlytį tarp visų praėjusių am
žių ir mūsų dienų visų moksli
nių atradimų, šventieji raštai 
šiuo metu kaip niekad yra dide
lio ir kruopštaus skaitymo ob
jektas. Knygyninkai pasakoja, 
kad nėra dienos, kurioje kas 
atėjęs nepaklaustų pilnos Bibli
jos laidos.

Pastaruoju metu pagaliau vi- 
j šame krikščioniškame pasauly
je jaučiamos tarsi kokios lenk

tynės patikrinti ir padidinti 
šventųjų tekstų platinimą. Iš
leidimas šv. Rašto dalimis (są
siuviniais) modernios iniciaty
vos dėka šių dienų Italijoje pa
siekė pusės milijono egzemplio
rių, niekad lig šiol nebuvusį ti
ražą. Naujai išleistas šv. Raš
tas čia ateina kaip koks “best-, 
selleris”.

Šv. Rašto skaitymo paskatą 
iššaukė užsidegimas pažinti 
evengeliškus tekstus. Nėra lei
dėjo, kuris Evangelijos ne
spausdintų, nesvarbu ar didelio, 
ar mažo formato, ar liuksusi
ne, ar paprasčiausia laida, at
seit, vieno dolerio kaina. "Su
jungtos Evangelijos", misionie 
riams skirtos laidos, jau pasie

Nuotrauka Vytauto Maželio. 8

IDienų ratukai
Subėginėja j vėžes
Ir suka suka 
įprastu judesiu 
Dienas.

Kai žemė poilsiu atsigaivina.
Pasveikint rudenį apkabinu —
Užmirškite, pavasariai — 
Lenktynių su jumis neinu.

Aš pavargau, išdykėliai,
Kai siautėjai vaiku —
Užtai,
Apsikabinus rudenį,
Pati savim
Dienų ratukuose lieku.

kė pusantro šimto tūkstančių 
egzempliorių.

f

Nuo vysk. Fulton Sheen 
iki patristikos ii D

Skaitančiai visuomenei krito 
į akis vysk. Fulton Sheen A'Kris 
taus gyvenimas”, kurio išpar
duota pusė milijono egzemplio
rių, lygiagrečiai tebevertinant 
ir Riccioti, Papini bei Mauriaco 
veikalus ta pačia tema. Didelis 
prielankumas parodytas šv. 
Pauliaus raštams, minint XIX 
amžių nuo jo atvykimo Romon 
sukaktį. Moderniajam skaityto
jui patrauklu taipgi šv. Augus- 
gustino “Išpažintys”, o taip pat 
ir šv. Jeronimo “Laiškai”, la- 

(Nukelta į 4 psl.)

Penkiose pietinėse valstybėse
ALGIRDAS T. ANTANAITIS

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

Už kelių minučių išvažiavome iš miško, 
ir prieš akis išdygo nauji fabriko pastatai.

¥
Grįžtant į stotį, buvau specialiai vežamas 

pro naujus, moderniškus Arkansaso valsty
binio universiteto rūmus, Jonesboro gyven
tojų pelnyto pasididžiavimo vietą. Vairuo
tojas, šiaurės kilimo, šios įstaigos alumnas, 
nesiliovė aiškinti apie aukštą universiteto 
lygį, turtingas bibliotekas, modernius kli
nikų bei laboratorijų įrengimus. Atsidėko
damas, pasiūliau sustoti kokiame restorane 
stiklui alaus. Buvau painformuotas, kad 
Jonesboro mieste veikia visuotinės prohibi- 
cijos įstatymas, draudžiąs pardavinėti bet 
kokius alkoholinius gėrimus. Jų trokštąs 
pilietis turi važiuoti kokia dvidešimt mylių 
į kitą apskritį.

Trumann’o, Marked Tree ir kitų pakelės 
miestelių apylinkės pro autobuso langą at
rodė gana gražios, švarios ir turtingos. Po
ros valandų kelionė vėsinamu negausiu 
keleiviais vietinės linijos autobusu buvo iš
skirtinai maloni ir nevarginanti. Iš laikraš
čių žinojau, kad yra persikų nuėmimo me
tas ir kad apylinkės ūkininkai džiaugiasi 
ypatingai gausiu jų derliumi.

Arkansase taipgi auginama medvilnė, 
kukurūzai, ryžiai, vynuogės ir tabakas. Esa
ma naftos, geležies rūdos ir akmens ang

lies. Net 98% JAV baksito (aliuminio ža
liavos) randama Arkansaso valstybėje. Ne
toli Murfreesboro miestelio čia yra ir vienin
telės Šiaurinėje Amerikoje deimantų ka
syklos.

Arkansasas kadaise priklausė Louisianos 
teritorijai, kurią 1803 metais Nepoleonas 
pardavė Jungtinėms Amerikos Valstybėms. 
Buvusios Louisianos teritorijos širdis ir sie
la tačiau yra pati Louisianos valstybė su 
vienu seniausių ir įdomiausių Šiaurinės Ame
rikos miestų — Naujuoju Orleanu, kurio ap
lankymu buvo vainikuota mano kelionė pie
tinėse valstybėse.

¥
Šiame sprausminių lėktuvų amžiuje, va

žiuodamas autobusu ilgesnius nuotolius, kas
kart giliau įsitikini, kad tai yra vargingųjų 
arba biednuomenės susisiekimo priemonė. 
Maždaug keturių valandų kelionė iš Mobile 
į Naująjį Orleaną tai dar kartą ryškiai pa
tvirtino.

Vaizdai šitame kelio ruože, kaip jau mi
nėta, yra įvairūs, o vietomis net žavingi. 
Autobusas juk skrieja Meksikos įlankos 
pakraščiu, pajūriais - pamariais, gausias 
įlankas, upių ir upelių žiotis kertančiais, 
kartais myliomis nusidriekiančiais tiltais. 
Dažnai plačių vandenų esame supami iš vi
sų pusių. Tačiau ne visada įmanoma vien 
gėrėtis nuostabiais Biloxi priešnamių gėly
nais, ar nuodugnesnėms puošnių baltų re
zidencijų architektūros studijoms, kada ta

vo kaimynas iš kairės be atvangos smalina, 
atrodo, amžiais nevalytą pypkę, prikimštą 
šleikščiausiai dvokiančio tabako, kada užpa
kalyje tavęs solo, duetus, net tercetus vi
somis nederintomis gerklėmis bliauna nepa
togumų iškankinti vaikai, kada priekyje 
paauglių pilnu garsu pasileistuose radijo 
aparatuose, vaikams nė kiek nenusileisda
mi, stūgauja “Beatles”. Oras tirštas cigaro 
dūmais, prakaito ir neplautų kojų kvapais, 
beveik lauk verčiančiais tavo vidurius, besi-

t

šitaip atrodė Naujojo Orleano uostas prieš 
šimtmetį.

raivant ir beieškant patogesnės pozicijos 
nusėdėtoms šlaunims.

— I wana hold your hann... I wana hold 
your hann...

Nenuostabu, kad, atėjus vėlesnei vaka
ro valandai, bendrakeleiviai pasidaro pikti 
ir įkyrūs.

— Dabar pervažiuojame Mississippi ir 
Louisianos sieną. Dabar jau esame Louisia- 
noje, — pasigirsta garsiakalbyje ramus vai
ruotojo balsas.

Daugiau jau autobusu į tokias ilgas ke
liones nebcsileisiu, — irzliai murma mieguis
tas bičiulis.

Po gero pusvalandžio, Naujojo Orleano 
stotyje, tiesdamas nutirpusias kojas, jam 
visa širdimi pritariu.

Bet tolimiausias ir labiausiai lauktas mū
sų kelionės taškas jau pasiektas.

¥
Louisiana.
Konkvistadorai, piratai, vojažieriai... 

Pastarieji aprašyti ir Kazio Almeno spalvin
game, intriguojančiame romane “Upė į ry
tus, upė į šiaurę”, dabar spausdinamoje 
“Draugo” atkarpoje.

Džiazo muzikos garsai, magnolijų ir stip
rios, cikorija sutirštintos, kavos kvapas. 
Voodoo kultas, pasižymintis raganiavimu, 
seansais su piktomis dvasiomis, juodąja ma
gija. viešai praktikuotas per du šimtmečius, 
o ir šiandien vietomis dar beužtinkamas...

Šį Meksikos įlankos pakraštį pirmieji pa
siekė ispanai. Garsusis keliautojas ir kon- 
kvįstadoras Hemando de Soto iškėlė koją 
į šį kraštą 1541 metais. Jis ir mirė netoliese, 
ekspedicijoje į Naująjį Pasaulį, prie Arkan
saso upės žiočių 1542 metais.

Robert Cavalier Sieur de La Šalie, pran
cūzų didikas ir keliautojas, 1682 metais 

Meksikos įlanką pasiekė, keliaudamas iš Di
džiųjų ežerų srities lllinois ir Mississippi 
upėmis. Kelionę baigęs, Mississippi upės žio
tyse jis pastatė kryžių, visą šios upės klonį 
paskelbdamas prancūzų teritorija ir pava
dindamas ją Louisianos vardu karaliaus 
Liudviko XIV garbei. Vėliau Fontainebleau 
sutartimi ši sritis atiteko Ispanijai. Pran
cūzų - ispanų laikotarpio palikuoniai Loui- 
sianoje iki šios dienos vadinami kreolais.

1800 metų gale San Uefonso sutartimi 
Louisianos teritoriją ispanai vėl grąžino 
Prancūzijai, tačiau Napoleonas, bijodamas 
negalėsiąs jos apginti nuo britų, o taipgi 
būdamas reikalingas lėšų savo imperijos su
stiprinimui, 1803 m. balandžio 30 d. Loui
sianos teritoriją pardavė Jungtinėms Vals
tybėms už 15 milijonų dolerių. 1812 metais 
Louisiana buvo priimta į Jungtinių Ameri
kos Valstybių Sąjungą.

1861 metais Louisiana iš Sąjungos pasi
traukė ir įsijungė į Konfederaciją. Tačiau 
po metų Naująjį Orleaną, o vėliau ir Baton 
Rouge užėmė admirolo Farragut’o laivynas 
ir 1868 metais Louisiana buvo sugrąžinta 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms.

Taigi, istorijos bėgyje, be žvaigždėtosios 
JAV vėliavos, Louisianos sostinėje Baton 
Rouge (153,000) plevėsavo dar bent aštuo- 
nios valstybinės vėliavos: prancūzų karališ
koji (Fleur de Lis) ir trispalvė, Anglijos, 
Ispanijos. Floridos Respublikos, senoji JAV, 
Konfederacijos, o taipgi ir suvereninės 
Louisianos valstybės.

Louisianos gyventojai, o ypač orleahie- 
čiai, savo turtinga praeitimi labai didžiuo
jasi, užklausti ją pasakoja, pagražindami 
legendomis ir mitais. Savąja istorija jie jau
čiasi pranašesni už kitus amerikiečius, stip-

(Nukelta į 4 psl.)



Penkiose pietinėse 
valstybėse
(Atkelta iš 3 psl.).

riau tradicijomis surišti su savo gyvenamu 
kraštu ir tvirčiau jaugę į gimtąją žemę.

¥
Pietinėse valstybėse visur ir visada mus 

persekioja karštis, šiaurietį žmogų ypač 
slopinantis, slegiantis ir varginantis. Ir vien 
jau dėl to karščio nenorėčiau tokiame šau
niame mieste, kaip Naujasis Orleanas, pas
toviai apsigyventi. Temperatūra čia niekada 
nenukrisdavo žemiau devyniasdešimt laips
nių. Žinojau, kad tuo metu ir manoji Chi- 
caga tą patį kentėjo, tačiau taipgi žinojau, 
kad po lietaus ten ateina atgaiva, kad nak
timis temperatūra krinta bent keliolika 
laipsnių. Naujajame Orleane lietūs tik su
tirština ir taip jau vos bepakeliamą drėg
mę, o tarp dienos ir nakties temperatūroje 
skirtumas tėra vieno ar dviejų laipsnių. De
vyniasdešimties vidurkis išsilaiko nuo ba
landžio pradžios iki spalio pabaigos.

Išėjus iš vėsinamo viešbučio1 ar įstaigos, 
išlipus iš autobuso, kurių dauguma irgi vė
sinami, karštis, tvankumas ir drėgmė jaus
davosi tartum staigus, veik žmogų stumte- 
lėjąs, tropikų vėjo gūsis.

Kone visą apsiniaukusį ir protarpiais ly- 
notą šeštadienį praleidome dideliame (400 
keleivių) Mark’o Twain’o vardu pavadinta
me kruzeryje. Pagal aprašymus propagan
dinėse brošiūrose tai turėjo būti replika 
garlaivių, kadaise plaukiojusių Mississippi 
upe, kuriuose šis garsus amerikiečių rašy
tojas praleido didelę savo gyvenimo dalį. 
Skirtumas tik toks, kad mūsiškis buvo va
romas 300 arklių jėgos dyzelio motorų ir 
aprūpintas moderniškiausiais laivininkystės 
įrengimais, įskaitant radarą ir patogias, už
daras, vėsinamas restoranų sales. Turistų 
sezono metu šiose salėse vyksta pasilinks
minimai su programomis ir šokiais.

‘‘Mark’o Twain’o” kasdieninio maršruto 
kilpą sudarė Mississippi žemupys Algiers ir 
Harvey kanalai ir Baratarijos įlanka. (Eže
ro įlankėlės į sausumą ar mažesni intakai 
čia vadinami "bayou”. Jų yra daugybė. Su- 
jui gti kanalais, šie intakai ir įlankos su
daro platų 5,000 mylių ilgio vandens kelių 
tinklą.)

Naujojo Orleano uostas savo didumu 
yra antras Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

Dešinėje ir kairėje mūsų pusėje inkarus 
išmetę stovėjo dideli prekybiniai graikų 
(Matermaphosis), belgų (Corona), norvegų 
(Mosfield), panamiečių (Glyfada) ir kitų 
valstybių laivai, gi karo laivyno uoste plū
duriavo nedidukai povandeniniai. Plaukėme 
pro laivų konstrukcijos ir remonto dirbtu
ves, cukraus (Domino) rafinerijas, aukštą 
(120 pėdų) paminklą, pastatytą amerikie
čių pergalei prieš britus N. Orleano mūšy
je 1815 metais paminėti. Kautynėse, anot 
mūsų kapitono, žuvę 3,000 britų kareivių ir 
vos 100 amerikiečių.

Mississippi upė nuo1 kanalų sistemos yra 
atitverta savotiškomis užtvankomis, nes ka
nalų ir upės lygiai yra skirtingi. Įplaukiant 
ar išplaukiant, laivas tose užtvankose yra 
uždaromas, ir vanduo, pagal reikalą, pake
liamas arba nuleidžiamas. Procedūra užtrun
ka maždaug penkiolika minučių.

Kanalais galima plaukioti nuo Meksikos 
iki Maino. Pereitais metais šiais vandens 
keliais buvo pergabenta 97 milijonai tonų 
įvairių prekių. Kapitonas viena ranka suki
na vairą, kita laiko mikrofoną, į kurį be 
paliovos kalba, aiškindamas mums praplau
kiamo krašto įdomybes. Ant jo staliuko 
nuolat atnešami ir pastatomi puodukai juo
dos, tirštos louisianiškos kavos.

— Dabar mes įplaukiame j Baratarijos 
įlanką, šiose vietovėse 1755 metais apsigy
veno akadijiečiai, arba kohūnai (cojuns), 
britų ištremti iš Naujosios Škotijos provin
cijos (Kanadoje), Akadijos apylinkių britų- 
prancūzų karo metu, bijantis jų ištikimybės 
prancūzams. Apsigyvenimui jie ir susirado 
šią, tada prancūzų valdomą, sritį. Jų gyve
nimo būdas ir papročiai ypatingai gražiai 
aprašyti Henry W. Longfellow’o poe
moje ‘‘Evangelina”. Kohūnus, kurie yra ka- 
nadiškių prancūzų kilmės, reikia skirti nuo 
kreolų, prancūzų ir ispanų mišinio.

— Devynioliktojo šimtmečio pradžioje 
Baratarijos apylinkėse išsilaipino kokie du 
tūkstančiai piratų. Tai buvo blogai organi
zuota, nuolat tarpusavyje besivaidijanti gau
ja. 1806 metais kalvis iš Saint Mala (Pran
cūzijos) vardu Jean Lafitte veik be kovos 
(tebuvo nušautas tik vienas piratas) perėmė 
jų vadovybę ir, savo leitenantų (Dominiąue 
You, Rene Beluche, Nez Coupee Chighizola 
ir Vincent Gambi) padedamas, suorganiza
vo juos į galingą ir drausmingą vienetą, 
siaubusį Meksikos įlankoje ir Karibų jūro
je pasirodžiusius laivus. Pagrobtos prekės 
ir vergai būdavo gabenami į Naująjį Orle
aną, kur Jean Lafitte brolis Pierre viską

pardavinėdavo viešose varžytinėse, — nuo
lat bėrė žodžius kapitonas.

Plaukėme pro Lafitte miestelį, kuriame 
buvęs minėtos gaujos štabas, šiuo metu tai 
buvo viena tipiškiausių žvejų gyvenviečių.

Pakrantėse plūduriavo daugybė didesnių 
ir mažesnių laivelių. Už jų matėsi eilės na
melių. Kai kurie jų stovėjo virš vandens, 
iškelti mediniais poliais.

— 1812 metais britai, ruošdamiesi Nau
jojo Orleano puolimui, siūlė Jean Lafitte’ui 
dideles sumas pinigų, kad įvestų juos į mies
tą, tačiau Lafitte’as pardavė savo ir gau
jos paslaugas JAV generolui Andrew Jack- 
son’ui. Baratariečiai tikrai narsiai kovėsi ir 
buvo vienas veiksnių, nulėmusių amerikie
čių pergalę. Mūšyje ypač pasižymėjo jau 
minėtas Dominiųue You, buvęs artilerijos 
karininku Napoleono armijoje. Federalinė 
valdžia, atsidėkodama, pažadėjo jų nebausti 
už visas praeityje padarytas niekšybes, jei 
jie grįžtų į normalų gyvenimą, tačiau tik 
retas kuris šia valdžios malone pasinaudo
jo. Dauguma grįžo į piratystę. Valdžios 
spaudžiami, jie pasitraukė į Galveston’ą 
(Texas), o iš ten į Vakarų Indijos salas, 
kur, manoma, Jean Lafitte ir miręs, — vis 
aiškino mūsų kapitonas.

— Šiandien Baratarijos įlanka yra vie
nas pagrindinių Louisianos vandens kelių, 
o taipgi ir vėžiukų (shrimps) žvejybos cent
ras. Iš viso kanaluose ir įrankose rastumei 
daugiau negu 3,500 žvejų laivų.

Praplaukiame senas indėnų kapines, ku
riose kapitono pasakojimu,.jie laidodavę sa
vo mirusiuosius, užpildami juos su žeme 
maišytomis jūrų kriauklėmis. Čia ilsėjosi ir

Šių dienų Naujasis Orleanas.

daugelio piratų bei jų palikuonių palaikai. 
Saulėje baltavo^ mediniai kryželiai ir antka
pių akmenys.

Pakrantės — turtingos vešlia pelkių 
augmenija, spalvingomis šiltųjų kraštų gė
lėmis. Senųjų ąžuolų šakomis ilgas kasas į 
vandenį merkė ispaniškosios samanos. To
liau už jų — pavojingos pelkės, pilnos gy
vačių, aligatorių ir vėžlių.

Atgal į Mississippi ir pagaliau į uostą 
grįžome Harvey kanalu, kurio pakraščiais 
kyšo naftos šaltinių bokštai. ‘‘Juodasis auk
sas” Louisianai kasmet atneša milijonus do
lerių pajamų. Naftos gaminiais Louisiana 
yra antroji, o jos rezervais — pirmoji iš 
visų Jungtinių Amerikos Valstybių.

— Harvey kanalas daugiau nusausinimo 
negu transportacijos tikslais buvo iškastas 
1725 metais Jean Baptiste d’Estrehan’o. Vė
liau jot sūnus Jean Noel jį praplėtė, pagili
no ir pritaikė laivams plaukioti. Darbą at
liko vokiečių imigrantai mediniais kastu
vais, — vis pasakojo kapitonas. Kada jį, vie
nai minutei atitrukusį, užtikau laivo bare 
ir paklausiau, ar nepabosta taip ištisas va
landas kalbėti ir ar turi pasirašytą tekstą, 
jis man atsakė:

— Pasakoti šio krašto istoriją man yra 
malonumas ir privilegija. Šitais vandenimis 
plaukioju jau nuo penkioliktųjų savo am
žiaus metų. Pažįstu kiekvieną mažiausią de
talę. Mano tekstas yra pakrančių vaizdai ir 
gailiuosi, kad dėl laiko stokos negaliu pa
pasakoti dešimt kartų daugiau.

Laisvomis nuo plaukiojimo dienomis 
ar valandomis autobusais miestą apžiūrinė- 
jantiems turistams pasakoju Naujojo Orle
ano žymesniųjų vietų istorijas, — šypsoda
masis pridūrė jis.

Nedaugelį šeštadienių praleidžiu “turis- 
taudamas” savo, kelionėse, tačiau šis šešta
dienis buvo gal labiausiai išskirtina atvan
gos nuo karščių ir poilsio diena. Gaivino vė
sokas vėjelis ir būreliais nulytas lietutis. 
Nekasdien'ški vaizdai, nebrangus alus laivo 
bare, ramus kapitono balsas, malonus laivo 
sūpavimas ir jausmas, kad tolsti kažkur nuo 
kasdienos, nuo darbo, rūpesčių ir širdgėlos 
į nežinomą, viliojantį pasaulį, darė šią ke
lionę turtinančia, o kartu lengvą ir mielą.

Taip turi jaustis nerūpestingi turistai ir 
pilnai amžiaus galui apsirūpinę pensininkai.

Katalikiškoji lektūra Italijoje
Atkelta iš 3 pusi, 

blausiai skaitomi patristikos 
puslapiai

Biografinė literatūra ir 
šventųjų gyvenimai

Turtingiausia, kaip žinome, 
yra agiografinė ir biografinė li
teratūra. Savo paskirtimi ji daž 
nai padaro būdingus ‘‘įsibrovi
mus į pavienių asmenybių vidi
nį gyvenimą. Taip pvz. “Vienos 
sielos istorija”, veikalas, kuris 
tikrumoj yra šv. Teresėlės Kū
dikėlio Jėzaus biografija, išpar
duota dešimtimis tūkstančių eg
zempliorių, pasidarydama di
džiausios paklausos knyga. ,

Sugriebęs patrauklią idėją, 
Petras Bargellini išleido plačiai 
skaitomą veikalą “Šios dienos 
šventieji’. Pakartotinai sugrįž
damas viešumon su kita knyga

‘Naujieji šios dienos šventieji” 
autorius sulaukė skaitytojuose 
vėl nemažesnio ir šilto pasiseki
mo.

Tuo pačiu metu pradėta di
džiulė agiografinė enciklopedija 
(dešimties tomų; trys tomai 
jau pasirodė. “Jono XXIII-jo” 
vardo institute, Laterane, jau 
baigiama paruošti “Šventųjų 
biblioteka“, kur bus atpasako
ta kiekvieno šventojo gyveni
mas, jo mokslas ir jo veikalai.

Taip yra Italijoje. O ar lais
vojo pasaulio lietuvių katalikiš
koje bendruomenėje Visuotinis 
Bažnyčios susirinkimas iššaukė 
kiek didesnį susidomėjimą pa
našia literatūra ir kiek tokių 
leidinių pateikta skaitytojui?

Iš L'Ossevatore R-no sulietu
vino Dr. P. Mačiulis

J. ir K. BALTRAMONAI, sav.
Restorano

RŪTA
MARQUETTE PARKE
6812 So. Western, PR 8-3493

Atdara kasdien nuo 7 v. r. iki 8 v. v., o sekm. nuo 11 vai. ryto
iki 8 vai. vakaro. J. ir K. Baltramoniai, Sav.
.. ........ -.................. .......#

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponj!

TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:
BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., VIctory 2-4226 į

Vedėjas E. RUDAITIS

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

Vedėjas J. LIEPONIS
■

Pirmad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30. kitom dienom nuo 9 iki 6 v.v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro.

Rugsėjo mėnesį abi krautuvės sekmadieniais uždarytos.

Užtikrinkite savo ir savo šeimos ateitį šiandien
V|k1hiuskite g.v v.vi m.“ Liet. Kataliku Susivienijime—moderniškiausioje ir 

finansiniai stipriausioje lietuvių orgiinizaeijoje.
Išduodame šiuos |M>lisus: 20 metu taupymo, iki (15 m. taupymą, 20 

m. mokėjimą, iki 85 m. mokėjimą Ir kitus polisus suaugusiems ir saikams.
Platesnių informacijų teikia kuopų sekretoriai arba

DR. VLADAS ŠIMAITIS
2737 West 48rd Street

Jot.

Telef. CL 4-2390

5%
on investment. iHinns 

PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS, 
i ž 1 imii.i investavimo bonus mokoma dividendų kas pusmeti ir

<lar išmokame“ |m» Vi % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus, 
BRIGHTON SAVINGS AN1) IX)AN ASSOCIATION 
4071 ARCHER AVEMI.. CHICAGO 32. ILLINOIS

Valandos: Pirmad.. Antrad.. Penki, ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 
Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r.

9 v. r. — 
— 8 v. v.

II "T" T \/ * RADIO (LIETUVIAI)LrinUUI I I • V. Sav. DAN LIUTIKAS
TAISYMAS yra mūsų SPECIALYBE. VISU GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS. 

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

RUGSĖJO 24, 25, 26 D. D.SEPTEMBER

skip’si“:
Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHOHES WA 5-8202

PABST BLUE RIBBON BEER
Case of 24—12 oz. Throw Away Bottles Case $3-59

CANADIAN HOST BLENDED
CANADIAN VVHISKY Ftfth $3.29

CUSENIER THREE STAR COGNAC Fifth 3.98

STOCK 10 YEAR OLD V.S.O.P.
IMPORTED BRANDY Full quart $4.98

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U. S. f•• Fifth $4.89

CINZANO VERMOUTH, Dry or Sweet Fifth $-|.39

KING JAMES IMPORTED SCOTCH
WHISKY Fifth $3.29

ST. REMY THREE STAR
FRENCH BRANDY Quart $4.69

FINE YUGOSLAV SLIVOVITZ Fifth $3.98

LEMON ICE LIQUEUR Fifth $3.79

PI TAUPYMAI MOKA GERUS DIVIDENDUSrLMI NIIN V7/AO IMUl I IVI/AO PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, nes mes apmo

kame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Dabartinis dividendas išmokamas du kart per metus.

PASKOLOS
perkant, namus daromos ilgiems ter
minams ir žemais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS:

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

*
Naujasis Orleanas.
Miestas apjungiąs Senojo Pasaulio ro

mantiką ir Naujojo Pasaulio polėkį, nuola
tinį veržimąsi pirmyn, pažangą. Senos baž
nyčios, vienuolynai, kapinės šalia moder
nių dangoraižių ir fabrikų kaminų. Tingi 
melancholija ir triukšmingi, gyvi karnavalo 
vaizdai. Baltos magnolijos tamsiai žalių la
pų fone.

Naujasis Orleanas, išsidriekęs Mississip
pi žemupio ir Pontchartrain’o ežero pa
kraščiuose šiandien priskaitąs apie 628,000 
gyventojų (priemiesčiai šį skaičių dar ma
žiausiai 200,000 padidintų), buvo įkurtas 
1718 metais prancūzų tyrinėtojo Sieur de 
Bienville ir taip pavadintas Orleano kuni
gaikščio garbei. Per pusantro šimtmečio

Senoji, prancūziškoji Naujojo Orleano dalis.

miestas buvo valdomas ir prancūzų, ir is
panų, ir anglų, kol, pagaliau, užimtas gene
rolo Butler’io vadovaujamos Federalinės ka
riuomenės 1862 metais, galutinai sugrąžin
tas JAV prieblobstin.

Naujojo Orleano vidurmiestį Canal gat
vė (sakoma, plačiausia visose Jungtinėse 
Valstybėse) dalina į dvi dalis. Vienoje jų, 
aplink St. Charles gatvę, rikiuojasi ir ple
čiasi blokai bendra išvaizda mažai kuo iš
siskirią iš kitų Amerikos miestų, gi antroje 
pusėje randamas senamiestis (Vieux Carre), 
Prancūzų kvartalas, visų turistų Mekka ir 
Medina. Net ir mažiausiai laiko turinčiam, 
ar niekuo nesidominčiam atvykėliui kiekvie
nas užklaustas čiabuvis, kiekviena informa
cijos ar turizmo įstaiga pirmiausia patars 
nesigailėti kelių valandų laiko pažioplinėji- 
mui po senamiestį, pasidairymui, pasitryni- 
mui alkūnėmis su vietiniais ir turistais, nes 
senamiestis kaip sykis ir duoda toną bei 
spalvą visam šiam miestui

Siauros gatvelės, apstatytos poros šim
tų metų senumo dviaukščiais ar triaukščiais 
namais, apjuostais grakščiomis kolonomis 
iškeltais balkonais. Arkos į drėgnus tamsius 
tunelius, vedančius į saulėtus, vešliais, kve
piančiais gėlynais išpuoštus kiemus. Ir var
tai ir balkonų tvorelės sumontuotos iš 
įmantriai išlankstytų geležies virbalų, su
pintų į turiningą, išsakią ornamentiką, daž
nai simbolizuojančią religines tiesas, meilę, 
taiką, meną, muziką, ar nekaltybę. Rožės,

lelijos, neužmirštuolės; žvaigždės, saulės ir 
jūra su visa savo gyvūnija žaismingai pi
nasi į nuostabių derinių audinius. Ne vienu 
atveju panaudota aukštos kokybės Ispanijos 
geležis, greičiau dylanti negu rūdijanti, veik 
nereikalaujanti dažymo.

Senienų krautuvės, knygynai, meno ga
lerijos ir, žinoma, užeigos, kuriose kadaise 
sau pastogę rado piratai, kontrabandinin
kai, religiniai, politiniai ir kriminaliniai pa
bėgėliai iš Senojo Pasaulio, kuriose ir šian
dien trinasi savo dvasiai ir kūnui peno ieš
kodami barzdoti menininkai, jūreiviai, stu
dentai, geros ir blogos valios avantiūristai 
ar spekuliantai.

Negausios ir trumpos, o tiek įdomios is
torijos savyje kaupiančios gatvės...

Abiejose pagrindinėse senamiesčio gat
vės (Royal) pusėse dauguma namų statyti 
18-to amžiaus gale. Tipiški ispaniškosios ar
chitektūros pavyzdžiai. Čia štai namas, ku
riame gyveno ir savo kabinetą turėjo dr. 
Antommarchi, padaręs Napoleono pomirtinę 
kaukę, kurią dabar turi netoliese įsikūręs 
Cabildo muziejus, vienas žinomiausių pieti
nėse valstybėse. Čia pat ir namas, kuriame 
gyveno garsi auksabalsė daininkė Adelina 
Patti.

(Bus daugiau)



SENIEJI LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Dail. K. Varnelio rinkinį išvydus

J. DAINAUSKAS
Lituanistikos instituto Iždo 

tarybos iniciatyva š. m. rugsė
jo 12 d. sušaukto nepriklauso- 
somos Lietuvos universitetų ir 
kitų aukštųjų mokyklų buv. 
profesorių bei jų auklėtinių su
buvime Chicagoje, Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje, pateik
ta taipgi Lietuvos senųjų že
mėlapių paroda — dailininko
K. Varnelio privatus rinkinys.

Lietuvos pilys didžia dalimi 
buvo išgriautos, nors . jų pas 
mus buvo ne mažiau, kaip ir 
Vakarų Europoje, ką liudija ir 
gausūs Lietuvos piliakalniai. 
Lietuvos Metrika, mūsų seno
sios valstybės raštų archyvas, 
kurį raudonieji rusai 1920. VII. 
12 d. taikos sutarties IX str. 1 
skyr. irgi buvo pasižadėję grą
žinti Lietuvai, taip ir liko Mask
voje. Lietuvos regalijos, amžių 
bėgyje dingo. Senų ginklų irgi 
nedaug beišliko Lietuvos mu
ziejuose, nekalbant jau apie se
nus dokumentus, aktus, kurių 
daugumas irgi žuvo karų gais
ruose arba pateko į svetimųjų 
archyvus, bibliotekas. Užtat se
ni Lietuvos žemėlapiai, ypač su
telkti į kiek didesnį rinkinį, 
vaizdžiai pasakoja apie senosios 
Lietuvos valstybės didingumą 
ir yra svarbūs mūsų istorijai 
geriau pažinti ir tuo pačiu svar
būs mūsų plačiai visuomenei.

Įvykusioje parodoje buvo iš
statyti šie originalūs ekspona
tai:

1) Nežinomo Lietuvos miesto 
vaizdas. Spėjama, jog tai turįs 
būti Vilniaus žemutinės pilies, 
neaįbejotinai tik iš atminties 
pieštas atvaizdas, kurio medžio 
raižinys buvo atspausdintas 
"Norimberger Chronic” par. 
Hartmann Schedel, 1493 m. (t. 
y. tik metams praslinkus nuo 
Kolumbo išlipimo Amerikos že
myne). Čia pirmą kartą buvo at
spausdintas mūsų krašto pa
vadinimas “Lituania”.

2) Baltijos bei vidurio Euro
pos žemėlapis, pagal II-jo šimt
mečio graikų geografo Ptolo
mėjaus parengtą žemėlapį, ku
riame jis pažymėjo dviejų balti) 
genčių vardus: sūduviai ir ga
lindai (Soudinoi, Galindoi). Tas 
žemėlapis buvo pirmą kartą at
spausdintas Sabestian Muenster 
veikale “Cosmographia Univer- 

salis”, išleistame Bazelyje, 
1544 m.

3) Iš to pat veikalo, Pabalti
jo bei vidurio Europos žemėla
pio “moderniškesnė” versija, 
kurio geografinis tikslumas yra 
silpnesnis nei Ptolomėjaus že
mėlapio.

4) Gardino miesto vaizdas, 
raižinys, atspausdintas Braun 
& Hogenberg veikale 1581 m. 
Priekyje matyti Maskvos pa
siuntinys, su dviem tūkstančiais 
palydovų, atvykstąs pas Lietu
vos valdovą Žigimantą Augus
tą 1567 m. Tame raižinyje pa
vaizduota taipgi daug ano laiko 
buities vaizdų. Dar buvo išsta
tytos trys versijos to paties 
vaizdo, atspausdintos XVII ir 
XVIII a.

5) Pirmas atskiras Lietuvos 
kraštų žemėlapis, su tituliniu 
įrašu “Lithuania” 1595 m. S. 
Mercator atlase, išl. Duesburge. 
To žemėlapio mastelis sudarytas 
remiantis “lietuviška mylia”. 
Panašaus turinio yra ir Lietu
vos žemėlapis, pridėtas prie M. 
Cromer’io kronikos, išleistos 
1581 m. Koelne. Parodoje buvo 
išstatytas ir S. Mercator žemė
lapio reversinė pusė, kur yra 
olandų kalba pateiktas Lietuvos 
žemių aprašymas.

6. Kunigaikščio Radvilos Lie
tuvos žemėlapis. To žemėlapio 
pirmos 1613 m. laidos vieninte
lis išlikęs egz. dabar yra Upsa
loje, Švedijoje, kur, aišku, pate
ko švedų karų metu. Parodo
je buvo pateikta to egz. foto
kopija, to paties žemėlapio 1- 
sios dalies 1635 m. laida ir 2- 
sios, Dniepro žemupio žemėla
pis, o taip pat ir to paties že
mėlapio sumažintos versijos egz. 
išl. 1639 m. Olandijoje. Tai bu
vo anais laikais labai tikslus že
mėlapis, parengtas Lietuvos 
kartografo T. Makovskio su pa
galbininkais.

7) Lietuvos jėzuito J. Ne- 
preckin Lietuvos žemėlapis, 
spausdintas 1749 m. Nuernber- 
ge, kurio geografiniai duome
nys jau tikslesni nei Radvilos 
žemėlapio.

Viso buvo išstatyta 27, labai 
vertingi mūsų istorijai, doku
mentai, jų tarpe taip pat ir 
1581 m. Vilniaus miesto vaiz
das - planas, su žemutinės pi-

Ilenri Matisse Kambarys Nicoje

Pastabos ir nuomonės

Atvirai ir be piktos valios
Atsakas kritikavusiam Bendrinę studijų savaitę

Rugpiūčio 6—16 d. Dainavos 
stovyklavietėje įvyko pirmoji bend
ra Amerikos lietuvių studijų sa
vaitė. Už šito vardo slypi mažos 
grupės jaunų žmonių noras ir dar
bas. Noras suorganizuoti bendrą 
studijų savaitę kilo, pamačius pas
taraisiais metais, kad mokslus bai
gusiam jaunimui nėra kur dėtis 
lietuviškoje visuomenėje. Studentų 
organizacijos tokiam jau subren
dusiam jaunimui praranda savo 
įdomumą, o vyresniųjų organiza
cijos per daug nevilioja.

Kodėl tad nesuburti sykį pokal
biams tą grupę, kuri jaučia šią 
situaciją, kad ji susipažintų, išsi
šnekėtų ir rastų daug kur, gal būt, 
ir bendrą kelią? Paruošiamuosius 
darbus vykdė iniciatorių būrelis 
Chicagoje, kuriami' dalyvavo visų 
ideologinių pažiūrų atstovai. Jie 
nenorėjo tuos idealoginlus skirtu
mus išlyginti ir užmiršti, * bet tik 
surasti bendrą plotmę ir bendrus 
interesus, kuriais tokia studijų sa
vaitė galėtų remtis. Paskaitos tad 
lietė padėtį Lietuvoj, mūsų padė
tį čia Amerikoj ir bendrąsias kul
tūrines temas.

Rengimo komisija dirbo kruopš
čiai daugiau negu pusmetį. Ji ne
galėjo remtis jokia tradicija, ji ne
žinojo, ko ir kiek stovykloj su
silauks, ar ji turės pakankamai pi
nigų didėlėms išlaidoms padengti. 
Vyraujanti viso darbo mintis bu
vo: sutelkti tai, kas yra geriausio 
mūsų išeivijos gyvenime. Aišku, 
tobulai šios idėjos nepavyko įgy
vendinti. Kai kurie pakviestieji ne- 
.labai norėjo leistis i kalbas su to-

lies bene tiksliausiai pateiktu 
atvaizdu. Padėka K. Varneliui 
už jo tokį puikų rinkinį.

kia nepažįstama grupe: kiti statė 
savo atskiros grupės interesus 
aukščiau bet kokio bendro darbo. 
Tačiau galų gale pavyko sudaryti 
gana įspūdingą sąrašą paskaitinin
kų, kurie turėjo sudominti įvairia
spalvę publiką, o kartu duoti pro
gos įvairioms organizacijoms pa
rodyti savo geriausius ir pajėgiau
sius žmones. Tad ir buvo klausy- 

Naujiena! Naujiena!

Cosmos Parcels Express 
Corporation

Patikima ir žinoma firma Amerikoje, turinti daugelio 
metų patyrimą leidžiamiems siuntiniams siųsti į SSSR 
PRANEŠA:

Eilėje užsakymų sovietinės gamybos prekėms, kaip tai 
AUTOMOBILIAMS, ŠALDYTUVAMS, TELEVIZIJOS APA
RATAMS ir kt. Jūs galite užsakyti savo giminėms ir drau
gams DOVANŲ UŽ BET KOKIO DYDŽIO SUMĄ konkre
čios prekės nenurodydami ir palikdami ją PASIRINKTI 
PAČIAM GAVĖJUI..

PRISTATYMAS GARANTUOTAS.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.

Kreipkitės į Vyriausią įstaigą:
45 West 451h Street
New York 36, N. Y. Kambarys 1101 
Tel.: CI 5-7005

tąsi dr. J. Girniaus, V. Vaitiekūno, 
prof. J. Brazaičio, K. Skrupskelio, 
dr. B. Vaškelio, dr. J. Balio, dr. I. 
Gražytės, R. Babicko, dr. A. Kli
mo, dr. I. Užgirienės, dr: V. Var- 
džio, dr. J. Šmulkščio, dr. V. Sa
baliūno, V. Kamanto. Meninėse ir 
vakarinėse programose pasireiškė 
K. Almenas, B. Mingelaitė, R. Ru
dys: pasirodė “Antrasis Kaimas''. 
Pats įspūdingiausias vakaras bu
vo aktorių N. Martinaitytės ir i. 
Kelečiaus pasirodymas.

Stovyklos pasisekimas prašoko 
visas viltis. Pradėjome stovyklauti 
su maždaug 70. Tačiau savaitės 
dienoms slenkant, Dainava taip 
prisipildė, kad neužteko nei indų, 
nei lovų. Aišku, skaičiai nekalba 
už vertę. Vertindami studijų sa
vaitę kritiškiau, atsiminkime, kad 
tai buvo pirmas bandymas, kad 
per vieną savaitę negalima išspręs
ti visų problemų, kurios kankina 
lietuvišką visuomenę metų metais. 
Pradžiai pakanka ir to, kad pa
vyko sutelkti gerą programą ir di
delį būrį jaunų, mokslus baigusių 
lietuvių, kurie, atrodo, buvo vie
ni kitiems įdomūs ir kurie išnau- 
dojo šią progą tarpusavy pasikal
bėti, susipažinti ir susidraugauti. 
JAV Lietuvių Bendruomenė šios 
studijų savaitės akivaizdoje įgijo 
naują prasmę jaunimui: ji, remda- 
ma studijų savaitę, parodė, kad ji 
gali būti natūralūs rėmai kiekvie
nam bendram darbui. Tad ir gerai, 
kad pirmas žingsnis žengtas.

Grįžus su tokiais įspūdžiais ir 
gražiais atsiminimai^ dr. A. Liu- 
levičiaus kritika (Draugas, rug
sėjo 5 d. “J dvi stovyklas kritiškai 
žvelgiant”) buvo gana nemaloni 
staigmena. Tiesioginiai ar netiesio
giniai jis ten sako, kad studijų sa
vaitėje 1. nebuvo intelektualų, 2.

problemos nediskutuotos, 3. gir
tuokliauta ir 4. nebuvo bendros 
stovyklos nuotaikos, nesusigyven
ta.

Kadangi dr. A. Liulevičius turi 
tikriausiai savą intelektualo defi
niciją, o taipgi ir, kiek žinau, ren
gimo komisija to žodžio niekur ne- 
sisavino, tai ir paliksiu šį klausi
mą atvirą. Dėl pačių diskusijų rei
kėtų pastebėti, kad dauguma temų 
jų nė nereikalavo, be to, progra
ma buvo gerokai perkrauta, jog 
stovyklautojai kartais galėjo jaus
ti ir nuovargį. Tačiau tai nereiš
kia, kad nebuvo tarpusavy pasi
kalbėta, nebūtinai prieš didelę au
ditoriją, bet asmeniškai, msSžoj 
grupėj.

Dėl trečio priekaišto turiu pa
stebėti, kad buvo kviesta stovyk- 
Ion tik suaugusieji, reiškia — keb
lu kartais ir benustatyti, kaip jie 

FRANK’S T. V. 8i RADIO, Ine.
3240 S. HALSTED ST. Telef.: CA P-72B2
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

NAUJAUSIOS MADOS PLAUKŲ 
ŠUKUOSENA, išpildoma prityru
siu šukuotoju.

Artistic Beauty Salon
2711 W. 71st St., tel. HE 6-1098

Sav. VL. ANDRIJAUSKAS

Čia pat galėsite pirkti aukštos rūšies 
kosmetikos priemones.

Vai. — nuo 9:30 v. r. iki 6:30 v. vak. 
Treč. ir penkt. nuo 9:30 v. r. iki 9 v. v.

Artesian Restaurant
AND LOUNGE

2432 WEST 63rd STREET 
Jau yra pilnai įrengtas ir veikia, 

turi virš 300 sėdimų vietų.

Elektriniai vėsinamas, Atvykit į mūsų restoraną-iounge, kur 
valgių pasirinkimas įvairus, nebrangios kainos ir taip pat di
džiausias pasirinkimas vietos ir užsienio gėrimų. Parap. drau
gijos, klubai ir vienuolynų rėmėjų draugijos susirinkimams ir 
posėdžiams bankieto patalpomis naudojasi nemokamai. Telpa 
virš 300 asmenų. Kad būtumėt ižtikrinti dėl vietos, patelefo
nuokite 436-4622. Atdaras nuo 6 vai. ryto iki 1 vai. nakties.

Čia galite net? k gerai ir nebran
giai pavalgyti, bet atšvęsti krikš
tynas, vedybas, sukaktuves ir ki
tokias Jūsų šeimynines ar visuo
menines progas.

kiekvienu atveju turėtų elgtis. Gal 
ir dr. A. Liulevičiui stovykla bū
tų buvus įdomesnė, jei jis, vietoj 
skaičiavęs tuščias alaus skardinė
lės lauke, būtų užsukęs pokal
biams į vidų..

Dėl šeimyniškumo stovykloje — 
ko čia daug ir bereikalauti. Atva
žiavo, kas norėjo, ir sunku sukur
ti greitai bendrą nuotaiką ir į ją 
įsijungti.

Rimvydas Šliažns

— Baylor universiteto, Waeo, 
Tex., profesoriai skelbia, kad 
žmogui dirbtinę širdį bus gali
ma įdėti maždaug po penkių 
metų. Tai skelbia specialistas 
dr. Michael De Bakery. Esą pa
senus širdžiai bus galima įsigy
ti naujas modelis.

Du kiemai automobiliams pastatyti 

veltui. Į vieną galima įvažiuoti iš 
VVestern Avė., o kitas užpakaly namo.

AND LOAN 
ASSOCIATION

Duodame paskolas namams pirkti, statyti naujus namus arba perfi- 
nansuoti jūsų seną paskolą naujai susidariusioms jūsų sąlygoms. Atsi
minkite, kad Chicago Savings labai lengva pasiekti telefonu ir pasiteirauti 
apie mūsų sąlygas. Dar geriau atvykti asmeniškai ir gauti nemokamą pa
tarimą iš geriausio šios srities specialisto.

Svarbu pasirinkti vietą pinigams taupyti, bet dar svarbiau pasirink
ti vietą, iš kurios gali finansuoti arba gauti paskolas savo namams ar 
apartamentui. Kviečiame bet kada užeiti, būsite nuoširdžiai sutiktas!

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

Marpuette Parke - - Amerikos Lietuvių Sostinėje
6245 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO 36, ILLINOIS GRovehill 6-7575

Chicago Savings & Loan Association žymesniųjų krašto finan
sinių įstaigų tarpe yra viena stipriausioji, saugiai ir pavyzdin
gai tvarkanti savo įstaigos reikalus. Mes nesiveržiame tapti 
pačia didžiausia įstaiga, bet dedame pastangas visuomet teikti 
geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir skolinimo nariams, 
Ir siekiame visada būti stiprūs finansiškai. Chicago Savings

bendrovė per visus 40 savo gyvavimo metų visuomet yra iš
mokėjusi savo taupytojams pilną taupomą sumą ir mokėjusi 
ne mažesnius, kaip 3% dividendus.

Šios bendrovės vadovybė ir šiandien tęsia tą pačią atsar
gią, bet protingą administravimo politiką., kuri apsaugo Jūsų 
santaupas ir neša gerus dividendus.

• CaAa^a Aom*
• Maaia Martfefo Loaoi
W No^aa La aop
• CbrW*mat Ovb
• Imvrad tavtn^a
• Nafary Pvbfa iorviaa
• Al typat tmvrenea
• frao aamatimlty raatm fcr ywr •ffeahaNM 

meeHnfi
• Coih checki and pay oi KimNy bllli wllh our 
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• U. 1 Poiial Stamp M ach Ino Sarvtae
• Soli and radaam U. S. Iond»
• Two largo haa porktng lėta
• Driva-h Wlndow
• Sovo-by-MaN Kilt
• Travalars Chocki
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FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASE SEHfiNIENE

Itališkoji trilogija
Trys Italijos didieji talentai

— Sophia Loren, Marcelio Mas
troianni ir V.ttorio de Sica 
(pripažinti tarptautiniu mastu) 
sukoncentruoti viename spalvo
tame italų filme “Yesterday, To- 
day and Tomorrow”. Tai spal
vinga, gyva trologija. Trys epi
zodai intymūs, pikantiški ir 
komiški — parašyti; “Adelina’i
— Eduardo de Filippo, “Anna"
— Cesare Zavattini ir Alberto 
Moravia ir “Mara” — Cezare 
Zavattini.

Laimė, kad visose trijose vin
jetėse vaidina Loren ir Mastro
ianni — turį tiek daug žavesio 
ir talento, ir tqdėl sugeba išlai
kyti visumą meniškame lygyje, 
nenusmukdant į neskoningą, 
nuvalkiotą kasdienybę, kuri 
aištria briauna eina su padoru
mo riba.

O Vittorio de Sica šią trilogi
ją surežisavo su tikra 
ja charakteriams.

Pirmojoje istorijoje 
na”, Neapoly gyvena
su savo vyru Carmine. Jis — 
bedarbis, o žmona juodojoje 
rinkoje pardavinėja papirosus 
ir išlaiko šeimą. Jai graso poli
cija ir kvepia kalėjimu. Advo
katas atsimena neapolitanišką 
įstatymą, kad laukianti kūdikio 
moteris negali būti kalinama, 
ir net ligi 6 mėn. po kūdikio gi
mimo. Ir taip jų šeima auga iki 
7 vaikų.

Komiška situacija, besikarto
dama gerokai išsenka. Žiūroivą 
nenoromis persekioja mintis, 
kad jauniems, nevedusiems as
menims būtų nesmagu daugelį 
filmo vietų stebėti.

simpati-

“Adeli- 
Adelina

“Mara” — Romos “aukšto
sios klasės’’ laisvo elgesio mer
gina. Ją pažadina sąžinės bal
sas, kai ja susidomi jos kaimy
nus — savo senelius — belan
kąs klientas. Iš to paskui ir pi
nama visa istorija.

Visi trys pasakojimai perpil
dyti drąsiu vaizdavimu, atviru
mu, žemišku humoru ir kitomis 
būdingomis šios rūš'.es filme žy
mėmis.

Filmas, pagamintas Carlo 
Ponti, italų kalba su angliškais 
parašais, jau porą mėnesių ei
na Chicagos vidurmiesčio dvie
juose teatruose.

Moraliniu atžvilgiu visiems 
turi peiktinų vietų.

Tris premijas laimėjęs 
pieštas filmas

Kartu su ankščiau paminėtu 
filmu “Esųuire” teatre Chica
goje rodomas spalvotas pieštas 
trumpas (4 min) filmas (car- 
toon) “Automania 2000”.

Filme rodoma, kokia susida
rytų beviltiška padėtis, jei vi
same pasaulyje susigrūstų su
sisiekimas. Ir nupiešta aliar
muojanti situacija, kuri kiltų, 
jei automobiliai pagaliau viršy
tų žmonių skaičių.

Filmas nominuotas Hollywo- 
ode Akademijos premijai, kaip 
geriausias pieštas filmas. Šiais 
metais jis laimėjo pirmąsias 
premijas Locarno, Maskvos ir 
Barcelonos filmų festivaliuose.

I

NAUJI LEIDINIAI
• Dr. 3. Prlinskis, MOKSLAS 

IR RELIGIJA. Išleido “Lietuvių 
Dienų” leidykla Los Angeles 1964 
m. su mecenatiška dr. Romo Gi
neičio parama. Autorius knygos 
puslapiuos mums pristato visą ei- 
Zlę žymiųjų mokslininkų pasisaky
mų apie religiją ir jų pačių as
meniškąjį ryšį su Dievu. Akivaiz
džiai matome, kaip daug pačių gar
siausių šių dienų mokslininkų gi
liai tikėjo į Dievą ir kaip ateistų 
skelbiama religijos ir mokslo prieš
tara yra nuogiausias melas. Gyvai 
parašytoje knygoje pristatoma žy
mių medikų, biologų, fizikų, che
mikų, astronomų ir astronautų 
nuomonės apie religijos ir mokslo 
santykį. Gale pridėta vardų rodyk
lė ir literatūros sąrašas. Leidinys 
142 psl., kaina $2, gaunama Drau
ge.

• TECHNIKOS ŽODIS, techni
kos darbuotojų dvimėnesinis žur
nalas, 1964 m. liepos - rugpiūčio 
mėn. N r. 4. Žurnalo redakcija yra 
sutelkusi šiam leidiniui tikrai gau
sų ir įdomiai raštingą bendradar
bių būrį. Tuo įsitikinti užtenka pa
žvelgti į viršelio antrajame pusla
py skelbiamą bendradarbių sąra
šą. Malonu, kad šio numerio veda
majame šalia profesinio intereso 
ypač užakcentuojama ir mūsų in
žinierių visuomeninė bei kultūrinė 
veikla, kaip būtina duoklė gyva-

■■ i

jai lietuvybei. Konkrečia lietuviškų 
kultūrinių reikalų parama lig šiol, 
tur būt, nepralenkiami buvo mūsų 
gydytojai. Reikia tikėtis, kad atei
tyje ir inžinieriai, jeigu daktarų ir 
nepralenks, tai bent retkarčiais 
jiems užmins ant kulnies.. .

• LITUANISTIKA PENSILVA
NIJOS UNIVERSITETO BIBLIO
TEKOJE. Lietuvių profesorių drau
gijos Amerikoje leidinys, nr. 2. 
Medžiagą parūpino dr. V. Maciū
nas, spaudai paruošė prof. St. Dir
mantas. M. Krikščiūnas ir dr. P. 
Mačiulis. Lėšomis parėmė dr. P. 
Jaras ir prof. A. Milaknis. Išleista 
Chicagoje 1964 Donelaičio metais. 
Leidinys stambesnio formato 120 
psl. Labai sveikintinas Lietuvių 
profesorių draugijos užmojis pa
teikti šio krašto didžiosiose biblio
tekose esančios lituanistikos bib
liografiją. Pirmuoju leidiniu duota 
Pensilvanijos universiteto bibliote
koje turimų leidinių sąrašas: viso 
3,018 pavadinimų. Lituanistams ir 
šiaip spaudos bei .mokslo žmonėms, 
o taipgi kademiniam jaunimui to
kia specialiuos leidiniuos sukaupta 
šios rūšies bibliografija yra bega
liniai paranki, nes kiekvienu atve
ju tuoj būna akivaizdu, kur gali- 

vieno ar kito reikiamo leidinio 
ieškoti.

I

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

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

VIrginia 7-7258-59

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

SEGHETTI TRAVEL BURBAU, Ine. 
2451 S. Oakley Avė., Chicago, III. 60608, YA 7-3278 
Aprūpins Jus pilnai kelionėms, sutvarkys jums ke
lionės dokumentus, parūpins bilietus lėktuvais, trau
kiniais, laivais ir autobusais keliauti Europoje, Azi
joje ar kituose kontinentuose, taipgi Pietų Ameri
koje, Kanadoje ir įvairiose vietose Amerikoje. įstai
ga atdara 6 dienas savaitėje.

n

KOMERCINES, INDUSTRINES, PILIETYBES, PORTRETINES, 
VESTUVINES, NEPOZUOTOS FOTOGRAFIJOS

Ernest Siinlio
Sav. — ERNESTAS SUTKUS

2811 West 55th St. GRovehill 6 2336
Chicago, Iii. 60632 GRovehill 6-2337

KALĖDINĖS DOVANOS

“Anna” — II-asis epizodas, 
nuostabiai trumpas. Čia Loren 
— turtinga, elegantiška (Chrls- 
tian Dior rūbais bes:rėdanti) 
moteris, nelaimingai ištekėjusi 
už milijonieriaus pramoninko 
Milane. Nuobodžiaujanti, suga
dinta žmona, važiuoja automo
biliu su jaunu draugu rašytoju 
(Mastroianni) į užmiestį. Mėgi
na jį įtikinti, kad jis branges
nis jai už visus turtus. Gi to 
draugo vairuojamą jos Rolls - 
Royce gerokai įlenkus mažoje 
katastrofoje, turtuolė pasirodo 
esanti egoistė, kuri liuksusą ne
išmainytų j jokį vyrą.

Eilės prie senų filmų Rusijoj
Grįžęs iš Rusijos amerikietis 

papasakojo laikraštininkams, 
kad viename Sovietų Rusijos 
provincijos miesto Kultūros rū
muose rodomas amerikiečių fil
mas “Seven Brides for Seven 
Brothers”. Prie įėjimo — ilgiau
sios eilės. Tame filme debiuta
vo mūsų 
monytė -

Taipgi 
kia kitas 
mas “1 
net po 17 metų demonstravimo 
Rusijoje. Tas muzikalinis filmas 
buvo pagamintas 1941 m. su 
Sonja Henie, John Payne, Glenn 
Miller ir Milton Berle.

populiarioji Rūta Kil- 
Lee.
masines eiles sutrau- 
senas amerikiečių fil- 

‘Sun Valley Serenade”,

“Deserto Kosso” (Raudonoji 
dykuma) laimėjo Auksinę liū
tą — Venecijos Filmų festiva
lio aukščiausią oficialią premi
ją-

Specialūs atžymėjimai atiteko 
Italijos Pier Paolo Pasolini fil-! 
mui “H Vangelo Secondo Mat-1 
teo” (Evangelija pagal Matą) 
ir sovietų filmui “Hamleto” ver
sijai, surežisuotai Grigori Ko- 
zintez.

Geriausio aktoriaus vardą ga
vo Britanijos John Courtenay 
už pagrindinę rolę filme “King 
and Country”.

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LITWINAS, Prez.

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

teikiame nemokamai 
RaštinB atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto Iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais Iki 8 vai. p. p. į

Į LIETUVĄ
Norite pasiųsti 
maisto siuntinį — 
standartinį ar iš 
Jūsų pasirinktų 
maisto produktų?
Reikalaukite naują
jį katalogą.

į Norite pasiųst nuo- 
: savų daiktų siunti
nį? Ar pirkti pre
kes iš mūsų sandė
lio?
Reikalaukite iš mū- 

[ sų muitų sąrašą.

Norite pasiųsti ypa
tingas dovanas — 
automobilius, šal
dytuvus, motocik
lus, radijus, akor
deonus, dviračius ? 
Reikalaukite naują
jį katalogą.

• STAINLESS

• ALUMINUM

NYLON-VINYI

RAUDO NMED.

PUŠŲ

SPALVOTO

14 metą puikios 
darbuoties

GARANTUOTI
VISI DARBAI

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 South Statė Street, Chicago 4, Illinois

Telefonas — WA 2 - 9354
MARŲUETTE PROTO 

SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS

IR MfiGEJAMS
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 VVest 63rd Street
Chicago 29, Illinois

Tel. PR 6-8998

Skyrius: 2618 West 63rd Street, WA 5-2466

' ' ---- ---- '5
Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu 

viški valgiai.
ttdara nuo 6:00 valandos ryto 

valandos vakaro.

Amerikiečių vienintelis prista
tytas filmas “Noihing ’But A 
Man” laimėjo vienbalsiai “Vene
cijos miesto” premiją, kuri ski
riama kasmet filmui, geriausiai 
išgvildenusiam problemas žmo
niškumo atžvilgiu. Filmas spren 
džia rasinę integraciją JAV-ėse. 
Tas pats filmas laimėjo ir San 
Giorgio premiją.

Filmas pastatytas labai pi
giai. Du Harvardo universitetą 
baigę New Yorko gyventojai 
Michel Roemer ir Robert 
Young parašė, surežisavo ir pa
statė “Nothing Būt A Men” tik
tai už $230,000.

A-l MODERN HOME
4516 S. Washtenaw Avė.

Nemok, apkainavimas tel.:

CL 4-4600

Italų filmas laimi Venecijoj
Italų režisieriaus Micheange- 

lo Antanini surežisuotas filmas

3605 West 63rd St

DĖMESIO DĖMESIO
sąskaita.**

tarp Vnešposyitorg, Maskvoje Ir Package Ex- 
ir draugams siuntinius j SSSR, jie nieko netn- 
siuntinių-dovanas, kurie bus sudaryti iš SSSR

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo

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

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEVVICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette
PLENTY OF ERKE PARKING

lk!8:00

PALANGA’ RESTAURANT 
6918 So. Western A ve. — GR h-9^58

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

VANDER WAGEN
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA
011

SuperFIame

Smclair

POrtsmouth 7-8020

Pranešame, kad pagal naują susitarimą 
press jau dabar galite siųsti savo giminėms 
rėš primokėti gaudami įvairiausių produktų 
gamintų pirmos rūšies produktų.

Čia nurodytos kainos yra VISOS IŠLAIDOS produktams parinkti ir jiems nu
siųsti j bet kurią SSSR dalį.

Užsakyti siuntiniai sudaromi Maskvoje,
Siuntiniai bus įteikti gavėjui po 10-20
Siuntiniam galima užsakyti ir delikatesus, 

tos, saldainius ir kitus.
Siuntėja# gali siųsti dovaninių siuntinių 

tiniai, arba galite pasirinkti produktus patys
Firma atidaryta kasdien nuo 9 valandos

Odesoje ir Rygoje, 
dienų užsakymui atėjus j Maskvą, 
tarp id — juodąją ikrą, vėžių konservus, špro-

kiek nori. Yra ir paruošti, standartiniai siun- 
iš katalogo,
ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir 

sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos po pietų.

MŪSŲ SKYRIAI:
1530 BEDFORD AVĖ.
78 SECOND AVENUE
314 MARK ET STREET
46 VVHITEHEAD AVENUE
963 BtEECKER STREET
13 SARGENT STRF.ET 
FREE4VOOD ACRES 
631 
126 
558 
107

BROOKLYN, N. 
NEW YORK 3, 
NEWARK, N. J. 
SOUTH RIVER, 
UTICA, N. Y. 
COHOES, N. Y. 
FARMINGDALE, 
PHILADIJ.PHTA 
ALLENTOIVN, PA. 
ROCHESTER 5, N. Y. 
LOS ANGEI.ES 4, CAL 
CHICAGO 22, ILL. 
BAIZ1TMORE 81. MD. 
BUFFAI.O, NEW YORK 
DETROIT 12, MICH. 
HARTFORD 6, CONN. 
JERSEY CITY, N. J. 
SYRACUSE 7, N. Y., 
OLEVELAND 13, OHIO 
HAMTRAMCK, MICH.

Y.
N. Y.

N. J.

N. J.
28, PA.

PINIGAI ĮNEŠTI

Mūsų erdviose patalpose 

turime didžiausį pasirinkimų 
visų moderniškų baldų, elek- 
trinių krosnių, radijo ir tele

vizijos aparatų, šaldytuvų ir 

kitų namams reikmenų.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

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

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

W. GTRARD AVENUE 
TIGHMAN STREET 
HUD6ON AVENUE 
SO VERMONT AVENUE 

1241 NO. ASHLAND AVENUE 
1900 FT.EET STREET 
701 FILLMORE AVENUE 
11601 JOS CAMPAU AVENUE 
643-47 AI,DANY AVENUE 
3o:t GROVE STREET 
1200 South Avenue 
1028 RENIIAVORTH AVENUE 
11339 JOS CAMPAU AVENUE

IN
OR 
MI

CL 
RE
FE
PO 
HE 
BA
DU 
m
DI
TX
TO 
CH

HE 
GR 
PR 
TO

7-0405
4- 1540
2-2452
7-6320
2-7470
7- 2727 

303-0494
9-4507
5- 0415
5-4210
5- 6550
6- 2818
2-4240
5-0700
8- 0298
7-5104
5-0368
5-9746
1-0696
9- 3980

NAUJŲ KATALOGŲ SOVIETINIAMS PRODUKTAMS
Dovanų pristatymas ir apsauga garantuojama.

REIKALAUKITE MUSŲ

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

.... bummm ANTRAD. Ir PENKT.......................... 9 v. r. Iki 5VALANDOS: PIRM. Ir KETV............................... 9 v. r. iki 8
ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 14 v. d. Trečiad. uždaryta

STEIN TEKTILE CO.
616 Wesi Roosevelt Road, Chicago 7, III. 

TELEFONAS — HARRISON 7-3787
Jefferson St., Chernin’s aikštėje

Atdara kasdien Įskaitant Ir sekmad. nuo 9:1 S r. Iki 5:80 vak. 
Pirmadieniais uždaryta.

Neinokaiuft viela mašiuonis uz kampo i Alau >

SUTAUPYSITE MŪSŲ

SUKAKTUVINIAM IŠPARDAVIME
Pirksit nebrangiai ir gausit sukaktuvinę dovaną

Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno
nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas! Gavom spec. medžiagų paltams kaip vy
rų, taip ir moterų: veliūro, šinšilos, “needlepoint” ir kitų.

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

ar šiaip ką apdrausti, reikilaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:
AMEŪICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 

AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICCAN INDEMNITY COMPANY 

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 

FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY 
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE CO. 

PEARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
WESTERN FIRE INSURANCE CO. 

WESTERN C ASU A LT Y & SURETY CO.
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwrite-8 

O’MALLEY and McKAY. Ine. 
222 W. Adams St.

Telefonas CEntral 6-5206

-
Room 800

ANGEI.ES


Abstraktūs atspindžiai Nuotrauka R. Kisieliaus

Ką matysime Jaunimo Centro scenoje

Kairio “Popiečio diag- 
kartojiuna Chicagoje. 
darbuotojų sąjungos

• 4* 
nožė” *' 
Šilėhos 
praėjusių metų rudenį SU paši- 
sėkithū Jaunimo Centre pasta
tyta ši, dabarties mūsų aktua
lijas liečianti, komedija pakar
totinai grįžta Jaunimo Centro 
scenon ateinančią savaitę spa
lio mėn. 2-ros dienos (penkta
dienio) vakare. Penktadienio 
vakaras, tikima, bus daug kam 
net patogesnis spektaklin ateiti, 
nes, kaip paprastai, Chicagoje 
šeštadieniai ir sekmadieniai bū
na apsčiai perkrauti kitokiais 
parengimais. Ir šį kartą kome
diją vaidins tas pats premjeri- 
riis kolektyvas. Režisūra — Sta
sio Pilkos. Scenos darbuotojų 
sąjunga "Popiečio diagnozę” 
spalio mėn. 10 d. nuveš parody
ti ir Clevelando publikai.

Šiaip jau šiuo metu scenos 
darbuotojai yra paskendę Done
laičio “Metų” inscenizavimo pa
ruošoje. Šis mūsų literatūros 
klasiko jubiliejui skirtas spek
taklis įvyks Jaunimo 
spalio mėn. 17 ir 18 d.

Centre

• Dainavos ansablis insceni
zuoja Maironio “Čičinskų”. Iš
radingas ir veiklus Dainavos 
ansamblio kolektyvas Chicago
je šį sezonų mūsų publikai pa
teiks tikrą staigmeną: lapkri
čio 15 d. Jaunimo Centro sce
noje pastatys garsiąją Mairo
nio baladę “Čičinską”. Pastaty
mui muziką parašė Algis Šim
kus. Baladės inscenizavimas ir 
režisūra — Antano Rūko, deko
racijos — Viktoro Petravičiaus. 
Pagrindinėje partijoj dainuos 
sol. Jonas Vaznelis. Šitokio po
būdžio spektaklis mūsuose yra 
tikra naujiena, tad jo ir laukia
ma su dideliu dėmesiu.

• Nijolės Martinaitytės ir Jo
no Kelečiaus duetas, vasaros 
laikotarpiu stovyklose ir už
miesčio išvykose pateikęs žiūro
vams Tennessee Williams’o ir 
ispanų brolių Quintero‘ų viena
veiksmius ir visur susilaukęs iš
skirtinio įvertinimo, minėtus 
vienaveiksmius parodys ir pa
čioje Chicagoje spalio mėn. 3 
d. rengiamam Lietuvos dukte
rų vakare Jaunimo Centre.

antrųjų 
styginių

• Lietuviai laimėjo 
vietą tarptautiniam 
kvartetų konkurse. Vilniečių sty 
ginis kvartetas, kurį Budaro E. 
Paulauskas, K. Kalinauskaitė, 
J. Fledžinskas ir R. Kulikaus
kas, atstovaudami Sovietų Są
jungą Lieže, Belgijoj, tapo šio 
konkurso antrosios vietos lau
reatai. Visi džiaugiamės šiuo 
vilniečių laimėjimu, matydami 
drauge mūsų menininkų, kaip 
ir sportininkų, ironišką tragiką, 
kai pasiektus laurus pasaulio 
akivaizdoj užsideda okupantas 
— Sovietų Sąjunga.

• “Time” apie brolių Mekų 
filmą. Šitas savaitinis ir bene 
plačiausiai skaitomas žurnalas 
rugsėjo 25 d. numeryje, rašy
damas apie New Yorke įvykusį 
filmų festivalį ir minėdaamas 
ten rodytus rinktinius Ameri
kos ir užsienio filmus, tarp ypa
tingą dėmesį patraukusių ak
centuoja ir naują Jono ir Adol
fo Mekų filmą “The Brig". Fil
mas, kaip anksčiau jau esame 
minėję, yra atžymėtas ir Ve
necijos filmų festivalyje. "Ti
me” dabar apie jį, drauge įsi
dėdamas ir vienos scenos nuo
trauką, taip rašo:

"The Brig” (karo laivo kalė
jimas) yra žalia naujo Ameri
kos kino meno atraika, Jono 
ir Adolfo Mekų (Halleluja the

Hills) susukta “nuo - Brod- 
way” (off Broadway) fone to
kiu brutaliu autentiškumu, kad 
laimėjo pirmą premiją Veneci
jos festivalyje, kaip geriausias 
dokumentinis filmas. Pusiau 
drama, pusiau polemika, su su
krečiančiomis garsų bangomis 
ir košmaro jausmu, kuris įtai
goja Kafką su kodaku, filmas 
atlieka lygiai tai, ką buvo užsi
mojęs atlikti — pastverti audi
toriją už atlapų ir daužyti ją 
nuo sienos iki sienos visą ka
muojančią dieną marinų kor
puso kalėjime”.

• Stipraus choro graži dova
na. Muzikos ir dainos mėgėjai 
šiemet gali pasidžiaugti vieno 
stipriaausių išeivijos chorų To
ronto “Varpo”, vadovaujamo 
muz. St. Gailevičiaus, įdainuota 
plokštele, kuri kaip tik šiuo 
metu pasiekia lietuviškąsias ko
lonijas. Plokštelė išleista paties 
choro rūpesčiu, skoningai api
pavidalinta, ilgo grojimo, įra
šyta dviem būdais — “high fi- 
delity” ir “stereophonic”. Vie
noje plokštelės pusėje įrašyta 
mūsų kompozitorių kūryba ir jų 
harmonizuotos dainos: Vanagai
čio, Gailevičiaus, Gudavičiaus, 
Žilevičiaus, Br. Budriūno, Zda- 
niaus Ir K. V. Banaičio. Ant
roje pusėje — Gound, Verdi, 
Smetanos ir Rossini operų iš
traukos.

numeryje spausdina 
Balio straipsnį, ap- 
pastarųjų metų bib- 

pobūdžio leidinius, 
estų, latvių ir lietu-

• Apie lituanistinius leidinius 
amerikiečiu bibliografijos žur
nale. Specialiai bibliografijos 
problemoms skirtas žurnalas 
“The Quaterly Journal of the 
Library of Congress” š. m. lie
pos mėn. 
dr. Jono 
žvelgiantį 
liografinio 
liečiančius
vių bibliografiją šiapus ir ana
pus geležinės uždangos.

• Vilniaus opera sezoną pra
dėjo “Manon” premjera. Šią J. 
Massanet žinomą operą pastatė 
“nusipelniusi meno veikėja” V. 
Mikštaitė, dirigentas — “nusi
pelnęs artistas” R. Geniušas, 
dailininkė — D. Ūsaitė. Svar
biausius vaidmenis operoje at
lieka "respublikos liaudies ar
tistė” E. Čiudakova (kaipgi be 
rusų apsie'si!) ir R. Tumalevi- 
čiūtė, “nusipelnę artistai” V. 
Noreika ir V. Česas. Spektakly
je taip pat dainuoja “TSRS liau
dies artistas” J. Stasiūnas, “res
publikos liaudies artistas” R. 
Sipar s, ‘“nusipelnęs artistas” 
K. Šilgalis, solistas E. Kania
va ir kt.

Režisierė V. Mikštaitė “Ma
non” pastatymo proga “Litera
tūros ir Meno” (36 nr.) kores
pondentui suteiktame pasikal
bėjime be kitko pasakė, jog ope
ra ketina “žymiai papildyti re
pertuarą originaliais Tarybų 
Lietuvos jubiliejui (25 metai 
nuo sovietinio pavergimo! — 
E.) skirtais veikalais. Pirmiau
sia, tur būti, pamatysime A. 
Račiūno operą “Saulės mies
tas”.

ĮRODYMAI IR JŲ ATMETIMAS
Yra Dievo buvimo įrodymai, bet 

nėra 
nėra. 
Dievo 
Dievo
Bet ar šis atmetimas yra pagrįs
tas pozityviu pažinimu ? Ne. Ta
riamasis ateizmo rėmimasis moks
liniu pažinimu tėra ankstesnio 
ateistinio apsisprendimo išraiška.

Juozas Girnius
(Iš knygos “Žmogus be Dievo”)

jokių įrodymų, kad Dievo 
Ateizmas remiasi ne savais 
nebuvimo įrodymais, o tik 
buvimo įrodymų atmetimu.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS
Tel. CLiffside 4-1050

iiDninoEMM&s
TV-RADIJAI -JUOST. REKORDE 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTEI

Viekam kainos Ir garant

MOVI NG
R. ŠERĖNAS perk rausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miestų 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

SIUNTINIAI { LIETUVĄ
ir kitos kraštas.

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer 
Chicago 82, III. Tel. YA 7-5980

♦ ♦ ♦ ♦ f 4

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nlio plrniadiohfo hkt penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
8:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7158 So. Mapletvood Avė.

Chicngo 20. III. t

M O V I N G
Apdraustas perkrauitymu 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica AVe. 
Tel. FRentier 6-1882

Stirbis Fuel Oils
Aliejus virtuvei ir krosnims. 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4*6264
PETER STIRBIS
6741 So. M«plewood Avė.

Chicago 29, Illinois
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kalbas ir šiaip 
maža kas krei- 

Užtat komu- 
bando įkalbė-

(Atkelta 
mūsų politines 
ir rezoliucijas 
pia dėmesio, 
nistų agentai
ti, kad tik nerengtume jokių 
plataus masto kultūrinių pasi
rodymų, kaip dainų ar šokių 
šventės, nes susirinkę tūkstan
čiai atkreipia visuomenės dė
mesį ir daug kas išgirsta, kad 
ši kūrybinga tauta yra sovietų 
pavergta.

Kaip tik šiuo metu labai pra
vartu pagalvoti apie šias nau
jas mūsų veiklos gaires išeivi
joje. Mes džiaugiamės neseniai 
New yorke įvykusiu Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos 
suvažiavimu. Tokiu būdu per 
lietuviško mokslo ir kultūros ki
limą, įvairiomis akademijomis, 
rimtais mokslo leidiniais ir ma
sinių kultūrinių sąskrydžių ren
gimu mes priminsime kultūrin
gam pasauliui, kad esame gaji 
ir kūrybinga tauta. Nors mes 
nesame gausingi, bet mūsų ne
galima išbraukti iš istorijos, 
nes kūrybinga tauta nemiršta. 
Ko mūsų broliai negali atlikti 
pavergtoje Lietuvoje, tą mes 
privalome čia padaryti Tik ne-

beklaidžiokime klystkeliais, 
ženkime mokslo ir kūrybos 
liu. Mūsų kūrėjai turi kurti ne 
patys sau, bet visai plačiai lie
tuviškai visuomenei, dabarti
nėms ir būsimoms kartoms. 
Mūsų mokslininkai turi išnagri
nėti ir parodyti visiems, ką ver
tingo mūsų tauta yra sukūrusi 
ir ką ji gali duoti ateityje. Tik 
tada 
teisę 
tautų

bet 
ke-

PAGRINDINIS IR 
AUTOMOBILIŲ 

4318 S. Western 
Sav. St. Ščerba

SMULKŪS 
PATAISYMAI 
Chicago 9, III.

LA 8-1790

ji bus pripažinta turinti 
gyvuoti, kaip vertingas 
bendruomenės narays.

Aš pakankamai ilgai 
kad g? lėčiau patirti tai, 
ma netikėjau, jog jokia 
nė negali laimėje ir garbingume 
gyventi be religijos jausmo.

— P. S. Laplace

gyvenau, 
į ką pir- 
visuome-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
10%, 20%, 30% pigiau mokysite 
už apdraudę nuo ugnies ir auto- 
rriblllo pas
FRANK ZAPOLI8

32OH'/į West »5 Street, ’
Chicago 42. Illinois 

Tel. GA 4-3654 Ir GK 6-4333 
lllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

" ....iiiiinuliillllllilIlIlHIIIIIIIIIIIII

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

VVA 5-9209 Chicago, III.
rlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIII

[ 1,000 KALĖDINIU SIUNTINIU 
BE UŽDARBIO

Atsidėkodama už didžiulę paramų, kurios iš savo klientų su
silaukė per pastaruosius AŠTUONERIUS METUS, LIETUVIŲ 
PREKYBOS BENDROVES VADOVYBE vėl nusprendė atiduoti 
savo klientams 1000 SIUNTINIŲ UŽDARBĮ, Šiais metais parin
kome tiems siuntiniams naujas eksportines medžiagas, gamintas 
ANGLIJOJE.
KALĖDINIS SIUTINYS Nr. 1, kurį sudaro:

41)

2)
3)
4)

3
1
1

jardai dvigubo pločio afgalino moteriškam kostiumui arba 
suknelei ir sijonui, rojai, žalios ar vyno spalvos
jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apatiniams ir kt. 
didelė spalvota šilkinė skarelė 
pora moteriškų ar vyriškų kojinių

Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $50
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO YRA TIKTAI 

J.A.V. $29.00. Kanados $31.25, sterlingais £10.5.6j įskai
tant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 2 (dvigubas siuntinys Nr. 1), ku
rį sudaro:
jardai dvigubo pločio afgalino 2 moteriškiems kostiumams 
arba 2 suknelėms ir 2 sijonams, rojai, žalios ar vyno spalvos 
jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apatiniams ir kt. 
dideles spalvotos šilkinės skarelės 
poros moteriškų ar vyriškų kojinių.

D

2)
3)
4)

8

6
2
2
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO YRA TIKTAI 

J.A.V, $49.00, Kanados $52.90, sterlingais £17.6.0, įskaitant 
visus mokesčius. Dar papildomai sutaupoma $9.00

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 3, kurį sudaro: 
D 3*4 jardų gabardino ar flanelės vyriškam ar moteriškam kos

tiumui, tamsiai mėlynos, pilkos ar rudos Bpalvos
3 jardai paltims medžiagos vyriškam ar moteriškam ar 2 

vaikiškiems paltams, tamsiai mėlynos, mėlynos, kupranu
gario, pilkos ar rudos spalvos

4 jardai plaunamo aksomo moteriškam kostiumui arba suk
nelei ir sijonui, vyšninės, rojai, žalios ar rudos spalvos

4 jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui, bliuzėms, 
suknelėms, sijonams, apatiniams ir kt., juodos, tamsiai mė
lynos, rudos ar pilkos spalvos

3 japdai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apatiniams ir 
kt.

Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $95
MŪSŲ KALĖDINE KAINA BE UŽDARBIO YRA TIKTAI 

J.A.V. $55.00, Kanados $59.40, sterlingais £19.9.6, įskai
tant visus mokesčius

KALĖDINIS SIUTINYS Nr. 4, kurį sudaro:
6*/2 jardų gabardino ar flanelės 2 vyriškiems ar moteriškiems 

kostiumams, tamsiai mėlynos, pilkos ar rudos spalvos
8 jardai afgalino 2 moteriškiems kostiumams arba 2 sukne

lėms ir 2 sijonams, rojai, žalios ar vyno spalvos 
jardai plaunamo aksomo 2 moteriškiems kostiumams arba 
2 suknelėms ir 2 sijonams, vyšninės, rojai, žalios ar rudos 
spalvos
jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui, bliuzėms, 
suknelėms, sijonams, apatiniams ir kt., juodos, tamsiai mė
lynos, rudos ar pilkos spalvos.
jardai balto poplino bliuzėms, marškiuiams, apatiniams ir kt.

2)

8)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

8

4

3 .
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $140
MŪSŲ KALĖDINE KAINA BE UŽDARBIO YRA TIKTAI 

J.A.V. $75.00, Kanados $81.00, sterlingais £26.11.3, įskai
tant visus mokesčius.

Kaip ir visada, KALĖDINIUS BE UŽDARBIO SIUNTINIUS 
gali užsisakyti bet kas, vis tidk, ar būtų 'mūsų klientas, ar kitų 
firmų. Norėdami duoti visiems VIENODAS GALIMYBES, mes 
nusprendėme APRIBOTI UŽSAKYMUS — TIK PO VIENĄ SIUN
TINĮ KIEKVIENAM. KAD NEBŪTŲ NUSIVYLIMO, UŽSAKY
MUS PRAŠOM SIŲSTI TUOJAU.

Priiminėsime po $1.00 užstato iš tų, kurie norės sau užtik
rinti KALĖDINĮ SIUNTINĮ BE UŽDARBIO, ir lauksime iš jų 
galutinio užsakymo iki 10 savaičių.

Jai kas paprašys, mes ORO PAŠTU nemokamai pasiųsime į 
bet kurį pasaulio kraštą medžiagų pavyzdžius.
Mes garantuojame:
1. Kiekvienas siuntinys bus pristatytas gavėjui.
2. Jeigu siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba nemokamai 

pasiųsime kitą siuntinį.
3. Sumokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokesčius, dėl to 

gavėjui nebereikės nieko primokėti.
4. Visas medžiagas siusime pagal pavyzdžius.

5)

LITHUANIAN TRADING COMPANY 
341, Ladbroke Grove 
London, W. 10 England

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS, Sav.

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-ups ir Motorų remontas 

5759 So. Western Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9583

♦ ♦ ♦♦♦♦>♦>♦♦ ♦-♦ ♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦-

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pritaikau 26-tą stotį.

J. MIGLINAS
2540 W. 09th St. n a. PR 0-1003
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

PIRKITE APSAUGOS BONUS

..... .
TV — RADIJŲ TAISYMAS 

P. RtDF.NAS
4448 S. Westem Avė. 

Tel. 847-4829
pat galite gauti Briedžio dažų.Čia

illllllllllllllllillllllillllillllllllliillllllllili

Petkus $
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUMERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 71 st St. Telef. GRovehill 6*2345*6 
1410 S. 50th AveM Cicero, TOvvnhall 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

b FŪNERAL HOME

T H RE E 
AOUCONDITIONED CHAPELS

Rulfag FacOHt—

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

—

J

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOJ“'" 

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

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

Q

-■

GUŽAUSKŲ BEVERLY NILLS GĖLINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

STEPONAS C. LAKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

Z

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA________________ Tel. LAfa.vette 3-3572

AHTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmimodore 4-2228

3319 S. LITUANICA AVĖ.
JURGIS F. RUDMIN

Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVĖ., CICERO, ILL. .. Tel. OLympic 2-1003

■I
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MOTINYSTE IR JOS PAREIGOS
ELENA V AŠY LICNIENft

Motinystė yra paslaptingas ir 
nuostabus dalykas visoje gam
toje. Tai yra gyvybės davimas 
ir dalyvavimas Dievo kūryboje. 
Kiekvienas naujagimis turi sa
vo motiną ir motinystės perio
dą. Tik tie gyvūnai, kurie atei
na į pasaulj labai gausiame 
skaičiuje nepažįsta savo moti
nos ir jinai nelaksto paskui 
juos.

Gyvulių vaikystė yra daug 
trumpesnė, palyginus su žmo
gaus vaikyste. Gyvuliai daug 
greičiau subręsta ir darosi sa
varankiškesni kovoje už būvį ir 
jiems nei mama, nei tėtis nėra 
reikalingi. Todėl ir motinystės 
laikotarpis yra trumpas.

žmogaus vaikas gimsta silp
niausias iš visų gyvūnų. Jis net 
neatlaiko Bavo galvos, nevaldo 
kūno galūnių. Ir jo bejėgišku
mo laikotarpis tęsiasi ilgai, pa
lyginti su gyvulių. Ne tik fizi
nis bejėgiškumas, bet ir psichi
nis irgi. Todėl jis yra reikalin
gas daugiau ir Ilgesnės pagal
bos. Žmogiškoji motinystė už
sitęsia ilgai, kartais net per il
gai — visą gyvenimą. Žmo
gaus vaikas reikalingas ne 
vien tik fizinės pagalbos savo 
gyvybei išlaikyti ir už ją kovoti, 
bet ir psichinės. Jei vaikas bū
tų gerai valgydintas ir prižiūrė
tas, bet būtų augintas atskira
me kambaryje, jis užaugtų kvai
las irpBichiškai neišsivystęs. 
Žmogaus vaikas mokosi kalbos, 
kuri yra labai svarbi žmogaus 
gyvenime. Per kalbą, per žodį 
žmogus yra subrandinamas pa
saulėžiūrai ir religijai, šito jis 
gali išmokti tik bendraudamas 
su savo artimais, o ypač moti
na. Motinos pareiga daug kur 
peržengia vien maitinimosi ir 
vitalinio išlaikymo pareigas: ji 
eina daug toliau ir giliau. Mo
tinos pareigos apima ir psicho
loginę, ir socialinę, ir religinę 
sritis. Todėl motinystės vaid
muo yra toks svarbus ir vienin
telis žmogaus vaiko gyvenime. 
Tai nereiškia, kad motina turi 
būti ypatingo išsilavinimo ar 
išsimokslinimo, bet ji turi turė
ti stiprius gyvenimo principus 
ir religijos pajautimą bei ją pa
ti praktikuoti, šitie dalykai yra 
perduodami kūdikiui nuo pat 
pirmųjų dienų. Kūdikis įkvepia 
juos kaip orą: jei religijos gy
venimas yra šaltas ir formalus, 
nesitikėkite turėti tikintį vaiką. 
Ir nebarkite vėliau mokyklos, 
aplinkos, draugų. Kas gi gali iš
augti, jei nėra šaknų ir tai stip
riai įsodintų į žemę.

Motinystės prasmė yra tuo 
svarbi, kad kūdikis yra priklau
somas tik nuo motinos: ji yra 
maisto davėja, ji reguliuoja kū
dikio drėgmės ir sausumos kie
kius, jo šilimą. Motina yra vie
nintelė apsauga nuo įvairių pa
vojų, kurie kūdikio laukia, ar 
tai jiB gali nukristi, ar tai su
sižeisti.

Buvo daromi eksperimentai 
su gyvuliais, kaip juos veikia 
gerumas ir meilumas, o kaip ne
malonūs išgyvenimai. Tam tik
ras skaičius pelių buvo kas die
ną glostomas žmogaus ranka, 
iki kol jos išaugo. Kita dalis pe
lių ne tik nebuvo glostoma, bet 
joms kasdieną buvo duodamas 
elektrinis šokas. Pirmosios pe
lės Išaugo visai normalios, ant
rosios rodė patologinių reiški
nių: jos buvo daug nervinges
nės ir bailesnės.

Motiniškumas turėtų pasižy
mėti švelnumu, šypsniu, kant

rybe. Tai yra teorija. Praktiko
je mes matome, kiek blogo ūpo, 
nekantrumo, susijaudinimo, pyk 
čio yra išliejama ant kūdikio ir 
vaiko galvos, kiek kartumo įlie
jama į jo širdelę. Kartą gat
vėje girdėjau, kai 7 metų 
mergytė šaukė: kodėl aš nega
liu rėkti ant tavęs, jei tavo ma
ma rėkia ant manęs? Ir tuos 
žodžius vaikas isteriškai kar
tojo.

Motinystė turi savo pradžią 
bet turėtų būti ir jos pabaiga. 
Vaikas yra reikalingas priežiū
ros ir lydinčios rankos, bet ne 
visą gyvenimą. Yra daug ir la
bai daug atsitikimų, kad moti
nystės laikotarpis yra pratęsia
mas per ilgai ir motinystės glo
ba vis yra tęsiama, kai vaikas 
jau seniai turėtų stovėti ant sa
vo kojų. Tai yra didelė ir skau
di klaida, kurios tėvai patys ne
pajėgia įsisąmoninti, nebent 
įvyksta kas nors nemalonaus.

Motinystė, pradžioje taip 
svarbi vaikui kaip ir motinai, 
su laiku darosi vienpusiška. Mo
tinos jausmai vaikui lieka tie 
patys, kai vaiko atšąla ir pa
krypsta kitur. Vaikas kuria sa
vo vidinį pasaulį, kada jau jis 
peržengia vaikystės laikotarpį, 
pas jį atsiranda savo reikalai 
ir darbai, ir motinai lieka tik 
mažas kampelis jo širdyje, ir 
tai labai nesvarbus. Ir čia įvyks 
tas konfliktas tarp išaugusio 
vaiko į jau suaugusį ir dar vis 
nebegalinčio to fakto priimti 
motinos. Motinos akyse vaikas 
yra tik mažas vaikas, nors jam 
ir 30 m. būtų. Yra daromi prie
kaištai, kad vaikai nežiūri tė
vų.

Motinystė yra daugialypė: ji 
nesidomi vienu vaiku, bet vi
sais. Tai tik teorija. Praktikoje 
kiekviena motina visai nesąmo
ningai turi vieną vaiką išsirin
kusi, kurį ji daugiau myli, kad 
ir pati sau ji to nebepripažįsta. 
Ir tai iššaukia įvairiausius 
konfliktus ir vaiko širdyje, ko 
jis pats sau niekad nepasako.

Sakoma, kad motinystė esąs 
savaimingas dalykas, ir jam jo
kio pasiruošimo nereikia. Ir čia 
mes klystame. Mes visko iš
mokstame ir mokiname savo 
vaikus. Tik vieną dalyką mes 
mėgstame mokytis, o kito ne. 
Jei mūsų močiutės stiprioje lie
tuviškoje tradicijoje buvo pasi
savinusios stiprius moralinius 
principus, tai mes jau tuos prin
cipus esame seniai praradę ir

IŠ MOTERŲ
* Moterims uždaros rekolek

cijos įvyks lapkričio 9, 10, 11 
dienomis. Cenacle vienuolyne, 
Chicagoje. Jas praves prel. Bal
čiūnas. Kviečiamos visos kata
likės moterys.

Jau treti metai, kai šios re
kolekcijos vyksta tuo pačiu lai
ku. Kiekviena moteris, kuri jo
se dalyvauja, buvo vispusiškai 
patenkinta ir dėkinga tiems, ku
rie sudarė sąlygas, atitrūkus 
nuo įtampos ir triukšmo, ramy
bėje pamedituoti.

Registruokitės neatidėlioda- 
mos telef.: PR 6-9801 (Dr. J. 
Meškauskienė), PR 8-8534 (D. 
Augienė) arba “Draugo” admi
nistracijoje pas E. Daugirdienę, 
LU 5-9500.

* Diui Aleliūnlenė, senosios 
kartos ateivė, poetė, laikrašti- 
ninkė ir uoli viBuomenininkė, 
jau trejetą savaičių atostogau-

Saldus miegas... Nuotrauka R. Kisieliaus

EM. PETRAUSKAITfl, Chieago, III.

Jei dabar, svetimuose kraš
tuose, lietuvė kartais pasimeta 
savo tautinėse pareigose, tai 
vis dėlto tos, kurios kartą yra 
buvusios šaulėmis, įrodė savo 
didesnį pareigingumą bei dides
nį tautinį atsparumą. Dėl to ir 
tremtyje, atsikūrus šauliams, 
iš karto prie jų prisidėjo ir bu-

Sofija Putrytė - Mantautienė 
(kairėje), Šaulių Sąjungos gar
bės narė, buv. Lietuvoje ir trem
tyje šaulių vadė, su Kunigunda 
Kodaitiene, dabartine moterų šau
lių vade.

mums reikia daug ko išmokti. 
O kas iš mūsų dar tuos prin
cipus nešioję, tai vis dėlto turi 
mokėti, kaip juos pritaikyti ir 
modernioms sąlygoms. Kai atei
davo laikas, mūsų motinėlės pa
laimindavo mus ir paleisdavo 
eiti savo kojomis. Ir mes turi
me taip daryti. Mes turime nu
jausti ir žinoti, kad motinystės 
ryšius reikia atleisti. Užsitęsusi 
per ilgai motinystė gerų vaisių 
niekad neatneš. Ji tik apkartina 
gyvenimą mums ir mūsų vai
kams. 

PASAULIO
ja su draugais šiaurinėje Flori
doje. Chicagon žada grįžti se
kančią savaitę.

* Elena Grigalauskienė - Do- 
vilienė šio mėnesio pradžioje iš
skrido į Vokietiją pas savo vy
riausią sūnų Brunoną, kuris 
yra amerikiečių kariuomenėje. 
Su sūnumi aplankė Frankfurtą. 
Muencheną, Augsburgą, Vieną, 
Veneciją, prancūzų Rivierą ir 
Paryžių. Sūnui grįžus į bazę, 
E. Dovilienė pasuko į Madridą 
ir Lisaboną. Sūnus baigė Acci- 
dent Investigation mokyklą 
Oberammergau, vedamą North- 
western universiteto, esančio 
Chicagoje.

• Vida įtarime, vicnin'elė iš 
moterų, dalyvaus golfo iškylo
je rytoj 8 vai. rvto pas inž. K. 
Biskį, Downer Grove, III. Iš
kylą rengia ALIAS ir inžinie
rių žmonų klubas. Klubo val-

vusios bei naujai pasiryžusios 
tokiomis būti šaulės. Tik čia 
jas dabar sutiko jau kiek skir- 
tingesni uždaviniai, būtent: žūt
būt išlaikyti lietuvybę savo šei
mose ir eiti pagalbon ten, kur 
yra ruošiama dirva bei sąlygos 
tai lietuvybei bręsti bei stiprėti.

Atseit, dabar šaulė pasirenka 
grynai kultūrines, savišalpos bei 
savitarpinės pagalbos darbo Bri- 
tis. Dabar šaulės, tautiniuose 
drabužiuose, eina greta vyrų 
šaulių ten, kur reikia organizuo
tai pasirodyti, jos eina kartu 
su jais į visuomenę, ypač jauni
mą, jį patraukdamos po šauliš- 
ka vėliava, organizuojant į tau
tinių šokių grupes, vaidybos ra
telius, chorus. O visa tai turi 
tarnauti tam, kad jaunime bū
tų žadinama meilė savo tautai, 
savo tėvų kraštui ir savo gim
tajai kalbai.

šaulės — atstovės

Trečiasis šaulių atstovų su
važiavimas, įvykęs rugsėjo 6 
d. Chicagoje, iš kitur daug mo
terų nesutraukė. Tačiau užteko 
ir tų kelių atvažiavusių, nes jos 
ir buvo labiausiai reikalingos. 
Iš jų šaulėms įdomiausios buvo 
dvi. Tai garbės šaulė Sofija Put- 
vytė - Mantautienė, viena bu
vusių veikliausių nepriklauso
mos Lietuvos šaulių vadžių ir 
kūrėjų, uoliai pasekusi savo tė
vų pėdomis — šatilių kūrėjo 
Vlado Putvio ir jo žmonos, taip 
pat uolios šaulės, net pramin
tos šaulių močiutės vardu, Emi
lijos Putvienės, tragiškai žuvu
sios tolimajame Sibire.

Šaulė Mantautienė savo daly
vavimu šiame suvažiavime pra
džiugino visus šaulius, o jos 
viešai tarti nuoširdūs žodžiai ir 
visą laiką jos šiltas bendradar
biavimas su suvažiavimo daly
viais kėlė visų nuotaiką ir dva
sią. Savo kalboje ji priminė sa
vo tėvo šaulių kūrėjo svar
biausias idėjas. Šaulys, tai yra 
idealus savo krašto pilietis ir 
pavyzdingiausias tautos sūnus, 
nes jis pašvenčia visą savo gy
venimą jos tarnybai, o reikalui 

dybą sudaro: J. Stulpinienė — 
pirm., A. Ruokienė vicepirm., 
V. Jokūbauskienė — sekr., Ju- 
zėnienė — ižd. ir A. Vintartie- 
nė — narė.

• Lietuvos Dukterų draugija 
ruošia savo kasmetinį, rudeninį 
koncertą - balių spalio 3 d. 7 
vai. 30 min. vak. Jaunimo Cent
re. Programoje dalyvauja: 
smuikininkė Elena Kuprevičiū- 
tė - Betgen (akompanuoja M. 
Motekaitis) ir aktoriai N. Mar
tinaitytė ir J. Kelečius. Visas 
pelnas — vargstantiems lietu
viams. Draugija, kurios pirm, 
yra dr. A. Domanskienė ir gar
bės pirm. J. Daužvardienė, kon- 
certan visada sutraukia gražios 
publikos.

į esant, pasižada atiduoti ir savo 
gyvybę už jos, savosios tautos, 
laisvę. Tat ir dabar šauliai tu
rėtų sekti tą savo seną tradici
ją. Šaulys, šaulė — patys ir jų 
šeimos ir dabar turi būti savo
sios tautos meilės pavyzdž u ki
tiems savo tautiečiam. Anot jos, 
šauliškos šeimos turėtų būti lie
tuvybės tvirtovės svetimuose 
kraštuose, kurių jokie svetimie
ji vėjai neįstengtų išdraskyti, 
o jų židiniuose amžinai rusentų 
šventoji lietuviškos dvasios ug
nis.

Antroji, savo svarba, šių at
stovių buvo šaulė Kunigunda 
Kodaitiene, dabartinė vyriausio
ji šaulių moterų vadovė. Šaulė 
Kodaitiene vadovės reikšmę 
ypač parodė savo pačios veiklu
mo pavyzdžiu. Ji aktyviai daly
vaudama ir sekdama suvažiavi
mo darbus, pareiškė norą susi
tikti vien tik su šaulėmis ir ap
tarti visus reikalus. Šitai ir bu
vo įvykdyta kitą dieną šaulių 
Kybartų namuose.

Šaulė Kodaitiene yra pasižy
mėjusi savo veikla dar iš Lietu
vos laikų, kur ypač ji dirbo šau
liškos spaudos srityje. Ji buvo 
šaulių moterų žurnalo “Saulės” 
redaktorė. Dabartiniais laikais, 
šaulėms gavus savo skyrelį ra- 
movėnų leidžiamame “Karyje”, 
ji nuo pat pradžios tą skyrelį 
redaguoja, tik vėlesniais laikais 
gavusi sau padėjėją. Nors da
bar, išrinkta dar į centro val
dybą, d, be to, aktyviai dirbda
ma skautuose, nori nuo šių pa
reigų pasitraukti.

Moterų pasitarimas

Suvažiavimo proga šaulių Ky
bartų namuose įvyko šaulių mo
terų pasitarimas, kuriame taip 
pat dalyvavo ir naujai išrink
tas centro valdybos pirmininkas 
A. Valatkaitis, jo žmona šaulė 
ir jaunametė dukrytė, busimoji 
šaulė. Svarbiausios šio pobūvio 
dalyvės buvo šaulė S. Mantau
tienė, kaip garbės narė, ir šau
lių vyriausioji vadovė K. Ko- 
daitienė. įdomu, jog šis susiti- 

I kimas įvyko kaip tik ten, kur 
prieš dešimtį metų įvyko pirma
sis pasitarimas atkurti šaulius 
tremtyje. Čia taip pat matėme 
ir pirmąją Lietuvos šaulių vadę 
Leokadiją Dainauskienč, o pati 
šeimininkė, šaulė M. Kybartie
nė, buvo pirmoji Chicagos šau
lių vadovė. Dabartinė Chicagos 
Vytauto Didžiojo šaulių kuopos 
moterų vadovė S. Petrauskienė 
pristatė vyriausią savo kuopos 
narę Vyšniauskienę. Nors šau- 
lė Vyšniauskienė gal ir vyriau
sia amžiumi, bet jauna savo 
veiklia dvasia, visados šaulėms 
padedanti ne tik darbu, bet ir 
gausia materialine parama. Da
lyvių tarpe jaunimą atstovavo 
pati jauniausioji šaulė, vos 14 
metų, bet labai pareiginga ir 
susipratusi, Birutė Baškauskai
tė. Darbo našumui padidinti bu
vo pakviestos dvi vadovei pa
dėjėjos, būtent — saulės Izokai- 
tienė ir Jazbutienė.

Garsaus komiko Charlio Chaplino duktė Geraldina, taipgi aktorė, sė
di su aktoriumi Richardu Johnsonu prie Chilham pilies Anglijoje

FLORIDOS

Kalbant apie Floridos mote
ris, daugelio mintyse stovi fil
muose ar keliaujant Cyprus 
Gardens matytos vandens pa
šliūžų amazonės, piramidėmis 
lekiančios ežero paviršiumi. Ki
tiems ■ Floridos moterų vardas 
atgimdo vaizdą lakuotais na
gais, aptemptu kostiumu smėly
je besirangančios pagundiškos 
avantiūristės, kuri, pavogusi 
“play boy” milijonieriaus širdį, 
kels perskyrų bylą savo trečia
jam vyrui.

Kai kuriems floridietė — tai 
viena tų maištingųjų kolegių, 
kurios tarpsemestriniame stu
dentų suplūdime Floridos At- 
alnto kurorte grumiasi su poli
cija.

Kai kam floridietė bus azarto 
mėgėja, ištisas valandas kiurk
santi šunų ar arklių rungtynėse 
ar- — rizikinga laimės ieškotoja 
tų vienarankių banditų — loši
mo automatų landynėje.

Bet nekalbėkime apie išimtis. 
Daugelis Floridos moterį sutin
ka kaip šmaikščią nejudamos 
nuosavybės prekybininkę ar rū
pestingą vasarvietės šeimininkę, 
gerą šeimos motiną. Ir jų čia 
yra visokių: ir skaisčiaveidžių 
ateivių, ir tamsios kavos veido 
Afrikos negrų palikuonę, kurių 
tėvai kepė vatos plantacijose.

Pasišventusios idealistės
Floridietei šeimininkei smagu, 

kad jos baltai, melsvai ar ki
taip šviesiai dažyti namai išti
sais metais pasilieka švarutė
liai — čia nėra tiek fabrikų 
suodžių, už tat drabužių apikak- 
lės netaip greit įjuosta, kaip 
Chicagoje.

Floridiečių moterų gausiau 
pamatyti jūros pakrantėse meš
kere žuvis betraukiančių. Jos 
mėgsta prie savo namų išaugin
ti raudonais žiedais sužibantį 
oleandrą, smailialapį kaktusą 
ar kitus skaisčiažiedžius krū
mus.

O kiek jų tarpe nuostabių, 
pasišventusių idealisčių. Keletą 
savaičių gyvenant Pensacolos — 
Gulf Breeze rajone, teko maty
ti, kaip rūpestingai jų atstovės 
moko tikybos vaikus, laukian
čius valdines mokyklas. Prie pa
rapijų, jos sudariusios Altoriaus 
draugijas, kurios gėlėmis nu
stato Tabernakulio šalis, tvar
kingai švariai palaiko švento
ves, išskalbia liturginius drabu
žius, vairuoja autobusus, su- 
rinkdamos vaikus iš išsimėčiu
sių sodybų ir veždamos į kata
likų mokyklas.

Katalikių moterų sąjūdis
Jų tarpe itin gyvas katalikių 

moterų sąjūdi?.. Neseniai jos 
turėjo savo re. lekcijų dieną. 
Iš vakaro iššveitė visas klebo
nijos patalpas, kur turėjo susi
rinkti užkandžiauti rekolektan- 
tės. Pakvietė negrus darbinin
kus, kad tie išblizgintų bažny
čios grindis ir išvalytų visus pa-

MOTERYS

kampius. Šie dirbo išvakarėse 
iki beveik antros valandos nak
ties.

Rytojaus dieną, nepaisant kad 
tai buvo šiokiadienis ir iš ryto 
lijo, suvažiavo per 160 mote
rų, iš apylinkės, kuri didžioj 
daugumoj protestantiška. Ilgos 
eilės stovėjo prie klausyklų, tie
sėsi gretos prie Dievo stalo. Ke
letas juodaveidžių visiškai nesi
jautė čia svetimos.

Amerikietės supranta lietuvių 
kančias

Pusryčiais tenkinosi kukliais 
— kava ir amerikietiški ries
tainiai (donuts). Nedidelės mo
dernios klebonijos patalpos bu
vo perankštos, bet moterys ne
sibaimino net kai kurios ant 
laiptų susėdusios gurkšnoti ka
vą. Ir vėl greit skubėjo į baž
nyčią, kur, užpildžiusios visus 
suolus atidžiai sekė konferenci
jas, giedojo per Palaiminimą*

Tokias susikaupimo dienas 
jos turi keturis kartus metuo
se, o Altoriaus draugijos mote
rys dar kartą į mėnesį vaka
rais daro susirinkimus ir sugu
rusios į bažnytėlę lenkia galvas 
Švenčiausiojo palaiminimui.

O su kokiu dėmesiu, ašarą 
nubraugdamos, jos sekė pasa
kojimą apie kruvinas lietuvių 
kančias okupacijoje, pabaigoje 
vienos atstovės lūpomis taru
sios :

—- Mūsų širdys suprato Jus!
J. Pr.

Sesuo Louise Francis dėvi naują 
Šv. Vincento Pauliečio dukterų vie
nuolių habitą. Sesuo laiko nuotrau
ką kaip habitas atrodė anksčiau.

Moterys visad žinojo tai

Amerikiečių spauda persi
spausdino iš Ottawos, Kana
dos laikraščių, kad moterys vi
sad žinojo, jog taip yra, tik 
švedų gydytojas išdrįso viešai 
pareikšti, kad, vidutiniškai i- 
mant, vyras gali būti stipres
nis už moterį, bet ne gudresnis.

Dr. Sven Forssman, tarptau
tiniai garsus ekspertas medici
noje, pranešė Occupational 
Health tarptautiniame kongre
se, kad suaugusios moters di
džiausias fizinis pajėgumas vi
dutiniškai yra 25-30% žemes
nis, negu vyrų.

Bet jis pasiskubino pridėti, 
kad protiniame pajėgume inte
ligencijos tyrimai neparodė jo
kio skirtumo tarp vyrų ir mo
terų.

Dr. Forssman pasakė, kad 
darbo pajėgumo skirtumas vei
kė daug kraštų įstatymų leidė
jus nustatyti ribas, kiek mote
rys gali iš viso pakelti.

Dr. Forssman pastebėjo, kad 
dirbanti moteris ir laukianti kū
dikio reikalauja ypatingos glo
bos. Ji neturėtų dirbti 4-6 sa
vaites prieš kūdikio gimimą ir 
mažų mažiausiai tiek pat laiko 
po jo gimimo.

Žmogus be religijos yra keliau
tojas — be tikslo, klausiantis — 
be atsakymo, kovotojas be per
galės, mirštantis — be naujo gy
venimo. — šv. Augustinas
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