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DIALOGAS SU ŽMOGUMI BE DIEVO 
Žvilgsnis į naują dr. Juozo Girniaus knygą 

JUOZAS L. NAVICKAS*) 

Juozas Girnius, ŽMOGUS BE nes "tiesos meilė yra neatsieja-
DIEVO. Išleido Į Laisvę fondas lie- m a n u o žmogaus meilės" (Pra-
E ^ J S ^ t i S S ? L 1 i d į y S tartis. 9 psl.). Atsiremdamas į Jsr. 4 / 1964 m. Viršelis ir aplankas , v . ,. ' 
dail. Algirdo Kurausko. Į l miiiT tMMW>lww" tiesos rupest}, mūsų 
no Draugo spaustuvė. Knyga kie- filosofas į kritinę ateizmo anali- . 
tai įrišta, 564 psl, kaina $5.50. zę eina gilindamasis į žmogaus 
Gaunama Drauge. ^ D i e v o ^į^ą i l g e s | n e r ima , 

* viltis, vertybes ir kitas gyveni-
Nors mūsų tautoje randame j m o problemas, 

atvirumą dvasinei kultūrai ir Nors dr. Girnius ir pripažįs-
jautrumą filosofinės prasmės : ta, kad Dievo buvimo įrodymai 
klausimams, tačiau dėl daugelio yra tikroji ir pagrindinė ateizmo 
priežasčių mūsų turtai šioje sri- kritika, tačiau jis pasirenka ki- į 
tyje nėra dideli. Mums t ikrai tą kelią — vidinę ateizmo ana-
skaudu prisipažinti, kad pirma- ližę. Žmogus savo protu gali pa- \ 
sis lietuviškas logikos vadovė- ; žinti esant Dievą, bet vis dėlto 
lis pasirodė tik 1926 m., o pir- nepakanka žinoti Dievo buvimo 
mojo metafizikos veikalo turėjo įrodymus, kad ateizmas būtų 
me laukti iki 1931 m. Taigi, vi- •• atmestas. Kadangi ateizmas re-! 
sa tai , ką atsiekėme gilesnio miasi Dievo buvimo įrodymų 
mąstymo srityje, atsiekėme t ik atmetimu ir tariamai prasmin-
per paskutiniuosius keturiasde- gu apsisprendimu, autorius to-
šimt metų. Todėl ir nenuostabu, dėl ir mėgina taip apsisprendu-
kad mums yra brangus kiekvie- sį žmogų suneraminti, klausda-
nas veikalas, kuris nagrinėja mas, kiek ateizmas gali paten-
filosofines problemas ir turt ina kinti žmogiškąjį prasmės ilge-
lietuviškąją mintį. Bet ypatin-i sį. Visos stambios dr. Girniaus 
gai turime džiaugtis ir didžiuo-i studijos pagrindinė mintis yra 
tis tais veikalais, kurie pasiekia ši: žmogus liudija Dievą ir ta-
laisvojo pasaulio filosofinės kū- da, kai jį neigia. Jis rašo: "Už 
rybos aukštumas ir savo įnašu viską labiau Dievą liudija pats 
įrikiuoja mūsų tautą į kūryi in- ; žmogus savo dvasine ir kūrybi-
gųjų tautų eiles. Į šią filosofi- i ne prigimtimi, besiveržiančia ne-
jos mokslo aukštumą įsiveržia I baigiamybėn. O jei pats ano- Georgės Rouault (prancūzas. 1871-1958) 
ir naujoji filosofo dr. Juozo Gir- gus nusigręžia nuo Dievo, t a i ' 
niaus knyga "Žmogus be Die- Dievą liudija pati ateistinė gy- į 

^ W n ė PaAJ&Sčč, 
KĄ GALVOJA STUDENTIJA? 

Problemų svarstymas studijiniuos būreliuos ateitininku 
studentu vasaros stovykloje 

Kristau., galva 

vo", pasižyminti nauja ir gilia 
ateizmo kritika. p a Š ^ f 1 1 ™ ' ' f 3 ° P S l m a n ° k 3 d a n g l J1S n U r ° d 0 - ^ a t e i S t J - - a • * * « * * **-3os. kad 

- ^ . ,. . " n i s apsisprendimas y ra be išei- \ būties filosofiia implikuoia žmo-
^ . o g u s oe uievo , Kaip pats Jau Solovjovas aiškiai supra- ties. Žmogaus nemir t ingumas ir gaus filosofija fPlg Le Dieu 

autorius nurodė, yra ateizmo i to. kad nemirtingumo ir mora- moralinis tyrumas vra neįma- des philosophVs et des savants 
filosofine analize, t. y. tikėjimo Į linio tobulumo troškulys y r a i n o m i be Dievo, ir todėl šio 'dvi- 1 1 0 - 1 1 4 osl a^ba to n f e » au" f a s m a u d o J a P a s c a i i o f i l o s o f i J a 

i_ , — > " - > - > »••.--- d U- Kurioje žmogus yra niekas am-

mo gerbūvį, nepatobulina paties i 
žmogaus. Priešingai, su viena-! 
šališku nusikreipimu į techniką, j 
žmogui iškyla sutechnikėjimo ' 
pavojus. Todėi ir pačioje tech- \ 
nikoje visų pirma stovime prieš , 
žmogaus problemą, "nes rūpės- į 
tį kelia ne pati technika, o tai, j 
kam jos laimėjimus naudojame 
(68 psl.). Kadangi technikos pa
žanga žmogaus kaip žmogaus 
nepraturtina, vidinė tuštuma 
iškyla ir save išsako nihilizmu. Sia- v a s a n * v y k o J v a i n o s Jau-l tuos jaunimo išvadas. Iš savo 
Autorius mus įsakmiai perspė- n i m o stovyklos, kurios, kaip pa- pusės mes randame, bendrai 
ja kad nihilizmas iškyla ne su ' P r a s t a i - skiriamos ne tik bend- j kalbant, didelį problemų įvai-
pačia technika, o su jos suab- : svirnui, bet ir įvairioms dis-; rūmą, kas rodytų, jog jaunimo 
soliutinimu ir pervertinimu. k u s i J o m s hei svarstymams. Ne į interesai yra labai išaugę ir, 
Technikos prasmė slypi nau- ' v i s u o m e t m u sU visuomenė turi j gal būt, stipriai prašokę kelerių 
dos vertybėje bet nauda nėra ' P r o § o s patirti, kokios proble- į metų prieš tai buvusius intere-
nei aukščiausia, nei pagrindinė [ m o s d o m i n a dabarties mūsų j sus. Kitas įspūdis, kad jauni-
vertybė Dr Girniaus naudos : studentiją ir kaip tas proble- mas ieško sveiko dennio t a rp 
gėrio analizė išduoda jo gilų m a s< k u r i o s i r m u m s įdomios, j lietuvių visuomenės kartų gal-
vertybių filosofijos pažinimą. ! J ie sprendžia. į vojimo. o taip pat balanso t a r p 
kuris jam pasitarnauja trečioje I Redakcija džiaugiasi, kad jau- j lietuviškų požiūrių ir amenkie-
knygos dalyje, nagrinėjant lais- i n i m a s J a u č i a Pareigą komuni- : tinių. Krikščioniškas jaunimo 
vės ir kaltės klausimą ' k u o t i savo svarstymus visuo- > galvojimas neabejotinai veržia-

Preciziškai išnagrinėjęs n i h i - j ^ n e i , ir tikisi, kad šį bene pir-j si ekumeniškumo kryptim. — 
lizmą, kaip žmogaus be Dievo į ma- bandymą tęs ir kitais me-• ir t a i taip pat labai sveikintinas 
apraišką, autorius atsigręžia į; t a i s - j reiškinys. 
oagrindinį žmogaus klausimą: Perskaitę šią medžigą mūsų: Šių jaunimo diskusijų medzia-
Kam verta gyventi ir už ką ver- I skaitytojai, be abejo, patys da- . gą parengė ALGIS NORVILAS. 
ta mirti? Jei šis klausimas nė- j ̂  i š v a d a s ir- ? a l b ū t d l s k u " ' ( R e d ) 

ra prasmingas, tuomet nebėra * 
pagrindo nė Dievo ieškoti, nes , . . „ 
Jis randamas klausiant, kas! Visuotinio B a ž n y č i o s S u s i - j ™ 8 ' m e s P"vaietum e pa tys 
esu. kaip privalu gyventi, ko rinkimo reikšmė dabarties i P i rnfJ! Juof, su

+
prastl- p n u n t l -

galiu tikėtis? "Dvasinė žmogaus žmogui istorijos perspekty- J 

prigimtis, moralinė sąmonė ir v o j e ; p r a v e d e S t a s y s R u d y s V i s i sutinkame. 
amžinybės ilgesys yra tie pa- i čiai pasikeitimo reikia, kad 
grindiniai žmogiškosios egz 

; tencijos faktai, kurie žmogaus l t u s g ^ t e m ą ^ _ 
klausimą paverčia drauge r r* I a s visuotinai jungtis apaštalą- čios vienybei, kiek sujungs vi-
Dievo klausimu" (92 psl.). v i m 0 darban. Dabar gi atrodo,; sus žmones bendroje maldoje. 

Pirmąją knvgos dali autorius -K%Ą vi^am nasauKui tik laikinas _ . . . , , 
, . . ^"^ . /.".: . * . . . K a a ^ l s a m pašauna, UK i^KiiKia Svarstydami ekumenizmo klau 
oaigia teistiniu ir ateistiniu įspūdis p a s i ! i k s i š š i o Visuotinio | ̂ ^ s m į n d § m , k a d Š ;U 0 susi-

kad Bažny-
z — j 

?zis-, Mūsų pirmasis įspūdis, palie- i įtraukimas gimtųjų kalbų į li-
? a u s | tus šią temą, tai būtinas reika- turgiją ne tiek pakenks Bažny-

žmogaus nušvietimu. Norėda-1 S u s i r i n k ' i m 0 i n e s p r a d i n i s j u o p — » T ^ Z *"- -~~^ZZIZI 
- a s išryškinti žmogaus viziją s u s i d o m ė j i i r i a s t o I v d ž i o , J

 į r rmKimu B a ^ y c i a atiaaro duris 
M n- i i - j „ wiiirfln __. __ . . * .. - ° , ir nekatalikams, Kaa jie turėtų Dievo akivaizdoje, d Girnius m a z e i a . Kol dar sprendiniai da-! -

., " .. ,. . progos oa tvs apsispręsti, ar u e 
romi. mes turėtume įsijungti \ ~ * ' f J 

Susirinkimą, per parapijas siųs- ^ r a ties$ r a d ^ P a - a t y t aiškiau. ir netikėjimo į Dievą žmogiš-, įrašytas kiekvieno žmogaus pri-i lypio troškulio autentiškoji toriaus L'homme metaphysique, - .- • • r T - - , - - ^ — -«» r ~ r r-^ 
3. Bet • eimtvie fPte. 1 ^ fondaments prasmė ateizme arba išblėsina- 16 nsl.) Kitaip sakant ž^o^ans' zm\0es J begaiybes akivaizdo- d a m i s a v o pageidavimus. Šuva- H Katalikų Bažnyčia turi. o kosioss prasmės nušvietimas.- Be t ; gimtyje. (Plg. Les fondaments \ prasme ateizme aroa įsoiesma- i o osi., k i t a ip sanani zmoeaus • * 

kaip tik dei to, naujoji knyga spirituels de la vie. 21 psl.) Į ma. arba iškreipiama. Dievo ieš- sampra ta yra raktas i būties f ' * * ^ n e b ū t i e s a k i v a i z -
' •• — - » « - •- . ^ 1 - , - A__ i ..• " " h doie. Priešingai žmogaus vizi-

Ka moda žmogui. 

šį savo esmėje sutampantį ne-1 kojimas nyksta ir išblėsta tuo- \ visumą. 
mirtingumo ir moralinio tyru- met, k a d a žmoguje dingsta " 

nėra nei teologinė, nei psicho
loginė, nei moralinė studija. Au
toriui taip pat nerūpėjo po- mo ilgesį atsigręžia ir mūsų f i- peštis savi 
leminis 
mas ir priešiškum 
Nors ateizmas įsik 
varne žmoguje, tačiau autorius gia gamtinės tikrovės rėmus, 
skiria ateizmą, kaip Dievo nei-j tai dr. Girniui daugiau reikš- ; ties visumą; 
gimo doktriną, ir patį žmogų ; mingas yra ateistinis nusistaty- gaus, m e s 

v i m i r>£ ačm. kada už-
Pirmoje kn \^os dalyje auto-

' ja i nupiešti autorius pasirenka 
I rašytoją Thomas Clayton Wol-

fe. pasižymėjusį savo individua-

žiavimui viešai paskelbus nuta- taipgi 

Liturgija: diskusijos po kun. V. Bagdanavičiaus paskaitos 

Mes pateikėm kunigui klau-1 kas neprieštarauja jos pagrindi-

ieškodami "žrio-i Ž i ^ j e . l i u d i J a n f ką kitą. kaip ; ieškodami zmo- '• ~~ -* —-» —ir • _ . 
i ;0čv^ry,Q w. tikrojo žmogiškumo troškuli D i e v o paradoksą: atmesti tm-l" .' J?.."—" f 1 •" T> - <. • 

ateizmas vertinamas kritiškai, » orezia. kad šiandien daugiau ieskoti savo gwenimo prasmes.; ' 5 J . J 

neiiŽTr.irštflr.t hpHievi o**-nt h r^ . * = , • •; -••• - , : ,, ., „I negu bet kada žmogaus klau '-^S ši prasmė galėtų būti ras-. A - S l s terminas yra supranta 
- - - - f- ™™o„, k A * u . i „oh,-H ! m a s dviejose plotmėse. Asme neužmirštant bedievį esant bro

liu to paties Dievo akivaizdoje. 

:::) Juozas L. Navickas, filo
sofijos daktaras, Louvain*o (Bel
gijoj) ir Fordhamo (JAV) uni
versitetų absolventas, šiuo metu 
profesoriauja Boston Colleg^. 
Boston, Mass. Pirmininkauja Lie
tuvių katalikų mokslo akademi
jos N. Anglijos židiniui ir pasta
rajame Akademijos suvažiavime 
New Yorke skaitė įvadinę paskai
tą "Vertybių prasmė materializ
mo akivaizdoje*'. Dr. J. L. Navic
kas y ra vienas iš mūsų jaunesnių
jų, "daug žadančių intelektualų. 

Red. 

Ši i ame numery: 
• Ką galvoja studentija? 
• Dialogas su žmogumi be 

Dievo. 
• Vlado šlaito eilėraštis. 
• Penkiose pietinėse valsty-

• Kai rusais kolonizuojami 
net Pilėnai. 

• Nauji leidiniai. 
• Slaptingo muzikalumo dro

bė. 
• Kraštutinumuos beklaidžio

jant-
• Spygliai ir fj\clini 

APIE APAŠTALAVIMĄ 
Vladas Šlaitas 

Tikroji meile nedali nuvesti lig fanatizmo, 
nes tikroj meilėje nėra baimės 
(aš kalbu apie krikščionybę pilna šio žodŽTo prasme). 
Jei krikščionybė 
savo metu nėra buvusi svetima inkvizicijai. 
tai anaiptol tai nėr krikščionybės kaltė. 
nes ne visi, 
kurie sako "esam krikščionys", 
yra krikščionys. 

Kai komunistai kalba apie brolišką meilę, 
jie sako netiesą, 
nes ju meilėje slepiasi baime, 
gi baimėje 
meilės nėr ir negali būti. 
(Tarp kitko, a š nekalbu apie bravado, 
nes bravado — tai buliaus akys. 
kurios žiūri per kraują). 
skaičius slepia savyje baisiai didelę jėgą. 
nes visi žmonės nori būti krūvoj. 
Pasekmėj šito, 
mes visi esam apaštalai. 
Arb'i už Dievą, 
arba prieš Dievą. 
Vidurio kelio nėr. 

Aš nesakau. 
kad visi krikščionys apaštalauja iš meilės: 
blogiausiu atveju, bent iš užuojautos. 
Gi kiek tai liečia netikinčiuosius. 
tai jie risi. 
gal nė pat>s to nežinodami. 
apaštalauja iš baimės, 
nes ".jeigu eit s k radžiu i žemiu. 
lai bent eiti % isiems k r ū \ o j ' \ 

simas stovi visų kitų problemų ; t a žmogaus kelionėje į nebūtį. 
pagrinde. "Įsisiūbavusi techni-Į Antroji knygos dalis pateikia 
nė pažanga revoliuciškai keičia i s t o r i n § ateizmo apžvalgą ir pa
gyvenimo sąlygas ir žadina žmo- ? r i ndinius natūralistinio ateiz-
gų iš naujo žvelgti į save" (56 m o Pav'idalus: materializmą, po-
psl.) . Tačiau technika, pakel- ' zityvizmą ir marksizmą. Šių pa-
dama ir patobulindama gyveni-! <Xuke;:a i 4 DSI.) 

reiškimą/kad Bažnyčia ir m e s ! n i § ^ luomų nuo paprastų žmo-
'' -"* ' D """- +arp kunigo ir Mišių 

tojo artimumo, i r 
dialogo nuoširdumas buvo pra
rastas. Tiktai asmeniška malda 

niškame santykyje su Dievu I i k o tikroji, o liturginė malda 
tai nereiškia eksperimentavimą darėsi vis daugiau tik paviršu-
kaip fizikoje ar biologijoje, bet tiniškas formuliaras, 
ieškojimą patyrimų (experien- 4) Kc«de veiksniai iššaukė 
ces), kurie veda į pajautimą pil- dabartines liturgines reformas? 
nesnio ryšio su Dievu. Bažny- A. Tai kilo iš nepasitenkini-
čioje "eksperimentavimas" reiš- mo perdėtom liturginėm apei-
kia ieškojimą naujų ir geresnių gom, kurios buvo pasidariusios 
išviršinių formų, kaip ir daro ne priemonės bendrauti su Die-
vykstantis Visuotinis Bažnyčios vu. o tikslas savyje. Šitokios 
Susirinkimas. apeigos buvo ypatingai įsigalė-

2) Naujoji liturginė konstitu- jusu» kai kuriuose vienuoly-
cija sako. kad liturginė malda n u o s e -
yra aukštesnė už individo as
menišką maldą. Kodėl? r l t e i t i n inku ideologi jos d a -

A. Asmeniška malda atrodo h a r i i n i s s t o v i s : p r a v e d ė Ri -
daugiau besimeldžiantį patenki- m a s RijfjyS 
nanti, tačiau bendroje liturginė
je maldoje ryšys su Kristumi 
yra aukštesnėj plotmėj. Tai liu
dija Jo žodžiai: "Kur du. t rys 
susirenka mano vardu, ten įr į | Į sprendžiant iš to. kiek Įtakos ji 

turi mūsų gyvenimuose, kiek ji 

Ateitininkų ideologija turi bū
ti dinamiška. Kartais mums at
rodo užkalkėjusi ir sausa. 

esu'". Bažnyčios įsteigimo pras
mė remiasi idėja, kad žmogus 
gali tobuliau santykiauti su 
Dievu kaip bendruomenės na
rys. Liturgija ir yra bendruo
menės nario malda. 

3) Kodėl buvo nuklysta nuo 
pirmųjų amžių krikšičonių bend
ruomeninės aukos ir pereita į 
"izoliuoto tabernakulo" pamal
dumą? 

A. Bažnyčia, eidama su gyve-
, nimu. taikėsi prie iškylančių są-

Dr Juozas Girniur Nuotrauka C Kerbrlk>nė« ; jūdžių, pasisavindama įu Ui 

motyvuoja mūsų veiksmus. 
Mes atsisakom kritikuoti Šal

kauskio ideologiją filosofine 
prasme, o tik žiūrime, ar yra 
ryšys tarp jos ir mūsų gyveni
mo. Mūsų ideologija yra mums 
sisteminga santrauka taisyklių; 
ii lieka mums tik Šalkauskio 
knyga, kaip "Emily Post Rule 
of Etiquette". 

Suprantame, kad Šalkauskis 
surašė savo gyvenimo filosofi-

f Nukelta i 2 psl) 
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DPv_rt.UGAS, šeštadienis, 1964 m. spalio mėn. 3 d. 

KA GALVOJA STUDENTIJA? 
(Atkelta iš 1 psl.) 

ją, kad ir kiti pagal ją gyventų. 
Tačiau mes ja negyvename. Ko 
labiau esame jon lenkiami, tuo 
daugiau spiriamės ir dvasioje 
tinginiaujam. Taip pat Ameri
kos materialistinė aplinka 
stoja skersai kelio idea-

voseną vienokia a r kitokia kryp
timi. 

O kiek mes, kaip ateitininkai, 
įtakojam- Pozityvią įtaką da
rom, dalyvaudami LSS, Pax Ro-
manoj (ypatingai dr. Vyganto 
veikla ten) . Didelis Įnašas yra 
taipgi aktyvus darbas, rengiant 

listinės ideologijos įgyvendini- Bendrinę studijų savaitę Daina
voje ir t. t. Neigiamai kitus 
įtaigojame, reikšdamiesi indivi
dualiu snobizmu, išdidumu ir 
kt. Taip pat neigiamybė, kad 
dažnai daugiau patys esame 
įtaigojami, negu kitus įtaigoja
me. 

į kiame, neįgyvendiname visų sa- k a r ų pasaulio vadovės rolėje, 
vo principų? t a i ir turi vykdyti tą rolę, gin-

A. Studentas stoja į mūsų darni Vakarų laisvę. Mes norė-
; organizaciją, kadangi jis j a do-
j misi, bet jis retai yra informuo-
, jamas mūsų pačių pastangomis. 
Nariai, bent pradžioje, nėra pa
kankamai drausmingi ir tvirti 
organizacijos principuos. Tačiau 

' jiems vien informocijos teikimo 
nebeužtenka — individas turi 
vienaip a r kitaip pats apsi-

j spręsti. 

monių ir sąmoningo bei dina
miško lietuviškojo veikimo. 

Aptardami vietą rezistencinė-
tume, kad Amerika iškeltų Lie- j se kovose, iškėlėm jos rolę kaip 
tuvos klausimą Jungtinėse Tau- i motinos, kuri įdiegia laisvės 
t o s e j dvasią vaikuose, kaip anoji ry-

I šininkė, parūpinusi partizanams 
Kilo klausimai, kaip mes ga- Į mai8tQ< d r a b u ž i U i dokumentų, 

lėtume prisidėti prie kada:se j k a į p a n o j į a t s i š a u k i m ų i r l a i k . 
pradėtos partizanų kovos. Ka-j r a š t ė I i ų p l a t į n t o j a , kaip slaugė, 
dangi paskutiniu metu Lietu-, fc ^ k a į p a k t y v i p a r t i z a n ė ko_ 
voje vyksta ne tiek fizinis, kiek Į a ^ k a n k i n ė # 

mui. Dabar mes ateitininkai 
stovime prieš tą pačią proble
mą, kaip ir mūsų pirmtakai — 
tik vietoj rusiško nihilizmo 
mums gresia 
materializmas. 

anglosaksiškasis 

Atei t in inkų Į t akd į p a s a u l i : Tačiau sunku kalbėti apie įta-
p ravede R i m a s Rudys ką. nes negalime jos tuoj pat 

vaistininkiškai pasverti. Jos 
Išsiaiškinta, ką reiškia įtako- j reikšmė pasirodys tik laiko bė-

ti. Tai yra paveikti žmonių gal-1 gyje. 

Koks turi būti modernus apaštalas? — pravedė 
Aldona Bušinskaite 

Kalbėjome apie modernų apaš j tiems parodyti tiesą, 
talą. Kadangi mes visi turėtu-1 Toliau kilo klausimas: "Ko

dėl žmogus, kuris gal ir pilnai 
vykdo krikščioniškus principus. 

Rezistencines kovos: prave-
de Milda Grušaite 

Studentai ateitininkai studijiniu būreliu pokalbiuose Dainavoje. Iš kai
rės: D. Pauliukonvte. J. Garsytė, R. Pauliukonis, O. Damaite. A. Liau
gaudą, A. Drukteinis, K. Bagdonas, D. Chodeckaite, S. Alšėnaitė. V. Ei-
mutvte. Nuotraukos Gražinos Eičiūnaitės 

Iškėlėm klausimą: "Ar gerai, 
kad lietuviai partizanai kovo
jo?" Visi sutikome, kad kova 
buvo būtina, nes j i parodė pa
sauliui, jog lietuviams laisvė 
yra šventas reikalas. Tačiau 
mes turim su tos kovos buvi
mu ir jos reikšme supažindinti 
plačiau ir kitus, kad nebūtų 
pamirštas kovotojų heroizmas 
ir mirusiųjų vardai. 

Kalbėdami apie Amerikos ro-
lę partizanų kovose, sutikom, rei. ofiso P O 7-UOOO 
kad Amerika tur i rūpintis sa
vais politiniais reikalais, tačiau 

j kadangi j i yra įsipareigojus Va-

dvasinis naikinimas, tai mums 
reikia griebtis irgi dvasinių prie- (Nukelta Į 4 psl.) 

Užtikrinkite savo ir savo šeimos ateit] šiandien 
Apdrauskite gyvybę Uet. Kataliku Susivienijime—moderniškiausioje ir 

finansiniai stipriaiii-*oj<» lietuviu organizacijoje. 
Išduodame iiu<»> polisu*: 20 nu'tti taupymo, iki «."> m. taupymą, po 20 

m. mokėjimą, iki S."> m. mokėjimą ir kitus polisus suaugusiems ir vaikam-. 
Platesniu informacijų teikia kuopų sekretoriai arba 

DR. V L A D A S Š I M A I T I S 
2737 \Vest 43rd Street Telef. CL 4-2390 

Ofiso teL PR 8-2220 
Namo — rez. PRospect 8-»081 

DR. JANINA JACEVIČIUS 
JOKŠA 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKŲ LIGOS 

2656 We»t 63rd Street 
Pirmad., antrad.. ketvirt ir penkt. 

nuo 11 iki 1 v. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
Še*tad. nuo 1 iki * va! 

I -.. 

re*. GA S-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 vVest 63rd Street 

me būti modernūs, pirmon eilėn 
kiio klausimas.- "Kokie mes pa
tys turėtume būt i?" Savo veiks-j vis dėlto nepatraukia kitų?' 
mais turime būti pilnutiniai Į Gal tad pats vykdytojas turi I Ripskytė, D. Katiliūte, J. Juozevičiūte, NT. Udrys, J Radvilaite. R. Ge-

Nuomonems sutampant ir besikertant... Iš kairės P. Baltakis, V. 

krikščionys. pilnai vykdant 
krikščioniškus principus. Neuž
tenka tų principų pažinimo, bet 
reikia ypač jų konkretaus vyk
dymo. Taip turime veikti, kad 
žmones trauktume, o ne at
stumtume. Visoje veikloje ta
čiau būtų nesusipratimas kitus 
žeminti, o save aukštinti. 

Pašnekesyje buvo minėta, kad 
ir kiti nori šias problemas žino
ti, bet mes kažkodėl viską vis 
pasiliekam tik savyje. Turim 
tad sveikai atverti save ir ki-

savyje trūkumų bei pavydo, i deika 
klausdamas, '"kaip jis gali būti 
toks nuoširdus ir duosnus?" 

Kalbėjome toliau, kaip kitus 
patraukti. Turime patys savo 
misija tikėti ir tyliai ją vykdy
ti, o ne vien girtis savais įsiti
kinimais. 

Norėdami būti gerais krikš
čionimis, turim susikaupti, mąs
tant apie tikėjimą ir iš jo iš
plaukiančius mūsų veiksmus, o 
paskui įvesti tą nuotaiką j sa
vo šeimą ir j visą aplinką. 

Kodėl studentijoje pirmauja griežtieji mokslai: 
pravedė Kęstutis Girnius 

nes didesniame būna ir daugiau 
organizacijų, iš kurių kiekvie
nas sau gali pasirinkti priimti
nesne. 

Savo individualumą ugdom, 
bendraudami su kitais žmonė
mis ir knygomis. Buvimas lietu
viu, ypatingai ateitininku, pade
da studentui būti individualiu 
ir amerikiečių universitetuose. 

Pokalbi baigėm klausimu: 
"Ką individualumas gali duoti 

I r atsakėm, kad jis Į K. Nėra motyvų, kurie už
duoda savigarbos, pasitikėjimo ; degtų lietuvius studentus atei-
savimi ir ugdo asmenybę. I tininkus. Kodėl? 

Kodėl žmones stato tarp savęs sienas, o ne tiltus: 
pravedi Živile Šlekyte 

Pirmiausia aptarėme "sienos" individualumas pasireiškia ma-
sąvoką. Siena simbolizuoja ' siniame universitete. Paradok-
konfliktą tarp dviejų žmonių. į siška. tačiau atrodo, kad yra 
Ji iškyla tarp jaunesnių drau- Į lengviau būti individu didesnia-
gų, kai vienas geriau mokosi, j me universitete, negu mažame, 
kitam kas kita geriau pasiseka. 
Tarp žmonių sienos iškyla dar 
jiems nesusipažinus — vien tik 
remiantis kitų blogomis nuomo
nėmis. 

Sienos kyla dėl žmonių jaut
rumo ir baiminimosi, kad kiti 
juoksis iš mūsų silpnybių. Ta
čiau mes neturėtume bijoti pa
sauliui parodyti tą vidujinį sa
vąjį "Aš". Tačiau kartais rei
kia turėti sieną, kaip šarvą. 
Kuris apsaugo mus, ypatingai 
išėjus į verslo pasaulį. 

Sutarėme, kad tiltas yra drau 
gystė — dviejų žmonių susiti- Į 
kimas ir supratimas vienas ki- Į 
to. Meilė, kuri išauga iš drau- j 
gystes. kyla tada. kada žmogus j 
gali priimti visas savo ir kito \ 
silpnybes. Mums reikia kur kas j 
daugiau tiltų pasaulyje, nes ma- Į 
žai žmonių yra tikrai laimingi. 

Yra sunku išvystyti tikrą 
draugystę tarp moters ir vyro. 
Daug lengviau tos pačios lyties 
asmenims susidraugauti, nes 
dažnai žmonės mano, kad vyro 
ir moters susipratimas ir bu
vimas kar tu jau reiškia meilę. 

Vienas diskusijų dalyvis pa
reiškė, kad kiekvienas žmogus 
stato sienas tarp savęs ir kitų, 
tačiau vienos sienos aklinai už
daros, o kitos ne. Dar kitos sie
nos turi langus, pro kuriuos 
kiekvienas žmogus ką nors 
skirtingo mato. 

Kaip išlaikyti savo individu
alumą, patekus j masini 
universitetą: pravedė Aldo
na Zailskaite 

Pirmiausia aptarėme pačią in
dividualumo sąvoką. Sutikome, 
kad individualumas yra turėji
mas savo idėjų ir žvelgimas į 
kito idėjas su atvirumu. Indivi
dualumas yra nebijojimas pa
žinti save ir būti savimi. Indi
vidas turi turėti drąsos išsiskir
t i iš kitų ir formuoti savo cha
rakterį. Individas turi prieš akis 
idealą ir mėgina jį pasiekti. Ramioj gamtoj — ramus ir pokalbis... 

Toliau svarstėme, kaip šis j j . Juozevi.;>ūu\ V. Rirskyto. D. Ka; 

Po karštų diskusijų vis dėlto 
priėjome šitokių išvadų. Vi
siems buvo aišku, kad kur kas 
daugiau studentų domisi griež
taisiais mokslais, o ne humani
tariniais, bet radome ir apsčiai 
priežasčių išaiškinti šį persve-
riantį palinkimą: 

1. Tėvai verčia. Išeivijoje hu
manitarai, kurie pasitraukė iš 
Lietuvos, turėjo duoną užsidirb
ti fabrikuose. Gi inžinieriai ir 
medicinos daktarai galėjo ir čia 

ten reikia daugiau mąstymo. 
Ten formulių išmokimo ir jų 
sustatymo nepakanka. 

Buvo prieita išvados, kad lie
tuvių visuomenei reikia daugiau 
humanitarų, nes tik jie gali 
mums geriau išaiškinti mūsų 
likimą, mūsų tremtį ir mūsų 
pareigas savo tautai bei tėvy
nei. Taip pat būrelio dėmesys 
buvo atkreiptas į daktarus A. 
Damušį ir A. Liulevičių, kurie. 

P. ŠILEIKIS, 0. P. 
Ortopedas, Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. bau. 
dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Areli Supports; Ir t t 
ORTHOPEDMOS TECHNIKOS LAB. 

VaL 9-4 Ir 6-8. Sestad. 8-1 
2850 W. 63rd St , Chicago 29, HL 

JM. PKospect « 4 D M 

? 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p- Ir 6 
lkl 8 vai. Treciad. ir šešt. uždaryta. 

TeL RE 7-8818 
DR. ALBINA PRUNSKIS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 W. 59th Street 

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

uždaryta. 
Ofiso telefonas — CL 4-2421 

DR. AL RA6KUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 South Kedzie Avenue 
(Kampas Kedrte Ir Arcber) 

VAJL.: kasdien nuo 2 lkl 8 vai. vak 
Treč. ir s e k m a i tik susitarus 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 We»t 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai- Trefifcu 
dienj uždaryta. Ligoniai prUmaml 
susitarus. 

Ofiso telefonas: P R 8-S22*. 
Re*, telef. VVAlbrook 5-5076 

TeL GRovehill 6-1595 
DR. ALDONA JUŠKA 

AKIŲ HGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marquette Road 
Valajidos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta. 

Ofiso PK 6-179S. Rez. TR S-0281 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2300 West 51st Street 
Oakley MedicaJ Arta 

Pirm., antr., ketvirt. ir penkt nuo 
2 4 ir 6—9 ir pagal susitarimą. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDtVfiS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Priešais Sv. Kryžiaus ligonine 

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

Telef. RKpubllc 7-22SO. 

Ofiso Ir buto teL OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

Treč. Ir aeš-

. .. _ . . .. nors ir baigę griežtuosius moks-tęsti savo profesijas. Tevai s i i , . » . . . . . , . rTT , . - , , . A - . lus. reiškiasi ;;etuvrų visuome-
faktą da r ir dabar jautriai per
gyvena. 

2. Baigęs griežtuosius moks
lus 

neje savo \ 
išsilavinimu. 

humanitariniu 

studentas gauna darbą su 
geresniu atlyginimu. 

Šis būrelio pranešimas buvo 
sąmoningai kontroversinis, nes 

3. Lietuviams, kaip vokie- Į mes norim išjudinti žmones, kad 
čiams. labai patinka titulai, pvz. j jie domėtųsi platesniais klausi-
inžinieriaus bei daktaro. mais. domėtųsi bendru mąsty-

4. Humanitariniai mokslai yra j mu ir išmąstytų minčių reiški-
sunkesni už griežtuosius, nes I mu. 

TeL REliance 5-1811 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia skambinti MI S-0001 

Res. HE 6-107O 

DR. K. G. BALUKAS 
AKVŠEKUA IR MOTERŲ U G O S 

GlXEKOIXXJI>-£ CHIRURGIJA 
6449 So. Pnlaski Bd. (Crawford 
Medical Bnildiag) TeL LU 5-6446! DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
VaL: Pirmad., antrad.. ketvirtad Ir 
penktad. nuo 12-4 p. p., 6:30-8:30 
va), vak. šeštad. 12-4 vai., treČiad. 
uždaryta. 

m . ofiso tr bato OLympic 2-415» 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Lietuvių studentijos dabartinis vaizdas: diskusijos 
po A. Idzelio paskaitos 

Buvo pateikti tokie klausimai I 
ir atsakvmai. 

Dabar pasvarstykim tik mergaites... L 
Salciukaite. V. Svotelyte. D. Zeikute. 
naite. D. Chodeckaite, Z. Acalinaite. V 

kaires: R. Patbbaitė, B-
. Mildažytė. V. Kavaliū-
Aukštakalnytė. 

s: T. Rita, P, Baltakis. 
Bačinskaitė. 

A. Gal todėl, kad nėra žmo
gaus — instrumento-, o gal nė
ra uždegančios idėjos. 

K. Mažuma turi save tobulin
ti — bet kaip? 

A. Kiekvienas individas savo 
pavyzdžiu ir entuziazmu turi tą 
mažumą kilstelėti aukštyn. 

K. Kodėl mes jungiamės j 
lietuvių veiklą? 

A. Todėl, kad mus riša pra
eitis, kad mums kartais nepri
imtina Amerikos nustatyta ver
tybių eilė. 

K. Ar esame įsitikinę, kad 
lietuviai turi savo savitą kul
tūrą? 

A. Aišku, lygiai taip, kaip ir 
turime asmeninę vidaus vertę. 
Bet mes vis tą lietuviškąją kul
tūrą ir toliau kuriame, neveng
dami jon Įsijungti ir tai, ką ge
riausio randame kitur. 

K. Kodėl mes veikiame orga
nizuotai? Kodėl atvažiavome į 
sto/vykią ? 

A. Jungiamės organizacinėn 
veiklon ir dėl įvairių psichologi
nių motyvų, o taipgi dėl socia
linių priežasčių Gi pagaliau 

i tai yra ateitininko pareiga. 
K. Kodėl pasiliekame lietuvių 

bendruomenėje ? 
A. Kadangi lietuvių bendruo

menė duoda mums daugiau mū
sų ieškomų lietuviškųjų verty
bių. 

K. Kodėl mūsų veikla retkar
čiais lyg ir apmiršta? 

A. Kadangi pamirštame savo 
aukštesnius rikslus. rūpindamie
si daugio;; ---daline savo ateiti-
DU 1 

K. Kaip ateitininkai, mes tu
rime kilnius idealus, tai kodėl 

Į mes neretai pagal juos nevei-

O&SM 3148 West «3*d Street 
TeL: PRospec* £-1717 

BeeUL: S341 West Mth Plaoe 
TeL: REpubilc 7-7»68 

DR. S BIEŽIS 
C H I R U R G A S 

Valandos: Kasdien nuo 1 I B S ; treč. 
uždaryta. Antrad. Ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čios Ir California 

VaL kasdien nuo 6—8 vai. vale 
Sešt. 2—4 vaL 

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Oftoo telef. 476-4042 

WAlbrook 5-304S 

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

ket&a sukins Ir rėmai 
4455 S. Galiforais Ava, YA 7-7381 
1 vai. p. p. lkl 8 v. r. kasdien: treS. 
uždaryta; seet. nuo 1» v. r. Iki 1 po
piet 

Re*. teL P R 9-67SO 

DR. L. SEIBUTIS 
Inkstu, pūsles ir šlapumo taku 

chirurgija 
Ofisas: Naujas adresą.; 2454 W«st 
7lst St. (71-os ir Campbell Aveaue 
kampas), teL 776-2S80. 

Valandos pagal susitarimą 

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

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street, 
Boote 25, ELgjn, Elinois 

Valindos pagal susitarizzią 

4938 W. I5th Street, Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

vak. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 

KCDIKTC IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 So*ith Western Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. p. p. 

Ofiso tel. RK 7-1188. 
Rez. teL 239-2919. 

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

Ofiso teL RKliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 8-0617 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutari}. 

Offiso telef. CUffside 4-28M 
Resid. telef. VFAlbrook 5-3099 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CrLRURGAS 

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija 

4644 So. Ashland Avenue 
Valandos kiekvieną diena 2 4 Ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 T. 
iki 5 v. v. 

TeL ofiso H E 4-M4S, res, S8S-23SS 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71*t Street 
*^sX: pirm., ketv. 1-4, 
antr., penkt. 1-6, treC 
susitarus. 

vakar, 7-9, 
Ir Sėst. tik 

TeL ofiso H E 4-5758; Res . RI S-S225 

DR. S. ir M. BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija. 
2751 West 51st Street 

Valaados: nlm?„ antr., ketvirt. J-J 
vai. penkt. d. 10 v. r. Iki 9 v. v., 
Šeštad, 1G •/. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pa»al susitarimą. 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmJock 6-3545 

(OFISO IR REZTD.) 
Valandos pagal susitarimą 

TeL ofiso 7*5-4477: R e s . PR 8-tMO 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — TfERVTJ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFOD MEDICAL BUDO. 

644* So. Po lasU Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. GI 8-OS7S 

DR. W. M. EISIH-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERTJ LIGOS 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia akambinti MI 3-0001 

Ofiso HE 4-1414, Re*. RE 7-«8«7 

DR. B GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija tr motern ligos 
2454 We«t 71 st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
VaL: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak 

SeSt. 12—S v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta 

DR. A. GARUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2737 West 71 st Street 
VAL..: kasdien nuo 6 - 8 vai. vakaro, 

Seštad. nuo 10 iki 12 valandos. 
Trečiadieniais uždaryta. 

Ligonius priima pairai susitarimą. 
Tetaf, — WA ft-2017 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

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

Vai.; pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERTJ 
LIGOS 

Ofisas rr rez. 2652 W. 59tfe S t 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-6&71 
Ofiso vaL: Pirm., antr., trec. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 1*1-
nu — pagal susitarimą. 

Of. tel. HE 4-212S. Xamn GI 8-«l*8> 

DR. V. P. TUMASONIS 
' C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Priiminėja ligonius tik snsltaraa. 

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

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR ff-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vklaiis Ilgos 
2454 West 71 st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
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Penkiose pietinėse va 
ALGIRDAS T. ANTANAITIS 

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio) 

Paralelinė Bourbon gatvė televizijos mė
gėjams gal geriausiai pažįstama iš sėkmin
gos filmų serijos '-Bourbon Street Beat". 
Šioje gatvėje yra dvi turistų daugiausia lan
komos vietos: brolių Lafitte namas bei kal
vė ir Absinthe House, namas, kuriame pira
tų vadas Jean Lafitte ir generolas Jack-
son'as planavo Naujojo Orleano mūšio stra
tegiją. Kalvė broliams piratams tebuvusi 
tik priedanga jų piktiems darbams užmas
kuoti, priemonė visuomenės respektui įsi
gyti. Absinthe name turistai leidžiami ap
žiūrėti slaptojo kambario, kuriame vykę 
generolo ir pirato pasitarimai. Nėra abejo
nės, kad turistams taipgi leidžiama pasėdėti 
prie baro ten pat įrengtoje smuklėje ir už 
gerą kainą išgerti stiklą alaus ar stipres
niųjų. Ir aukštesnės kainos pateisinamos, 
kada iš kiekvieno kambario į tave kalba 
istorija. 

Nemažiau tąja istorija dvelkia ir Chart-
res, Dauphine, Burgundy arba jas kertan
čios Conti, Toulouse, St. Louis ir kitos gat
vės. Ne vien dailininkas, fotografas, archi
tektas, bet ir šiaip meno ir istorijos mėgė
jas savo širdžiai ir akims ras čia plačias 
ganyklas. 

Piratų alėja, šv. Antano sodai (žino
miausia dvikovų vieta 19-to amžiaus vidu
ry, kada jos čia buvo itin populiarios ir šia
me mieste klestėjo kelios fechtavimo akade
mijos). Kongo aikštė (kadaise negrų ver
gų susitikimo vieta), Le Prete Mension (He-
len Pitkin "Louisianos legendose" pasakoja
ma, kad čia gyvenęs turkas, sultono brolis, 
ir turėjęs pilną haremą gražių merginų; da
bar čia įsikūrusi Naujojo Orleano Meno 
akademija), namai, kuriuose mirė vieninte
lis Konfederacijos prezidentas Jefferson Da-
vis... Visas Prancūzų kvartalas kvepia isto
rija, louisianiška kava, prieskoniais, turtin
gais jūros maisto patiekalais ir pralyvais 
(saldainiais, pagamintais iš lydyto cukraus 
ir pikano riešutų, kurie yra laikomi tipiš
kiausiais Louisianos teritorijos skanėstais. 
Juos pirmusyk pagamino virėjas maršalo 
Duplessis - Praslin, 1598—1675, kurio pa
varde saldainiai ir vadinami. 

Dar šio šimtmečio pradžioje federalinė 
valdžia buvo užsimaniusi miestą "pagrąžin
ti": nugriovė keletą senų namų ir jų vieto
je pastatė naujus, "moderniškus". Senieji 
orleaniečia: dar ir šiandien negali atleisti 
už savo miesto istorinių paminklų naikini
mą. Senųjų pastatų vertinimu, jų restaura
vimu, bei istorinės reikšmės kėlimu buvo 
daug.au susirūpinta po Antrojo pasaulinio 
karo. Tuo pat metu pradėta ir sąmoninga 
ir intensyvi turistų viliojimo akcija. J i ir 
šiandien tolydžio stiprinama. 

Pa t i sėkmingiausia turistams pritraukti 
priemonė, žinoma, yra karnavalai ,kurie 
vyksta Marti Gras sezono metu. Pažodžiui 
išvertus "Mardi Gras" reikštų "Riebųjį ant
radienį", taigi Užgavėnes. Tačiau tos Užga
vėnės čia pradedamos švęsti tuojau po Nau
jų Metų ir gavėniai besiartinant, vis inten
syvėja. (Tuo gal nereikėtų per daug stebė
tis, nes juk čia visur Kalėdų sezonas pre
kybininkų pradedamas "švęsti" jau lapkri
čio mėnesį.) Serijos balių, priėmimų, pasi
linksminimų baigiasi triukšmingais ir spal-
vigais paradais gatvėse, savo pobūdžiu 
primenančiais Ispanijoje a r Pietų Amerikos 
miestuose rengiamus karnavalus. Paradų 
programos, juos rengiančios organizacijos 
yra iš anksto numatyti ir jiems įtemptai 
ruošiasi. 

Iš paradų plačiausiai žinomi yra: Pasi
tyčiojimo (mockery) dievo Monus, preky
bos dievo Hermes, jūros dievo Proteus. Af
rikos karaliaus Zulu, Naujojo Orleano ro
manso paradai. Tačiau jie tesudaro tik da
lelę karnavalų programos, o ir jų pasiseki
mas kasmet keičiasi. 

Karnavalų metu ne tik vietiniai, bet ir 
turistai dažnai dėvi kaukes ir maskaradų 
kostiumus. Linksmybė, sako. būna visuoti
na, prekybininkų kišenės išsipučia, turistai 
išvažiuoja skaudančiom galvom bei susi-
plojusiom piniginėm, kuo paprastai ir įro
doma, kad turėta "geri laikai". 

Savaitgali Naujame Orleane praleidę ne 
linksmybių sezono metu. tegalėjome tik 
džiaugtis. Pragyvenimo būtinybių kainos 
buvo gana normalios ir visai prieinamos 
mūsų piniginėms. Maistas geruose restora
nuose daugeliu atveju kainavo pigiau negu 
kituose pietinių valstybių miestuose, ar net 
Chicagoje. 2inoma, j garsiuosius Antoine's. 
Arnaud's ar Broussard's restoranus nesi-
veržėme, nors manau, kad ir ten kainos, ne 
sezono metu, buvo įkandamos. Mūsų praban
gos viršūnė maisto atžvilgiu buvo plačiai 
žinomas vokiškasis Kalb's restoranas, ku
riame vž tris - keturis dolerius galėjai pa
valgyti sočius ir skanius pietus, pasiklau
syti akordeonu ir smuiku grojamų populia

riųjų vokiškų melodijų ir- iš viso pasijusti 
gana europietiškoje atmosferoje. Savo di
džiai mėgiamų austrių, vėžiukų ir kitokio 
jūros maisto normaliomis ar net pigiomis 
kairiomis sočiai galėjau atsivalgyti specia
liuose austrių baruose, kur ir alaus kainos 
:uvo stebėtinai žemos. 

Kalbant apie alų, turėjau ne visai sau, 
įsikalbėjusiam šio produkto žinovui, malo
nų nuotykėlį. Patį pirmą vakarą viename 
restorane paprašiau bonkutės vietinio, taip 
sakant, akiračio praplėtimui. Iš trijų pa
siūlytųjų dviejų jau buvau ragavęs kituose 
miestuose, taigi apsistojau prie trečiojo, dar 
neragauto "Regai". Patiko. Paprašiau ant
ros bonkutės ir, ta pačia proga jį pagyriau, 
patarnautojui nusiskųsdamas, kad esu iš 
Chicagos. kur vietiniai alūs nė šuns never
ti. Patarnautojas draugiškai šypsojosi ir 

'"'Mardi Gras" maskaradas Naujajame Orleane 

pritariančiai kratė ar linkčiojo galvą. Pa
kėlęs bonką (kaip kad daroma televizijos 
reklamose), apžiūrinė jau ją iš visų pusių 
laižydamasis, kol (prakeikimas!) viename 
etiketės šone išskaičiau: "Atlantic Brewing 
Co., Chicago, 111." Patarnautojas, pamatęs 
mano sumišimą, paguodė, kad alus tikrai 
darytas Naujajame Orleane, gi toji Chica
gos įmonė, ko gero valdanti tuzinus bravo
rų šame krašte. Jam. žinoma, visa širdimi 
pritariau, prisiekdamas savo mieste tokio 
alaus neužtikęs. 

Nesu džiazo muzikos mėgėjas (nors ta
riuosi apie šį meną nusimanąs po vienos 
Ryto Babicko paskaitos akademikų suva-
ž'avime, bet atrodė nedovanotina: lankytis 
džiazo muzikos lopšyje ir jos nepasiklausy
ti. Naktiniams klubams, išleidusiems į pa
saulį daug džiaso garsenybių, lankyti netu
rėjau nė laiko, nė pinigų. Tačiau pareigą 
atlikau, atsilankydamas Durname gatvėje 
esančiame garsiame Džiazo muziejuje, ku
riame, be ko kito. yra 10 telefonų, sujungtų 
su plokštelėmis, pailiustruojančiomis visas 
džiazo muzikos vystymosi fazes. Kiekviena 
plokštelė trunka pusę valandos. (Tai. žino
ma, nereiškia, kad aš ten penkias valandas 
ir praleidau besiklausydamas.) 

Iš visų pietinėse valstybėse lankytų mies
tų, ne vien man, bet ir kolegoms. Naujasis 
Orleanas paliko teigiamiausią įspūdį. Tai 
internaacionalus miestas tikrąja to žodžio 
prasmę. Šitokį vaizdą sudaro ne vien daik
tinė aplinka, bet ir žmonės, jų tradicijos, 
liberalios pažiūros į jiems svetimą žmogų. 
Tiesa, rasinis klausimaas ir čia buvo aktu
alus, tačiau ne toks akivaizdus ar įtemptas, 
kaip kaimyninių valstybių miestuose. Susi
tikti besišypsantį a r net linksmą negrą čia 
buvo dažnas reiškinys, o ne retenybė, kaip 
Mississippi ar Alabamoje. 

Žemėlapyje kiek panaši į priekalą, pa
guldytą ant Mississippi, Alabamos ir Geor-
gijos, iš šiaurės prislėgtą Kentucky, suplota 
guli Tennessee valstybė. Dėl savo siaurumo 
ji atrodo gana maža. tačiau, važiuojant iš 
vakarų j rytus, nuo Memphis, Arkanso pa
sienyje iki iškyšulio tarp Virginijos ir Šiau
rinės Carolinos viršūnės susidaro netrum
pas penkių šimtų mylių kelias. 

Kraštą skrodžianti to paties vardo upė, 
potvyniais kadaise nusiaubusi derlius ir pri
dariusi daugybę nuostolių, šiandien pažabo
ta užtvankomis, teikiančiomis elektros jėgą 
bent septynioms valstybėms. Apie šį gigan
tišką projektą ir jo įvykdymą su dideliu pa
sididžiavimu mums pasakojo limuzino vai
ruotojas, važiuojant iš Knoxville aerodromo 
į viešbuti. Mat, TWA (Tennessee Valley Au-
thority) štabas kaip sykis yra šiame mies
te. Kadaise buvau matęs įspūdingą filmą 
apie užtvankų darbus ("VVild River su 
Montgomery Clift ir Lee Pernieki, todėl jo 
pasakojimo sukelti vaizdai stojosi ryškūs 
ir gyvi. 

Tennessee yra žinoma ir dėl savo kitos 
energ'ios atominės. Oak Ridge fabrikuo
se buvo pagamintos atominės bombas, už
baigusios Antrąjį pasaulinį karą. 

Tennessee. kaip ir kitų pietinių valsty
bių, ūkininkai daugiausia augina kukurū-

* 
Vargu kuris mūsiškių nežino Pi- į 

lėnų tragedijos, kurioj lietuviai ne-
lygioj kovoj su kryžiuočiais, kuni
gaikščio Margirio vadovaujami, pa- į 
sirinko ne vergiją, ber mirtį. Tai 
tikras istorinis įvykis, atžymėtas 
14 a. Vygando Marbu rgiečio ir ki
tų vokiečių kronikose davęs poe
tinio įkvėpimo 19 a. lenkų ir lietu
vių romantikams 

Pilėnu tema lenkuose 

Lenkų rašytojai, skaitydami Lie
tuvą buvusios bendros jungtinės 
valstybes dalimi, didžiavosi jos pra
eitimi, kad net Kondratavičius, su
sitaręs su kompozitorium Moniusz-
ko, rengėsi parašyti Pilėnų tema 
operą, bet suskubo palikti tik įspū
dingą lietuviškiausią poemą — 
Margier, poemat z dziejow Litwy. 
Kraševskis įamžino Pilėnus istori
niam veikale Litvva ir apysakoj 
Kunigas. Dručki - Lubieeki parašė 
apie tai dramą (į liet. kalbą išver
tė Vaičiūnas). 1905 m. kompozito
rius Gorskis parašė operą Margier 
(libretas W. Walgu-r'io, pagal 
Kondratavičiaus poemą), kuri bu
vo 1927 m. pastatyta Poznanėje. 

Pilėnai mūsų raštijoj 
Lietuvių raštijoj Margirio ir Pi

lėnų temą įamžino Daukantas, Va
lančius, Šatrijos Ragana, Nagor-
noskis. Gimžauskas, Paparonis. L. 
Gira. Maironis, Dzūkas. Trakietis, 
Inčiūra ir Krėvė. Populiariausiu 
veikalu buvo Šikšnio - šaulėniškio 
drama "Pilėnų Kunigaikštis", su
vaidinta 1905 m. Rygoj. o nuo 
1919 m. daug kartų Kaune, Vilniuj. 
Petrapily ir kitur. Iš Kauno Vals
tybinio teatro ji turėjo būti išimta, 
nes po vieno jos vaidinimo, spe
cialiai lietuvių kariams, žiūrovai 
buvę taip elektrizuoti, kad norėję 
atsikeršyti pasilikusiems Lietuvoj 
vokiečiams. 

Taip plačiai rašytojų apdainuo
tas Margiris tapo vienu iš populia
riausių senovės lietuvių didvyrių. 
Po pastarojo karo ir sovietai tole
ravo Margirio istorinį asmenį, kaip 
kovotoją prieš vokiečius, kad net 
Salomėja Nėris buvo pradėjusi ra
šyti apie Margirį operai libretą, 
kurio betgi nebaigė. Po jos ėmėsi 
to darbo J. Mackonis, kurio sūru- | 
sintam keturių veiksmų, penkių pa
veikslų libretui "Pilėnai" 1953 m. 
jaunas, 27 -m., lietuvis kompozito
rius V. Klova davė beveik ištisai 
19 a. rusiškos mados muzikinį rū
bą. Ši opera buvo pastatyta 1956 
m. Vilniuje, vėliau užrekorduotą 
Lietuvoj ir pastaraisiais metais V. 
Tysliavienės pastangomis išleista 
Amerikoj trijų ilgo grojimo plokš
telių albumu. 

Jau ne tik Žalgiryje, bet ir 
Pilėnuos kovojo rusai 

Poetinės laisvės kraštų rašyto
jai - romantikai Pilėnų motyvą 
vienaip ar kitaip naudojo istorinės 
tiesos išryškinimui. Kitaip atrodė 
"Pilėnų' rašymo tendencija. Čia 
svarbiausia norėta pabrėžti nuo 
amžių glūdumos rusų - lietuvių 
rusinamos Lietuvos J. Mackonio 
draugystė ir tarpusavio meilė. 
Štai turinys. 

Pilėnų tragedijos metu kryžiuo
čių pasiuntinys magistras Ulrichas 
gundo Margip; sukilti prieš Gedi
miną ir tapti visos Lietuvos val
dovu. Margiris ir pilies minia, nu-

Kai rusais kolonizuojami net Pilėnai 
Klovos operą plokštelėje išklausius 
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jausdami kryžiuočių intencijas, 
su tuo nesutinka ir gena Ulrichą 
lauk. (Tik šis niekaip neišeina!) 
Jam tebesant, atvyksta Maskvos 
kunigaikštis Darnia su palydovu 
Potiku ir gausia svita bei dovano
mis pirštis Margirio jaunesnei duk
rai Eglei. Šie "saulės svečiai" pri
imami su didžiausiu džiaugsmo 
triumfu, ir jų garbei greit keliama 
triukšminga puota, kurios metu 
Ulrichui pavyksta suintriguoti ir 
palenkti kerštui prieš Margirį vy
resne jo įdukrintą dukrą Mirtą, 
pilies karžygio Udrio mylimą.ą. 
Keršydama už tėvo mirtį Margiriui, 
Mirta išduoda Ulrichui slaptą įėji
mą pilin ir pati pasitraukia pas 
kryžiuočius. 

Udris. ieškodamas mylimosios, 
įslenka į kryžiuočių palapinę, išsa
ko jai kryžiuočių pražūtingą ap
gaulę ir už susidėjimą su jais Mir
tą prakeikia ir palieka savo myli
mąją. Šito paveikta. Mirta nori 
grįžti pas savuosius, bet čia pat 
žūsta nuo kryžiuočio strėles. 

Puotaujančius pilies gyventojus 
su Eglės jaunikiu Danyla užpuola 
kryžiuočiai. Udris siunčiamas pas 
Gediminą prašyti pagalbos, nes 
jis "...žalčiu prašliauš. vanagu pra
skris" pro priešus. Pilėniškiai gin
damiesi nutaria, kad mirtis geriau 
nei vergija. Kovoje Danyla kviečia
mas užimti Udrio vietą. Kryžiuo
čiai ir jų talkininkai — ištroškę 
grobio žvėrys, vagys ir niekšai — 
artėja pergalėm. Pilėnai, nesulauk
dami Gedimino pagalbos, nutaria 
gyvi nepasiduoti: jie visi šoka į 
degančios pilies liepsnas. Operos 
dėmesio centras — Eglė ir Dany
la, prieš šokdami paskutinieji į 
liepsnas, padainuoja dar meilės 
duetą ir gauna iš paties Margirio 
tėvišką palaiminimą. 

Libreto sukirpimo trūkumai 
Jei ir šitoks libretas būtų teisi-

j namas rašytojo fantazijos laisve, 
: tai jo autorius kaltas už anų laikų 
gyvenimo būdo iškreipimą. Tada 
pilys buvo nuo priešų apsigynimo 
tvirtovėmis. Jose negyveno nuolat 
moterys, vaikai ir seneliai, bet tik 
budėdavo sargyba, kartais ir nuo
latinė karių įgula. Apylinkių gy
ventojai subėgdavo pilin vien pa-

: vojų atvejais, bet taikos metu jie 
pulkais pilin neplūsdavo. nepriimi-
nedavo ten miniomis svečių ir ne
puotaudavo. 

Iš Mackonio libreto aišku, kad 
kryžiuočių pasiuntiniui vedant de-
rybas pilyje, jų kariai jau buvo 

;prie Pilėnų. Kaip tokiu momentu 
galėjo patekti pilin neapiplėšti tur
tingas Maskvos jaunikis su svita 

I ir dovanomis? Kaip tokiu moraen-
; tu pilėniečiai galėjo puotauti ir 
nematyti, kad ir Mirta išslinko į 

; .ryžiuočių palapines? Jei ten ne
būtų jau buvę kryžiuočių, kaip jie 

i taip staiga būtų užpuolę puotau-
; jančius ? Taipgi, libretas, autoriui 
jungiant Maskvą su Pilėnais, išė-

; jo tikras prasilenkimas su istori-
i įos gyvenimiška tiesa. 

Įtakos, skoliniai ir autentiškoji 
daina 

Klausant šios operos Klovos mu
zikos, sunku sutikti su jai primes-

; tos lietuviškos operos vardu. Tai 
i 19 a. rusų romantinės muzikos mo
zaika, su Čaikovskio muzikinių fra-

i zių persvara. Potiko daina — gry-
: nai rusiškas trepakas. Kartais 
kompozitorius paklajoja ir po ita
lų muzikinius laukus tPuccini, 
Mascagni), pasiskolindamas jų me
lodinių frazių ir net impresionis-
tiškų Debussy nuotaikų. Kompo
zitoriaus autentiškos muzikos ga
lima užgirsti kai kuriuos rečitaty
vuos, o lietuviškų liaudies dainas 
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— kai kuriuose choro dainavimuos : 
Valio sveteliai. Drevėj bitelė su
trinko, ir priešmirtinėj maldoj j 
dievus, kur gražiai panaudota pie
menukų raliavimo motyvai. 

Toli gražu, šie keli lietuviškos 
liaudies motyvai nepadaro operos 
lietuviška! Ir kyla klausimas, ko
kią muziką būtų parašęs "Pilė
nams" šis jaunas kompozitorius, 
jei jis brangintų savo nuosavos 
kūrybos originalumą ir tiek my-

, lėtų savo gimtą kraštą, kaip Grie-
gas Norvegiją ar Verdi Italiją, ir 
turėtų minėtų kraštų laisvę kū
rybai ? 

Tačiau negalima neigti, kad ru-
| sų romantiškoji muzika nėra gera 
į ir jausmingai patraukli. Tad ir 
konglomeratinė V. Klovos operos 
muzika turi jausmingai vedamų 
melodijų, kai kur geriau, kai kur 

: blogiau lydinti bei paremianti teks-
i to žodžius, nuotaikas ir situacijas. 
Pvz. labai neįtikinanti Ulricho iš
vijimo scenos muzika; arba, kal
bant apie vykusiai paryškintas 
dramines situacijas, jų apstu ket
virtam veiksme. Libreto žodinia-

' me turiny ant gudriai paslėptos 
rusiškumo propagandos. drąsiai 
žaidžiama politiniai rizikingomis 
patriotiškomis frazėmis, pvz. pas
kutinėj Margirio arijoj: "Geriau 
mirtis, negu vergovė" arba choro 
dainavime "Uz laisvę brolių mo
kėsim krauju", 'Tebūna prakeik-

; tas, kas už laisvę gyvybės pagai
lės" ir panašios frazės gali veikti 
elektrizuojančiai į patriotiškai gy-

: vas pavergtųjų klausytojų širdis. 

Solistai ir pati plokštelė 

Plokštelės pildytojų balsai, at
rodo, rinktiniai. Stasiūnas — Mar-

, giris. Saulevičiūtė — Eglė (duk-
;tė), Aleškevičiūtė — Mirta, Mar-
! girio augintinė, Tervydas — Ud-
> rys. Adamkevičius —• Danyla. jo 
• palydovas Potikas — Lietuvnikas, 
. Paulauskas — Ulrichas, Vasiliaus
kas — vienuolis ir eilė mažesnėse 
rolėse kitų. Tik pasigendama aiš-

[ kios tarties. Be klavyro prieš akis, 
beveik nejmancma suprasti libre
te turinio, bei paskirų frazių . i r 
didžiosios teksto žodžių dalies. Da
linai kaltas daugybės teksto žo
džiu kirčio nesuderinimas su mu
zikiniu kirčiu Gal ir dėl to, 
kad pati operos plokštelių įra
šymo technika, atrodo, atsilikusi 
nuo šiandienos mažiausiai puskapiu 
metų! Tai ne High - Fideiity, bet 
Low - Fideiity! Orkestras skamba, 
kaip apmuilintas. Muzikos skam
besiui trukdo ir kiekvienos plokš
telės vienos pusės užrnovimo šky-

I lės išcentrinimas. Akivaizdoj šių 
plokštelės trūkumu, ryški žodžių 

. tartis girdėti tik mažųjų rolių so
listų ir liaudies dainų motyvais 
chorų dainavimuos. 

Išorinis "Pilėnų" operos plokš
telių albumo vaizdas gana patrauk
lus. Viršelis papuoštas spalvota 
"Pilėnų" operos scena su įspūdin
gai kostiumuotais artistais. Virše
lį atvertus, yra anglų kalba "Pi
lėnų" operos libreto santrauka ir 
veikėjų pavardės, ši plokštele — 
tai dar vienas dabarties istorinis 
liudininkas, kaip pavergtoj Lietu
voj rusinama net gilioji senovė ir 

j kaip skandinamas rosicizme mū-
. siškis kompozitorius, kurio kūrinį 

Senamiestis "pilėnus' vargu ar galima ir drįs-
Iš Čiurlionio galerijoje spalio 10 atidaromos jaunųjų dailininkų parodos ti pavadinti lietuviška opera. 
Birutė Bulotaite 

zus. kviečius, medvilnę ir tabaką. Daugiau 
negu pusė ploto yra apaugę miškais. Ąžuo
las, geltonoji pušis, kaštonas yra dažniau
siai užtinkami medžiai. Pramonėje dominuo
ja cheminiai gaminiai. Tennessee valstybėje 
yra ir didžiausias pasaulyje (Ducktown) sie
ros rūgšties fabrikas. Žemėje randama gau
siai mineralų ir kitokių cheminiams produk
tams reikalingų žaliavų. 

Tennessee sostinė Nashville (171,000 gy
vent.) ir buvo pirmoji mūsų kelionės pieti
nėse valstybėse sustojimo vieta. Dar prieš 
mums atvažiuojant, Nashville vardą į pir
muosius šio krašto laikraščių puslapius bu
vo iškėlęs vieno restorano piketavimas dėl 
rasinio diskriminavimo. Pasirodė, tai būta 
mažos "hamburger shop" miesto centre. Pi
ketavimas tęsėsi ir visą mūsų vizitavimo-lai
ką, teikdamas vietiniam dienraščiui pirmo
jo puslapio antraštes: "Devynioliktoji pike-

Romantiškiejį dvarai pietinėse valstybėse Pilie 
tinis karas daugelį jų nulygino su žeme 

tavimo diena!.. Dvidešimtoji... Dvidešimt 
pirmoji..." etc. Vakarais, grįždami iš darbo, 
turėdavom pro tą restoraną praeiti. Vis ma
tydavome mažą, gal dešimties jaunų žmonių, 
daugumoje negrų, būrelį, su plakatais, rei
kalaujančiais "laisvės dabar", "lygių balsa
vimo teisių" ir t. t. Aplink juos nuolat su
kinėdavosi policininkai, laikraščių, radijo ir 
televizijos reporteriai, kurių skaičius visuo
met būdavo keleriopai didesnis negu pačių 
piketuotojų. 

Pašaliniam toksai piketavimais sukeltas 
įspūdis apie Tennessee iš tikrųjų nebuvo 
šiai valstybei charakteringas nė pelnytas, 
nes, rasiniu atžvilgiu tai yra gal net pati 
tolerantiškiausią iš visų pietinių valstybių. 
Visi sutiktieji čiabuviai, bent mūsų akivaiz
doje, stengėsi perdėtai objektyviai komen
tuoti rasistinių demonstracijų sukeltas sen
sacijas ir nuolat priminti mums, kad jų gal
vosena ar gyvenimo būdas nieku nesiskiria 
nuo šiaurinių ar rytinių gyventojų ir kad 
panašios demonstracijos esančios grynai 
provokacinio pobūdžio, kokių šiandien visur 
esą apsčiai. Jie stengėsi iškelti faktą, kad 
net Pilietinio karo išvakarėse Tennessee at
sisakė jungtis prie iš Sąjungos išsiskirian
čių pietinių valstybių ir į Konfederaciją įsi
jungė tik prezidentui Lincoln'ui paskelbus 
mobilizaciją. Net ir po to. Pilietinio karo 
metu. Tennessee valstybė davusi 115.000 
vyru Konfederacijos kariuomenei ir 31.000 
karių Federalinei armijai. 

NashviH'je, kuri ne iš karto pasidarė 
T-nnessee valstybės sostine (ši garbė prieš 
tai teko Jonesboro, Greeneville, Knoxville ir 
Murfreesboro miestams) gyveno visa ei
lė žymių žmonių, kurių tarpe generolas Sam 

Houston. James K. Polk ir Andrew Jack-
son (pastarojo vardu pavadintas ir pats di
džiausias bei gražiausias šio miesto viešbu
tis). Miestas yra patogioje ir gražioje vie
toje, pačiame valstybės viduje ir tur i am
bicijų pasidaryti konvencijų bei suvažiavi
mų centru. Šiam tikslui pastatyta ir didžiu
lė, keliolika tūkstančių talpinanti, moderniš
ka ir patogi auditorija. Pati didžiausia kliū
tis, sakyčiau, yra gerų restoranų t rūkumas . 

Ne vienam amerikiečiui Nashville ge
riausiai žinoma dėl tradicinės liaudies muzi
kos ir dainų programos (Grand Ole Opry) 
šeštadieniais girdimos radijo bangomis. 

Knoxviile (112,000) miestą, kuriame 
yra vienas didžiausių pasaulyje marmuro 
apdirbimo fabrikų, teturėjau progos matyt i 
tik anksti rytą ir vėlai vakare. Mat. mūsų 
tuometinis tikslas iš tikrųjų buvo už poros 
šimtų mylių esantis Greenville miestelis, tai
gi Knoxvillėjc tik nakvodavome. Mano ko
lega, Knoxvillėje praleidęs savaitgalį ir spe
cialiu autobusu pavažiavęs į Cherokee,, N . 
Carolina, gyrėsi niekada nematęs gražesnit} 
gamtos vaizdų, kaip pervažiuodamas Smo-
ky Mountains. Juo patikėti nebuvo sunku, 
nes visi šiuos kalnus aprašę poetai negalėjo 
klysti. 

Betgi važiuojant j C-reenville pusę, vaiz
dai nė iš tolo nebuvo įspūdingi. Neretai pa
kelėse matėsi pietinėms valstybėms tipiš
kos žemės ūkio darbininkų lūšnos, apgyven
tos negrų arba žemesnės socialinės klasės 
baltųjų (low whitcs), vaizdžiai aprašytų 
Erskine Caldwell'io novelėse. 

(Pabaiga kitą šeštadienį) 
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KA GALVOJA STUDENTIJA? 
Kodėl buvę veiklūs ir kūrybingi moksleiviai, įstoję 

į studgntu eiles kartais praranda tas ypatybes: 
pravedė Jūratė Juozevičiūtė 

(Atkelta iš 2 psl.) irie visiškai užsidaro savo stu-
Visi sutikome, kad tokia prob- j dijose. niekur kitur nedalyvau-

lema yra, kad ji yra aktuali, darni, nutarėm, kad toks užsi-
Jai išspręsti reikia aktualiųjų sklendimas yra nesveikas nei 
studentų pagalbos, nes jauna- pačiam studentui, nei jo orga-
sis studentas dažnai varžosi, 
patekęs j vyresniųjų grupę. 
Klausydamasis vyresniems pri
taikytų paskaitų, j is įsivaizduo
ja, kad nieko neišmanąs ir ne
suprantąs. Patekęs i pačią '•že
miausią" vietą studentijoje, ką j prenumeruoti Ateitį ir t. t. Ne
tik palikęs '•aukščiausią'' vietą; galima pateisinti pasakymą "'aš 

nizacijai. Jeigu studentas ir yra 
labai studijose įsikniaubęs, vis 
dėlto jis turi rasti laiko ir kvėp
telėjimui. Pasivaikščiodamas, ga 
lėtų užeiti pas kaimynus ir 
draugus ir paraginti juos užsi-

moksleiviuose, jaunasis studen
tas vėl iš naujo pergyvena vi
sus nedrąsumo, apatijos ir nu
sivylimo jausmus. 

neturiu laiko veikimui". 
Mintin įstrigo posakis: "Ne

klausk, ką stovykla tau duos. 
bet ką tu duosi stovyklai". Ši-

Kai kas galvoja, kad to gali-1 ta frazė nėra visai tiksli, nes 
ma išvengti, išrenkant naujuo- Į mes stovyklaudami, sąmoningai 
sius studentus tuoj į pačias; turime stengtis gauti daug iš 
valdybas. Tačiau nepatyręs, ne- j stovyklos. Tačiau, duodami sto-
susipažinęs studentas negali j vykiai, mes ir sudarome atsar-
daug įnešti į valdybos darbą, j gą. iš kurios galėtume semti. 
Tad būtų daugiau naudos, suda 
rant valdybas iš vyresniųjų ir 
jaunesniųjų studentų. Nereikia 
per daug stumti, raginti ar vers-

gi mes, kaip lietuviai, turime 
rūpintis pirmoje eilėje lietuvy
bės reikalais, kartu nepamirš
dami ir juodukų problemos. 
Mums lietuvių problemos turi 
būti aktualiausios. 

Kaip konkrečiai ir praktiškai 
padėti juodukams? 

1. Pakviesti paskaitininkus 
juodukus į LSS susirinkimus 
arba į SAS susirinkimus. 

2. Bandyti pakeisti nuomonę 
aipe juodukus savų lietuvių tar
pe. 

3. Kai sukursime šiemas. sa
vo šeimose ugdyti toleranciją 
juodukams. 

4. Nebėgti iš rajono, kai juo
dukai įsikrausto, nors žinomas 
dalykas, kad lengviau dirbti su 
juodukais, negu su jais gyventi. 

5. Jei kas nori tikrai dirbti 
su juodukais, tai tegul pasilie
ka rajone, kuriame yra juodu
kų, vietoje važiavęs į "Freedom 
schools". 

Ar ateitininkas studentas yra 
"prejudicet?" Mes visi mažiau 
ar daugiau nusistatę prieš juo
dukus, ne prieš juos asmeniš
kai, tik prieš jų veiksmus. Vie
no šito nusistatymo priežastis 
glūdi tame, kad mes juodukų 
pilniau nesuprantame. 

Zita Sodeikienė Susimąstymas 
Iš Čiurlionio galerijoje spalio 10 atidaromos jaunųjų dailininku parodos 

DIALOGAS SU 2 MOGUMI BE 
DIEVO 

Nors vyresniųjų parodytas 
draugiškumas ir paskatas daug 
padėtų jaunam studentui, ta- į 
čiau, beeidamas į universitetą Kokia y r a S tudento į t aka Į 

ti jaunąjį studentą į visokerio- j ir susidurdamas su įvairiom pa- v i s u o m e n ę ? — p r a v e d ė 
pą veiklą, nes kils natūralus jo žiūrom, jaunasis studentas bręs- fljyvdas B ič iūnas 
pasipriešinimas. Užtenka vien ta. Jis supranta, kad reikia, bū- \ 
švelnaus stumtelėjimo. i tina, lengva ir paprasta įsijung-! I s karto nutarėm, kad stu-

Pakalbėję apie studentus, ku-! ti j lietuvių studentų veiklą. " : d e n t a s n e t u r i J o k i o s * t a k o s v i" 
[ suomenėje. Tačiau vėliau pra

dėjom šią problemą sumuoti 
taip. 

1. Studentai ateitininkai yra 
moksleivių labai laukiami. Šio- i 
je srityje jie galėtų labai daug 
asmeniškai moksleiviams patal
kinti. 

2. Studentai visuomenei dau
giau įtakos turėtų, jeigu jie nuo 
visuomenės patys nebūtų izolia-
vęsi. Turėtume daugiau gerbti 
ir kitų organizacijų narius, kaip 
neolituanus. skautus akademi
kus, santariečius. 

3. Mūsų organizacija turėtų 
daugiau įtakos, jeigu kiekvienas 
rūpintųsi savo organizacija ir 
jos naujų narių prieaugliu. 

Problemoms tiesiog nebėra galo... Iš kairės: M. Burzdžiūtė. R. Smai-
lytė. Aliukas, J. Vasiliauskaite. A. Gylytė, D. Zeikutė, R. Bražytė. 
U. Mildažytė, B. Bražinskaitė. V. Svotelytė, K. Balta, D. Pauliu-
konvtė. J. Garsyte, A. Drukteinis, D. Chodeckaitė. 

Studentas moksleivių veikloje: pravedė 
Terese Idzelytė 

(Atkelta iš 1 psl.) 
vidalų aptarimas yra labai kon
densuotas, bet kaip tik dėl to 
iš autoriaus pareikalavęs daug 
darbo esmingiausių dalykų at
rankai. Taip pat kondensuotai 
ir nuosekliai autorius apžvelgia 
perėjimą iš natūralistinio ateiz
mo į humanistinį ateizmą. Čia 
ypatingai daug dėmesio skiria
ma Nietzsches žmogaus filoso
fijai, kuri niekada galutinai ne
išsilaisvino iš materialistinio na
tūralizmo, bet Įtakingai pasitar
navo dabarties ateistinės filo
sofijos kūrime. 

Trečioje daiyje randame tr is 
svarbias ir įdomias temas: mir
tį, laisvę ir ateistinį prasmės 
ieškojimą beprasmybėje. Visų 
pirma dr. Girnius nušviečia mir
ties filosofine prasmę, rasda
mas ją intymiai surištą su žmo
giškuoju prasrr.es rūpesčiu. Ta-1 
riamąjį nuo šio rūpesčio nusi
gręžimą autorius suseka Schop-
penhauerio filosofijoje, išryškin
damas žmogaus nuo mirties slė
pimosi prasmę. šioje dalyje 
nagrinėjami ir kiti dabarties 

; humanistinio ateizmo atstovai 

ir jų mirties filosofija. Mūsų fi
losofo įsitikinimu, ateistinė mir
čiai atvirybė yra visuomet dvi- J 
prasmiška. Jis rašo: "...Nėra: 
nieko dviprasmiškiau už... ape
liavimą 'naudotis diena', kai vie
nu atveju tai reiškia žmogišką 
savo gyvenimo įprasminimą, tai 
antru — paprastą gyvenimu 
smaginimąsi" (260 psl.). Labai 
svarbus yra "Laisvė be kaltės" 
skyrius, kuriame filosofiškai iš
nagrinėjama žmogaus dvasinė 
prigimtis, vertybė ir atsakomy
bė. 

Paskutinioji knygos dalis ski
riama žmogaus be Dievo pavi
dalams gyvenime aptarti, čia 
autorius atsikreipia į konkre

čias žmogaus be tikėjimo for
mas dabarties literatūroje. Kur
damas žmogų, rašytojas stovi 
prieš svarbiausias gyvenimo 
problemas. Literatūra, kaip ir fi
losofija, domisi žmogaus gyve
nimo prasme ir todėl ji išreiš
kia žmogų kaip žmogų. Jei su 
autoriumi ir nesutiktume, kad 
"filosofija labiau atspindi, koks 
atitinkamas amžius ilgisi būti. 
literatūra — koks jis faktiškai 
yra' ' (379 psl.), tačiau turėsi
me pripažinti, kad literatūroje 
filosofas visuomet ras akivaiz
džių ir prasmingu tiesų, nušvie
čiančių žmogų aplamai ir žmo
gų be tikėjimo į Dievą. Ieško
damas autorių, kurie atskleistų 
ateistinius pavidalus, dr. Gir
nius pasirenka tik būdingiau
sius įvairių tautų atstovus, kaip 
Jean Anouilh, Franz Kafka, 
Henri Michaux. Maurice Blan-
chot, Herman Kasack, Albert 
Camus. Arthur Koestler, Ernest 
Juenger, Andre Malraux, E r 
nest Hemingvvay, Jean - Paul 
Sartre. 

Nepaprastai reikšmingas yra 
autoriaus baigiamasis žodis, iš
keliantis krikščioniškosios atsa
komybės prasmę ateizmo aki
vaizdoje. Tikintieji privalo prie
šybės ateizmui nepaversti prie
šybe žmogui be tikėjimo į Die
vą ir nepamiršti savo pačių kal
tės dėl ateizmo iškilimo. "Tie 
klausimai, kuriuos kelia žmo
gus be Dievo, turi neraminti ir 
mus, nes mūsų pareiga liudyti 
šių klausimų krikščioniškąjį at
sakymą" (544 psl.). 

Baigdami šios knygos apžval
gą, norėtume sustoti prie vieno 
principinio dalyko, kurio iš
sprendimas, gal būt, peržengia 

veikalo rėmus. Dr. Girnius tei
gia, kad yra du pagrindiniai ke
liai, kuriais žmogus be Dievo 
gali būt i neraminamas ir budi
namas. Pirmasis kelias y ra po
zityvus Dievo buvimo įrodymas, 
an t ras is — vidinė ateizmo kri
tika. Mūsų manymu, šie du ke
liai susijungia ir susibėga. Yra 
klaidinga manyti, kad metafi
zinio Dievo buvimo įrodymo jė
ga slypi jo konceptualinėje są
rangoje ir priežastingumo prin
cipe. Iš tikrųjų Dievo buvimo 
įrodymas įgyja savo tikrąją 
prasmę, tik nušvietus ir atpa-
žinus giliausias žmogaus egzis
tencijos dimensijas, tik iškeliant 
žmogaus "palinkimą" Nebaigia-
mybėn. 

Mūsų filosofas atiduoda sa
vo dancą skaitytojui, nestatyda
mas j a m jokių sąlygų. Tačiau 
šio veikalo prigimtis reikalauja, 
kad į jį įsigilintume su objekty
viu nusiteikimu ir besąlygine 
tiesos ieškojimo intencija. 
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M O V I N G 
J. NAUJOKAITIS 

Ogų metu patyrimas 
Apdraustas perkraostymas 
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TV — RADIJŲ TAISYMAS 
P. RUD£XAS 

4448 S. Westem Ave. 
Tel. 847-4829 

Čia pat galite gauti Briedžio dažę. 
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VKRTIMAI — PILIETYBE — LAIŠ
KAI — AFIDA VITAI GIMINIŲ 

ATVAŽIAVIMU 
K. Gineitis 

3235 S. t'nion Av„ Chicago 16, DL 
Tel. VIctory 2-0105 

T E L E V I Z I J A S 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuves darbą S10 ir dalys. 
Pritaikau 26-tą stotį. 

J. M I G L I N A S 
2549 W. 69th St. H a, PR 6-1063 

Šiose diskusijose kilo du pa
grindiniai klausiniai: ar studen
tas prisideda prie moksleivių 
veiklos, o jeigu ne. kaip jis ga
li prisidėti? Nutarta , kad stu
dentai, kaip organizacija, dar
buojasi su moksleiviais, ruošda
mi kursus ir globodami jų bū
relius. Tačiau tokio prisidėjimo 
neužtenka. Studentai turėtų sa-

Studentas įvertina lietuvai
tę studentę: pravedė Anta
nas Vainius 

buvo nusiskųsta, kad jiems 
trūksta džentelmeniškumo ir 
dėmesio mergaitei, kad jie mer-

Įvertinimas aptartas dviejose: ? a i t e i m a " t o o rnuch for gran-
plotmėse: dvasinėje ir intelek- t e d " - D a r apsunkina mergaičių-

V A L Y M A S 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi I. RUDIS 

Tel. CLiffside 4-1050 

tualinėje. 
Kadangi lietuvaitė studentė 

Studentai padeda neturi pakankamos filosofinės 
bet tuo pačiu orientacijos (šita nuomonė su-

orgamzacija. 
moksleiviams 
moksleiviai taipgi padeda stu
dentams. 

Jaunučių reikalas iškilo, vie
niems teigiant, kad patys moks-

tinka su biologiniais ir psicho
loginiais įrodymais), jos veiks
mai yra jausminiai ir paviršu
tiniški. Mokslinis tyrinėjimas 

leiviai. nepilnai pažindami save; į r odė. kad moteris Vra arba 
ir neturėdami pedagoginės nuo-: viename arba kitame* gabumo drjstančios parodyti nepasiten-

bemiukų neigiamy-

berniukų santykius lietuviuose 
ir tai, kad lietuvių berniukų 
daugelis stokoja laisvumo, in-
formalumo elgesyje ir ypač at
virumo. 

Pagaliau ir berniukai neišken
tė neatsiliepę. Jie kaltino n e r - l 
gaites. ios kartais jie tampą 

j TeL GEovehfll 6-7875 
! ALF. STANČIAUSKAS -

HEATING and COOLING 
iUdjmtj tr Saldynuj Įrengimą*) 

7804 So. BockweO Street 
CHICAGO 29, ILL. 

berneliais nes mergaitės ne

jautos, negali jaunučiams va
dovauti. Tam reikia studentų. 

vo asmeniška iniciatyva veikti, \ ypatingai vasaros stovykloms. 
Studentas turėtų jausti pareigą, 
jeigu vasarą nedirba ar nesi
moko, pasiūlyti dirbti MAS sto
vyklose. 

Tarėmės, kaip studentas ga
li prieiti prie moksleivių ir jiems 
padėti. Geriausias būdas — bū
ti kuopos globėju ir skatinti pa
čius moksleivius gyvinti kuopos 
veikla, kurti, vadovauti . 

suorganizuodami iškylas i mu
ziejus, pakviesdami į namus 
grupę moksleivių diskusijoms. 
Nors yra nemažai galvosenos 
skirtumų tarp studento ir moks
leivio, studentas turėtų supras
ti, kad jo interesai gali būti 
įdomūs ir moksleiviui. Jis turė
tų moksleivi supažindinti su 
studentija ir su visa ateitininkų 

Moters ir vyro besikeičiančios roles: pravedė 
Vida Ripskyte 

Trumpai aptardami moters ir Į teris neturėtų būti aukštesnio 
vyro roles, padarėm tokias iš
vadas. Kintanti civilizacija išve
dė moterj iš virtuvės, š i to dėka. 
moteris, turėdama daugiau lais
valaikio, bando užpildyt j į at
likdama daugelį įvairių kitų 
darbų. Vyro rolė yra išlaiky
mas namų finansiniai. Tačiau 
jis namuose dominuoja moterį. 

Kiio klausimas, ką turėtų da- i 
ryti vyrai, kad išlaikytų savo į 
vietą šeimoje ir kad nebūtų do-! 
minavimo iš vienos a r kitos pu- : 

sės° Nutarėm, kad vvrui ir 

išsilavinimo už vyrą. o jeigu ji 
yra, tai ji neturėtų pasirodyti 

; pranašesnė kiekviena proga už : 
- vyrą. 

Palietėm lietuvių šeimos klau-
, simą. Atrodo, kad mūsų tarpe 
, tuokiasi maždaug vienodo išsi-
I lavinimo žmonės. Tačiau lietu-
J viai berniukai nerimauja, kad 
i mergaitės taipgi siekia aukš-
: čiausio mokslo, kadangi, ber-
: niūkų manymu, tai neleis atlik-
į ti joms savo pareigas šeimoje. 

Bet tai paaiškės anksčiau ar 
žmonai reikia panašaus išsila- : vėliau. Pagyvensim — pamaty-
vinimo ir panašių interesų. Mo-' sim... 

Rasinis klausimas ir lietuvis studentas: pravedė 
Onute Damaite 

Rasinis klausimas yra aktu
alus mums studentams todėl, 
kad gyvename to klausimo sū
kuryje. Ir kaip krikščionys, mes 
turime rūpintis kiekvienu as

meniu pasauiyje. 
ma mes turime 
asmeniškas ir 
problemas. Nes 

Bet visų pir-
spręsti savo 
organizacines 
daug žmonių 

krašte, o vyrai daugiau pasto
vūs. Dauguma mergaičių sle
pia savo gabumus, bijodamos 
suvaržyti būsimuosius savo vy- j 
rus. 

Kokiose profesijose labai 
trūksta lietuvių? — prave
dė Rimantas Repšys 

Buvo kalbėtasi apie tas sri
tis, kuriose jaučiama specialis
tų trūkumas ir kurį galėtų už
pildyti lietuviai mokslininkai. 
Taipgi prieita išvadų, kad lie
tuviuose ypač trūksta filosofi
nio subrendimo ir filosofinės 
orientacijos;. Lietuvių kalbos ži
nojimas irgi gana silpnas. Poli
tinės orientacijos taip pat 
trūksta, nors ši sritis kiekvie
nam turėtų būti svarbi. Ir ap
lamai humanitarų, sociologų, 
muzikų, aktorių, rašytojų mū
suose jaučiama stoka. 

Mergaite įvertina darbartini 
lietuvj studentą: pravedė 
Indre Damušyte 

Mergaitės pasisakė, kad jos 
įvertina faktą, jog dauguma lie
tuvių studentų yra gana man
dagūs, bent mandagumo tai
sykles žino ir jas vykdo geriau, 
negu dauguma amerikiečių. 
Taip pat buvo teigta, kad lie
tuviai studentai dažnai moka 
gana darniai sujungti rimtumą 
su gyvumu, gilumą su sąmojum. 

Tačiau mergaitės nusiskundė. 
kad nemaža dalis lietuvių stu-

kinimo dėl 
bių. 

D A Ž Y M A S I R 
D E K O R A V I M A S 

Vidaus ir lauko darbai. 
ALGIMANTAS DIKINIS 

Tel. 735-7338 
3613 W. 66th PI., Chicago. 111. 

Daugiau kaip 50 metų 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams. 

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje 

A Wįff 

% 
August Saldukas, 

Prezidentas 

4040 Archer Ave. Chicago, IL L. 60632 
Telef. C L 4-4470 

S k I P ' S SELF 
w I * l r «SERVICE 

Uquor Store 
5515 SO. DAMEN AVE. ALL PH0NES WA 5-8202 

OCTOBER — SPALIO 1, 2, 3 D. D. 

FRANK'S T. V. & RADIO, Inc. 
8240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING 

OTARD IMPORTED COGNAC Fifth $4-98 
BARON VON KEUEG V.S.O.P. 

IMPOKTED GKRMAN BRANDY Fifth $3-89 
MEISTERBRAND V. S. O. P. GERMAN 

BRANDY 80 Proof Fifth $4-98 
GRALV \LCOHOL 190 Proof U. S. P . Ftfth $4-89 

te% INSURFD 5% 
eurrent divfclcnd «>„ imestment bonus 

*%% TOVTJ>E>DV MOKAMA PAGAI. VISAS TATPYMO SĄSKAITAS, 
t ž 1 metų investavimo bonus mokoma 4y2

r' dividendu kas pu.-~metj ir 
dar išmokame po %</£ nž kiekvienus metas. 4 metams praėjus. 

BRKJHTON SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 AKCHKR AVKMK. CHICAGO 32. II.I.INOIS 

Valandos: Pirm.id.. Antrad.. Pr-nkt. ir šeštad. 0 v. r. 4:30 p. p. 
Trečiad. uždaryta: Ketvirtai. P v. r. — 8 v. v. 

CIRCUIT T V * RADIO (LIETUVIAI) | 
Sav. DAN LIUTIKAS 

TAISTMAS yra mOsu SPECIALYBE. VISU 3AMYBOS 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAa | 

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

RICCADONNA VERMOUTH EVfPORTED 
Dry o r Sweet 30 oz. Bottle $1.29 

YIGOS1.VVIAN RIESLING. SAUTERNE 
or BĮ RGUNDY WINE Fifth ggc 

SANDY MACDONALD IMPORTED 
BLENDFJD SCOTCH YVHISKY 86 pf. Fifth $3-98 

ASSOKTiO 1960 VINTAGE 
GERU \ \ VVENES Fifth .98 

ADVOKAAT EGGNOG LIQUEUR Fifth $3-39 
IIEINEKI \*S IMPOKTED BEER 

Cavr of IĄ—12 oz. No Dpposit Bottles Cas** $7-95 
rūpinasi juoduku problema, bet- : dentu r daue ^eria. Taip pat 

į Kas tik turi gėrę skonį, 
į Viskę perka pas Lieponj! 

| LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
• 

TURI DVI KRAUTUVES CHICAG0JE: 
: BRIDGEP0RTE, 3207 S. Halsted St., VIctory 2-4226 \ 
l Vedėjas E. RUDAITIS * 

j FURNITURE CENTER, INC 
: MARQUETTE PK„ 62 M S. Westernf PRosp. 8-5875 
| Vedėja* i. LTEPONIS 
• 
j Piitnad. ir ketvirt., nu0 9 iki 9:30. kitom dienom nuo 9 iki 6 v.v. 
« Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. 
• 
• Rugsėjo mėnesį abi kmihn^s ^kmadipoiai?. u idaotos 

http://prasrr.es
file:///LCOHOL
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NAUJI LEIDINIAI 400 metų gimimo sukakti, iš 
antros pusės būtų tiesiog sim
boliška ir konkrečiai prasmin-

• LITI ANT S. Lithuanian ' lonistus. Šitoji praeitis, su visu Šioji psichologinė drama su-
Quarterly (Volume Ten). Num- ano amžiaus kontekstu, donelai-! pačiu laiku 250 metų sukakti 
ber One. Spring 1964 Redakto- tiniame "Lituanus" numeryje i nuo didžiojo Donelaičio gimimo, 
rius Thomas Kemeikis. Tai pir- gana gerai pristatoma. Tačiau! jo klasiškoji "Metų" poema išei-
mas jau knyginio formato žur- cūtų buvę pravartu lygiagre-; tų anglų kalba. O gal? 
naio numeris, skirtas Donelai- čiai užsiminti ir apie nūdieninę i A. Nykos - Niliūno verstojo 
čio jubiliejui paminėti. Išorinė situaciją Donelaičio gimtajame j "Hamleto'' platesnę recenziją 
žurnalo išvaizda daro mielą, es- krašte, kada net poeto gyven- j netrukus spausdinsime Kultūri-
tetinį įspūdi. Labai prasmingas; toms vietoms primetami rusiš- niame Drauge. 
Donelaičio temai dail. A. Ku- ki vardai ir viskas vėl užtvin- • Nerimą Narutė, RELIKVT-
rausko viršelis: liepsnojanti : doma naujais kolonistais, tik : JOS. Lyriniai natiurmortai. Iš-
saulė ir skulptūriškai liaudis- šį kartą atvežamais čia iš ry- , leido "Lietuvių Dienos". LB 
kas lietuviškas sėjėjas. Kon- \ 

NflHi 

densuotas ir grynai literatūriš
kas redakcijos įvadinis žodis į 
donelaitinę temą. šiaip jau ge
rą dalį skelbiamų straipsnių su
daro tie patys, kurie buvo regi
mi ir specialiai Donelaičio skir
tame š. m. "Aidų" žurnalo ko
vo mėnesio numeryje. Tačiau 
yra apsčiai i r visai naujų daly
kų, ypač smulkesnėje, apžval
ginėje dalyje. Angliškai kal
bančiam pasauliui ir aplamai 
kiekvienam donelaitinėmis te
momis besidominčiam ne vienu 
atveju bus paranki čia paskelb
ta, V. Maciūno ir K. Ostrausko 
sudarytoji, Donelaitį liečianti, 
bibliografija. 

Tačiau vis dėlto šio "Litua
nus" numerio nugarkaulį suda
ro Donelaičio kūrybos vertimai 

1*1 ii SHi», 

Lituanus viršelis 

Rochesterio apylinkės valdybai 
paremiant. Viršelio aplanką pie-

, 5 šė Paulius Jurkus. Rinkinys 72 
psl.. kaina S2, gaunama "Drau
ge". Tai pirmas — debiutinis 

s M jau kuris laikas periodinėj spau
doj besireiškiančios poetės Ne-
rimos Narutės — Kazimieros 
Bulsienės poezijos rinkinys. 

Šių dienų laisvojo pasaulic 
modernioje lietuvių poezijoje 
yra gana akivaizdžios tam tik
ra prasme dvi kryptys: jei vie
na jų liejasi į aplamai žmogišką
sias, egzistencines atominio am
žiaus problemas plačiu ir labiau 
tarptautiniu žvilgsniu ir forma, 
jaučiamai įtakojama vakariečių 
poezijos raidos, tai antra stip

r i riau negu bet kada remiasi lie-
j tuviškosios kultūros palikimu, 
atkasant poetinius įvaizdžius 

I Laisve fondo lietuviškai kultūrai ugdyti veikla 

Į Laisvę fondas lietuviškai 
kultūrai ugdyti tik ką išleido 
dr. J. Girniaus originalų filoso- j 
finį veikalą '"Žmogus be Dievo". 
Knygos 1 egz. išleidimas kaina- j 
vo t ruput į daugiau kaip 6 dol. 
Turint galvoj nuolaidą, kurią 
papras ta i tenka duoti platinto- j 
jams, fondas tu rės nuostolių 
apie $1,500.00. 

Dr. V. Vardžio paruošta ko-; 
lektyvinė knyga apie Lietuvą 
anglų ka lba taipgi spausdinama 
Pregerio leidyklos, dar šiais me
tais išeis iš spaudos. Šią knygą 
finansuoja taipgi Į Laisvę fon
das. Tai bus vienintelė tokio 
masto knyga apie Lietuvą. Kny
ga išeis kaip tik tuo metu, kai 
Lietuvoj okupantai minės jos 
pavergimo sukaktį. 

tuvinėms' demonstracijoms at
remti. 

Į Laisvę fondas šiuo metu įsi-
korporuoja Illinois valstybėje 
kaipo "ne pelno" organizacija, 
po metų bus prašoma atleisti 
nuo valstybinių mokesčių, t. y. 
suteikti " tax deductable" tei

ses. Pilnu nariu skaitomas, įmo
kėjęs 100 dol. Tokių narių jau 
turima per 25. Aukojusių po 
800 dol. ar daugiau yra trys 

! asmenys. Didžiausias mecenatas 
• yra dr. A. Šmulkštys, davęs 

daugiau kaip 2,000 dol. išleidi-
! mui Mačernio poezijos. Iki šiol 
; keturių knygų išleidimui Į Lais-
I vę fondas išleido apie $16.700. 

* 

* 

R Ū T A 
M A R Q U E T T E P A R K E 
6812 So. Western, PR 8-3493 
Čia gausite lietuviškus valgius, pri

taikytus JŪ»Ų skoniui! 
Atdara kasdien nuo 7 v. r 
iki 8 vai. vakaro. 

iki 8 v. v. . o sekm. nuo 11 vai. ryto 
4. ir K. Battramoniai, Sav. 

A. Mončys Aukso medis 
Iš parodos Clevelande "Gallery 
International" patalpose IX. 12 -
X. 15. 

į anglų kalbą. Jie žurnale užima ; tų. Skaitytojo pabrėžtino dėme- lietuviškosios dvasios gelmėse, 
net 19 psl. Išversta po gabalą sio neatkreipimą į tai reikėtų ', tačiau nevengiant drauge ir mo-
iš visų keturių "Metų" dalių i r : skaityti apgailėtinu neapsižiū- Į dėmiosios poezijos braižo. Tai 
pasakėčia "Ąžuolas gyrpelnys".; rėjimu šiame puikiame, done-! žinoma, dar nesako, kad šių die-
Atskirų čia skelbiamų Donelai- laitiniame "Lituanus" numery-• nų mūsų poetus jau galime vi-
čio kūrybos ištraukų vertėjai i je. Jeigu šiemet užrainiečiai, pa- j sur griežtai suskirstyti į šias 
yra šie: D. Jonaitis, Clark Mills, statydami VVashingtone savo ! dviejų krypčių grupes. Poeziją 
1C Rastenis ir T. Melnechuk. poetui Ševčenko paminklą, mo- j rašančiųjų tarpe rasime ir ga-
Vertimai žurnale pateikti labai kėjo momentą panaudoti ir po- Į na ryškių pavardžių, besireiš-
estetiškai, gražiai įrėminti dail. litiniam Ukrainos laisvės sie- j kiančių ir vienoje ir antroje 
A. Kurausko tituliniu puslapiu kiui. kodėl mes panašiomis pro- i kryptyje, kaip. sakysim, Henri-
ir užsklanda bei papuošti dail. , gomis negalėtume panašiai pa- • kas Nagys ir kit. 
V. K. Jonyno Donelaitį iliust- sielgti. Nerimą Narutė visu savo po
ruojančiais medžio raižiniais. • W. Shakespeare, HAMLJE- etiniu kraičiu yra antrosios — 

"Lituanus" šiuo specialiu nu-'• TAS, Danijos princas. Tragedi- Į "lietuviškosios'' krypties atsto-
meriu mūsų rašytoją pasauliui : ja. Vertė Alfonsas Nyka - Ni-! vė. Visame debiutiniame rinki-
pristato išimtinai beveik lite- ' liūnas. Išleido Šviesa - Santara j nyje ji yra taip į šitą relikvinę 
ratūrine ir istorine prasme. Mū- : 1964 m. Viršelį ir titulinį pus- i lietuviškosios žemės, temą pa
sų manymu, būtų taipgi labai ; iapį piešė Žibuntas Mikšys. Kny- skendusi, kad kam nors kitam 
prasminga ir tautine prasme į gos pabaigą užsklendžia post-; puslapiuose beveik ir nebelieka 
naudinga donelaitinę problemą j skriptinis, keliolikos puslapių vietos. Tas teminis ir net f or-
pasauliui parodyti, peržengiant j žodis apie HAMLETĄ aplamai, minis vienodumas, knygą skai-
vien literatūrines jos ribas ir \ Spaudė M. Morkūno spaustuvė. | tant, sudaro vietomis dirbtinu-
siejant ją su šių laikų situaci- Knyga didelio formato, 2C0 psl.! mo, perkrovimo ir net nuobo-
jos kontekstu. Juk ir pats Do- : gerame popieriuje, kietai įriš- : durno įspūdį. Gerokai jaučiama 
nelaitis, kurdamas "Metus", ne-'. ta. gražus, reprezentacinis lei- i ir kitų šios krypties poetų įta-
turėjo prieš akis tik jų grynai i dinys. Kaina $5, gaunama : kos. Nežiūrint to. rinkinyje yra 
literatūrinės prasmės, o gaiva- į "Drauge". j apstu ir visai neblogai sukirp-
liškai savo mintimis liejosi į vi-1 Alfonso Nykos - Niliūno vers- Į tų eilėraščių. Tik jau knygos 
są anądienę Mažosios Lietuvos: to '"Hamleto" išleidimas lietu- ; aplankan leidėjų įrašytą teigi-
situaciją, kai rašė apie lietuvių, vių kalba yra pats prasmingiau- j mą, kad toks ir toks rinkinio 
ir vokiečių santykius, kai gedi- i šias laisvojo pasaulio lietuvių j eilėraštis "priskirtinas prie ge
no iš kažkur atsibasčiusius ko- į akcentas, minint dramaturgo | riaušių mūsų eilėraščių, išspaus

dintų laisvajame lietuvių pa
saulyje paskutiniaisiais metais" 
reikia priimti kaip tokiose vieto
se ir tokiais atvejais talpinamą 
įprastą, reklaminę frazę. 

Dar šiais metais Į Laisvę fon
das išleis prof. J. Brazaičio pa
ruoštą knygą apie 1941 metų 
sukilimą "Vienų vieni", kurią 
spausdina tėvų pranciškonų 
spaustuvė. Pirmoji Knygos da
lis buvo talpinama Darbininke. 

; Antroji dalis, neseniai užbaigta, 
turės naujos dokumentacijos, 

: dar įdomesnės, negu Daumanto 
Part izanų priedai. Ši knyga taip 

'•• pat leidžiama okupantų 'sukak- j j 

NAUJAUSIOS MADOS PLAUKŲ 
ŠUKUOSENA, išpildoma prityru
siu šukuotoju. 

Artistic Beauty Salon 
2711 W.71stSt.,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. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION 

(Licensed by Vnesposyltorg USSK) 

Labai patikima ir vadovaujanti firma. Jungtinėse Valstybėse, 
turinti daug patyrimo siunčiant dovanų siuntinius į vibas USSR 
dalis. Tūkstančiai klijentų patenkinti. Visi siuntiniai apdrausti 
Gavėjas nieko nemoka. Skyriai svarbesniuose miestuose. Visi 
mūsų skyriai turi sandeliuose pasirinktinai aukštos kokybes pre
kių dovanoms žemomis kainomis. Dėl nemokamų informacijų ir 
kainoraščių susižinokite su bet kuriuo mūr.ų skyrium. 

• XEW YORK, 3, X. T. — 39 - 2nd Avenue AL 4-545« 
• XKW YORK II, X. Y. — 135 W. 14th Street CH 3-2583 
• BROORIYN 11, X. Y. — 370 Union Avenit; EV 4-4952 
• BROORLYN 7, X. Y. — 600 Sutter Avenue Dl 5-6808 
• ATHOl.. >!»•*.. — 61 Mt. Plea>aiil Street CH 9-6245 
• BOSTON 18. Mass. — 271 Shavvnnit AventM- LJ 2-1767 
• SOI TH BOSTOX. MASS., 317 \V. Broadwav TeL 268-0O68 
• BUFALLO 6, X. Y. — 332 Fillmore Aveniu; TL 6-2674 

• CHICAGO 22, 111., — 2222 W. Chicago Avenue B R 8-6966 
• CHICAGO 8, 111. — 3212 So. Halsted Street WA 5-2737 
• CL.EYE1.AXD 13. Ohio — 904 Laterary Road TO 1-1068 
• DETROIT. M»oh„—"300 Michigan Avenue VL 1-5355 
• GRAVI) RAPLDS. Mich. — 636-38 Bridse SI.. X. W GL, 8-2256 
• HAMTRAMCK, Mich. — J1333 Jos. Campau GL, 7-1575 
• HARTFORD. 14, Conn., 200 Franklin Ave. Tel. 233-8030 n- 246-0215 

• LRVTXGTOX 11, X. J. — 762 Springfield Ave. ES 2-4685 
• YOL'XGSTOWX 3. OhJo — 21 Fifth Avemus RI 3-0440 
• LOS ANGELES 22, Calif.—960 So. Atlantic Blvd. AX 1-2994 
• LAKFAVOOD. X. 4. — 126 - 4th Street FO 3-8569 
• XEWARK 3, X. J. — 428 Sprlnsrfield Avenue BI 3-1797 
• XEW HATK.N, Conn. — 509 Consrress Ave. LO 2-1446 
• PATTF.RSON" 1, X. J. — 99 Main Street MT 4-4619 
• PASSAIC. X. J. — 176 Market Street GR 2-6387 
• PHILAPF/LPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave PO 5-5892 
• P1TTSBFRGH 3. Pa — 1307 K. Gar*on Street HT" 1-2750 
• SAN" FRANCISCO, CaJif. — 2076 Sutter Street F l 6-1571 
• WATERBCKY, Conn. — 6 John Street PL 6-6766 
• WORCESTER. Mass. — 174 Millburv Streel SW 8-2868 
• YONKERS. X. Y. — 555 Nepperhan Ave GR 6-2781 

Artesian Restaurant -
A N D L O U N G E 

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

turi virš 300 sėdimu viety. 

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

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 del vietos, patelefo
nuokite 436-4622. Atdaras nuo 6 vai. ryto iki 1 vaL nakties. 

Du kiemai automobiliams pastatyt i 

veltui. Į vieną galima įvažiuoti iš 

Western Ave., o kitas užpakaly namo. 
/%//7?qo£avt/fqi A N D L O A N 

A S S O C I A T I 0 N 

Duodame paskolas namams pirkti, statyti naujus namus arba perfi-
nansuoti jūsų seną paskolą naujai susidariusioms jūsų sąlygoms. Atsi
minkite, kad Chicago Savings labai leng^sa 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 
apar tamentui . Kviečiame bet kada užeiti, būsite nuoširdžiai sutiktas! 

HANDY HOURS 

M a r p t t e Parke - - Amerikos Lietuviu Sostinėje 
6245 SO. WESTERN AVE., 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 
Matau pas ir neša gerus dividendus. 

Monday . . . 
Tuesday . . 
Wednesday 
Thursday 
Friday 
Saturday . . 

12;00 P.M.-8:00 P.M. 
. 9:00 A.M.-4:00 P.M. 

Closed Ali Day 
. 9:00 A.M.-8:00" P.M. 

9:00 A.M-8:00 P.M. 
9:00 A.M.-12:30 P.M. 

(Hrront l>i". IĮI'TKI 
on Imestmont 

Acootints 

O i r i o m C M 
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C«»! c**ck, mnd pa y o* MmSf M h ».*. ovr 
H>»c-o< non*y ofd. - c><.<iv No Mrvi« (fcarfi 

U. V »3i>oi V o - o MacM>,« J* ry l« 
S»S snd r.d.#<» U S ter<i* 
Two l o - j . I . . . porklAf «! • 
DrKf«l»i W « a o w 

V -i 

http://CL.EYE1.AXD


m uw9*-^m^mT**W**^r***^ i »>m M i ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ ^ T ^ i ^ P * K V M i * *P 

SLAPTINGO MUZIKALUMO 
DROBĖ 

A. Tamošaitienės parodos Clevelande proga 
ALEKSANDRAS V. JONYNAS 

Retai kurio dailininko, o ypač 
dailininkės, pirmosios parodos bu- i 
vo pasitiktos mūsų išeivi joj su to- • 
lygiu prielankumu ir šilta nuo
taika, kaip dail Anastazijos Ta
mošaitienės. I r su kiekvienu nau
ju pasirodymu jos gerbėjų ratas 
tolydžio platėja. 

!:ur. Jį pagimd"- ilgametis tauto-
l-\i'es darbas , kraičio skrynių 

analize. Taip pat pastovus domė
jimasis, sekimas svetimtaučių ir 
savųjų parodose, k a s ieškoma ir 

'. i ndama . 
Kiekvienoj kūryboj, neišskiriant 

tapybos, esama gydomosios, tera-
Jei būtų bendros gaidos eilės pinės galios. Savotiškos higienos, 

recenzentų bei meno mylėtojų pa- i būtinos, kad žmogus išlaikytų dva-
sisakymuos, tai tuo leitmotyvu be i sinę pusir usvyrą. Ar ne apie ją 

; kalba J e a n Cocteau sakydamas: 
"Išsiveržti iš savęs droben, išsi-

t remti sienos plotan, tai pasidary-
; ti nepažeidžiamu". 

Tapyba yra tars i veidrodis, at-

Tamošaitiene Nakties gelmės 
Iš parodos Čiurlionio namuose Clevelande, IX. 27 — X. 4 

gręžias įvaizdžius, tūnančius mūsų pavadinimai neretai pabrėžia tą at- • vulsinis linijų ritmas, linijų, ku-
sielos gelmėse. Tapybos slėpiniu klydusio akordo. transformuotos : rios kryžiuojasi, spinduliuoja ir 
liks visuomet tai, ka ip dailininkui impresijos pobūdį. "Spalvų povei- persilaužia. audžia audinį, kuris 
pavyksta teptuku, linijų bei dėmių. kis". ''Rudenio rauda ', "Giedrūs yra daugiau negu materija, kuris 
šdėstytų tam tikra tvarka, pagal- : sąskambiai", "Virpanti pusiausvy- \ rezonuoja savitu skambesiu ir ku

bą išvaduoti tuos užmirštus įvaiz- : r a " — tai vis užuominos, kad A. . riuo dailininkė pakyla virš savęs, 
džius, kąd jie a tgytų daiktų for- Tamoš" itienės tonaliniai etiudai, j Nėra paslaptis, kad iiūdieniam 
mom ar jų užuomina. : sukurti jautraus išgyvenimo, daž- j mene. ryškiau negu bet kada, vy-

A. Tamošaitienės guašai ir alie- , niausiai gamtos pajautimo įtakoj. • rauja nuolatinis eksperimentavi
mai — tai išraiška to vidinio mono- į Dailininkė turi dovaną trumpa- • mas iki šiol nepripažintom me-
Icgc. Nesibaigiantis a tkūr imas re- laikę sugestyvią regimojo pašau- j 
ginių. kuriuos išprovokavo regimo- : iio detalę paversti varsų derinio, 
ji tikrovė, bet kurie egzistavo nervingos linijos a r kietų brūkšnių 
anksčiau kažkur giliai viduj. Tai rėž ;ų pagalba, kupina slaptingo 
sielos gamtovaizdžiai, grąžinti gy- muzikalumo drobe. 
•eniman spalviniu sąskambiu ir Ii- j 

1 "raščiu. Egzaltuota spalvų polifonija. 
Argi tenka stebėtis, jei darbų pasikartojantys jų akordai, kon-

džiagom, jų faktūrinėm galimy
bėm bei ekspresine potencija. Bet 
yra taip pat nemažiau žinoma. 

į kad niekad nebuvo iš dailininko 
atšiauriau reikalaujama nebe mo
kyklinės ištikimybės liudijimo, bet 
individualaus braižo, išplaukiančio 
iš jo asmeninas spalvų simbolikos 
pagavos bei kompozicinės harmo
nijos pajautimo. 

Kad dailininkės A. Tamošaitie
nės nesitenkinama kantriu (bet 
dvasiniai tingiu) optinių išraiškų 
perdavimu, kad jos atkakliai ieš
koma tos dvasinės sintezės, kuri 
atspindėtų jos vienos estetinių ver 
tybių skalę, jai vienai būdingą var
sų orkestraciją bei gobeleninį fak
tūros prasiivietimą. liudija ši paro
da — vienas iš staptelėjimų at
vangai dail. A. Tamošaitienės me
ninių ieškojimų kelionėj. (Iš paro
dos katalogo) 

Pristatome Visokiu Rūsiu 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA 

? SEGHETTI TRAVEL BUREAU, Inc. 
2451 S. Oakley Ave., Chicago, III. 60608, YA 7-3278 
Aprūpins Jus pilnai kelionėms, sutvarkys jums ke
liones 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. 

mm 

KOMERCINES, INDUSTRINES, PILIETYBES, PORTRETINES, 
VESTUVINES, NEPOZUOTOS FOTOGRAFUOS 

M Ernest Studio 
Sav. — ERNESTAS SUTKUS 

2811 West aoth St. GRovehill 6-2336 
Chicago, IU. 60632 GRovehill 6-2337 

A. Tamošaitienė Rudens rauda 
Iš parodos Čiurlionio namuose. 
Clevelande, IX. 27 - X. 4. 

ne bus neslepiama pagarba mo-
teriai. nenulenkusiai galvos prieš 
likimą. Nepasidavusiai gyvenimo 
rutinos sklerozei. Nepabūgusiai 
plėsti savo meninių ieškojimų ska
lės, nors ir užsitikrinusiai pelny
tą pripažinimą tautodailės srity. 

A. Tamošaitienės posūkis j ta
pybą buvo iššūkiu. Sau ir kitiems. ' 
Bet tai nebuvo anaiptol skaudi
nančia, arogantiška provokacija. 
Toli gražu ne priekaištu kitiems, 
gal būt pernelyg pavargusiem ko
voj už kasdieninę duoną ir atsisa
kiusiems ieškoti naujų kelių. Vei
kiau kaip tik paskatų perprasti 
nūdienio meno vingius ir pavyz
džių, liudijančių mūsų išeivijos 
imlumą įžvelgti jo apraiškose kū-
^y-isKUs pradus. 

Menas nėra kuriamas vien dėl 
impulso kurti — vien todšl, kad 
dailininko profesija liepia tai da
ryti. Meniškumas gimsta, kai vi
dinis auglys skatina vis gilėjan
čią ra f i nuotėjančią asmeninę es
tetinę sampratą. Savaime aišku, 
kad dailininkas privalo turėti kaž
ką savyje, ką jis nori išreikšti. 
Bet tai, ką jis išsako, ir tai . kaip 
jis išsako. įgalina jį dar jautriau 
jklusti į savo sielos balsą. Galbūt 
Ir pats grožis, estetine vertybė, 
tėra to tikslaus, tikrojo įsiklau
symo į savo sielos virpesį, tobula 
išrai:ka. 

Kas nu-tatys. kada dail. A. Ta
mošaitienė pajuto savo ja virpesio 
išskirtinumą'? Bet viena aišku, 
kad jis negalėjo atsirasti iš nie-

Ž I E M I N I Ų 
L A N G Ų 

I R D U R Ų 

38* 
iNTeRNATIONAL 

ČUONACISTU: 

BROTHER GERARD BRASSARD 
Invites you to join the National Pilgrimage 
under the patronage 
Seoretary-Orfi-aiuzer at t h e Boston Pilsn>iniagei 
for t h e Cardinal Arctibistiop of Boston 

of 
His ėminence 

RICHARD CARDINAL CUSHING 
organized on the occasion of 

the 38th International 
Eucharistic Conoress 

vvhich will be held in Bombay, India in 
November 1964 

Depar ture from Boston on November 25. returning December 
16. a n d visiting Paris. Rome, New Delhi, Bombay, Cairo; the 
holy places in Palestine. Jerusalem. Nazareth and Mt. Carmel: 
with a n optional extension to Ireland and Around the World. 

Price; S1525.00 all inehisive 
F o r fnrther details and illustrafive folder, contact 

UNIVERSITY TRAVEL COMPAHY 
Oept. C.L 

18 Brattle Street 
Cambridge 38, Massachusetts 

/ ]£* • STATNLESS 

• ALUMINUM 

• NYLON-VTNYI 

• RAUDONMED. 

• PUŠŲ 

• SPALVOTO 

GARANTUOTI 

VISI DARBAI 

14 metu puikios 

darbuoties 

A-l MODERN H O M E 
4516 S. Washtenaw Ave. 

Nemok, apdainavimas tel.: 

CL 4-4600 
mmm. 

CARR li/IOODY 
L U M B E R CO. 
STASYS LITTVINAS, Prez. 

3039 S. Ha l s t ed St . , VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai 
RaStinS a tdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais iki 3 vai. p. p. 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

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

3314 West 63rd Street 

K A L Ė D I N Ė S D O V A N O S 
J L I E T U V Ą 

Norite pasiųsti ypa- Norite pasiųst nuo- N o r i t e pasiųsti 
tingas dovanas — 
automobilius, šal
dytuvus, motocik
lus, radijus, akor
deonus, dviračius ? 
Reikalaukite naują
jį katalogą. 

savų daiktų siunti- maisto siuntinį — 
nį? Ar pirkti pre- standartinį ar iš 
kes iš mūsų sande- J ū s ų pasirinktų 
lio? maisto produktų? 
Reikalaukite iš mū- Reikalaukite naują-
sų muitų sąrašą. jį katalogą. 

CENTRAL PARCEL SERVICE, I N C 
220 South State Street, Chicago 4, Illinois 

Telefonas — WA 2-9354 

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

Chicago 29, Illinois 
Tel PB 6-8998 1 

R00SEVELT PICTURE 
FRAME C0MPANY 

Manafacturers 

, 
Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai. 

Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki8:00 
valandos vakaro. 

PALANGA" R E S T A U R A N T 
*°T8 So. We«tern Ave. — GR 6-9758 

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai 
y> 

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

2400 S. Oakley Ave., Chicago 
VIrginia 7-7258-59 

Dalyvaukime 

anados Lietuviij Dienoj. 
kuri (vyksta HAMILTONE š. m. spalio 10 ir II d,d, 

per Kanados Thanksgiving savaitgali, 

PROGRAMOJE: šešt. spalio 10 d. — sporto var
žybos, vakare — susipažinimo balius, šokiai. Sek-
mad. spalio 11d. — iškilmingos pamaldos, popiet 
Lietuvių Dienos aktas ir koncertas. Paskaitininkas 
— prof. dr. Ant. Musteikis. Koncerte dalyvauja sol. 
D. Stankaityte, sol. Vcl. Verikaitis, muz. St. Gailevi-
čius, A. V. choras, VVaterbury ir Hamiltono tautinių 
šokių grupes. 

Hamiltonas ir Kanada laukia Jūsų atvykstant! 

X-tai Kanados Liet, Dienai Ruošti K-tas 
^ 

CRANE SAVINGS 
AND L0AN ASSO0IATION 

B. B. PIETKIEWICZ, Prez. 

2555 West 47th St. Tel. LAfavette 3-1083 

* 

VANDER WAGEN 
A N G L Y S 

SINCLAIR ALYVA 
3605 West 63 rd St. POrtsmouth 7-8020 

PLENTY OF F R E E PARKIN 

Naujas ankštas dividendas 

mokamas nž investavimo 

sąskaitas 

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

f VALANDOSi 
ANTRAD. ir PENKT 9 v. r. iki 5 v. v. 
PIRM. ir KEfV 9 v. r. iki 8 v. v 
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 1! v. d. Trečiad. uždaryta 

? ST a g ---=-

STANDARD FEDERAL 
SAVINGS AND LO AN ASSOC1ATI0N 

4192 ARCHEB AVE. — CHICAGO. ILLINOIS 60632 
Telef.: YTrginia 7-1141 

TURTAS — $87,000,000 REZERVAI — $8,500.000 

Už taupmenas mokame dividendus kas 3 mėnesiai 

PASKOLOS N A M A M S ĮS IGYTI AR TAISYTI 

S U T A U P Y S I T E M Ū S Ų 

SUKAKTUVINIAM IŠPARDAVIME 
Pirksit nebrangiai ir gausit sukaktuvine dovaną 

VALANDOS: Pirmadieniais 9 iki 8 v. v. 
Autrad. 9 iki 4 v. v. Trečiadieni — nedir
bama. Ke tv i r t a i 9 iki S v. v. Penktad 

9 iii 4 v. v. geštad. 9 iki 12 v. 

fTJSTLN MACKTJEWICH. Jr., 
Prezidentas 

Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno
nio, šilko. nylon>-, taffeta, aksomo, ansliškn mf>džJa^ii paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems i Uetuvą ir tolimąjį Si
birą u/, žemas kainas! Gavom spe*>. medžiagų paltams kaip vy
ru, taip ir motery: veliūro, rinčilos, "meedlepoint" ir kitu. 

STEIN TEXTILE CO. 
616 West Rooseveit Road, Chicago 1, Iii. 

TELEFONAS — HARRJSOV 7 M7S7 
iefferson St., Chemln's aikifėje 

Atdara k nūdien iaka 

Vfrno 

kaitant ir ?»kmad. nno 9:15 r. ik] V3rt vak 
Pirmadieniais uždaryta. 

victn mašinoms ni kamo«> i »ia<» • 

Jf 

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

L I E T U V I U I Š T A I G A 

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

2310 W, Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711 
Atdara pirmad. Ir ketvir. -9 ra!., aat 

6 nU. Sekmad. atdara nuo 
treč.. ir Šeštadieniais nuo 
Iki 4:30 po pietų 

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu 

4e\ norite užsitikrinti nuo ngnies namus, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintu jums polisą per mušu kompaniją. Nelaimei išti
kus neturPšite jokių nemalonumu. 
GENĖK ALINIAI AGEVTAJ ŠIŲ kompanijų: 
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 

AMERICAN RONDING COMPANT 
AMERTCCAN INDEMNITT COMPANT 

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT 
FIREMAN'S FUNO INSURANCE COMPANT 

FIREMAN'S INDEMNITT COMPANT 
INDISTRlAL INSTRANCE COMPANT 

MASSACHUSETTS F IRE & MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FTRE INSURANCE CO 

PEARL ASSFRANCE COMPANT 
RELIANCE INSURANCE COMPANT 

UNIVERSAL INST-RANCE r O M P 4 \ ' T 
WESTERN F I R E INSURANCE CO 

WEPTERN CASUALTT & S f R E T T CO. 
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwri te-s 

OMALITY and McKAY. Inc. 
222 * Adams St. Room 800 

Tpiefonas CEntral 8-5206 

f 
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Kraštutinumuose beklaidžiojant 
Argi reikalingas mums bizūnas? 

L. D. parade į "Draugą" straips 
nj, užvardintą "Patriotizmas ir 
egoizmas" CDr . " 1964. VII. 18.). 
Kas gi tame straipsnyje buvo ra- I 
soma? Ji jau vien tik iš antraš
tes žodžių matyti, kad buvo ra
šoma? Gi j au vien tik iš antraš-
nes tiedu žodžiai — kaip šiaur s 
ir pietų poliai — vienas nuo kito į 
toli. Buvo rašoma apie daug au
kojančius, maža aukojančius ir 
nieko neaukojančius lietuviškiems 
reikalams. Kiek prisimenu, buvo ; 
rašyta pavyzdžiais operuojant, 
minint tuos, kurie "turi pajamų 
po keliolika tūkstančių ir vis dėl
to neaukoja arba aukoja labai 
mažai, tik simboliškai". Žinoma, 
tokie lietuviai, L. D. manymu, jau 
turėtų būti egoistai arba išnau
dojai. 

Apie uždirbančius j metus po 3-
4 tūkstančius (kurių, deja, dau
giausia yra) straipsnyje maža 
buvo kalbėta. O tų "keliolikatūks 
tantininkų" jau nėra taip labai ir 
gausu. Bet jie vis dėlto nemaža 
ir aukoja, rūpinasi lietuviškais rei 
kalais. (turiu galvoj ypač gydy
tojus) . 

Į L. D. straipsni pilna pavarde 
atsiliepė tik dr. A. Razma. I r ne
stebėtina, nes šis mūsų profesio
nalas laikytinas beveik "tėvu" 
Milijoninio fondo ir pats jo užuo
mazgai itin daug aukojęs, todėl 
ir savo pritarimu užgyrė L. D. 
straipsnį, norėdamas, tur būt, kad 
Lietuvių fondas kuo sparčiau di
dėtų. Be dr. A. Razmos, buvo ir 
dar pora asmenų, atsiliepusių i 
tą straipsnį, deja, pasirašiusių tik 
raidėmis: L. G. ir B. K. O, štai. 
dabar ir dar kartą atsiliepė L. D. 
(Dr." 1964. IX. 120 .norėdamas 

perkalbėti nepatenkintąjį B. K. 

Kaip ten bebūtų, "aukojo — 
neaukojo" temą būtų galima lai
kyti baigta, jei L. D. neiškeltų 
savo antrajame straipsnyje nau
jos minties — "naujo sumanymo". 
O t a s sumanymas — tai siūly
mas įvesti "donoščikų" (slaptų 
pranešėjų - registruotojų) insti
tucijas prie LB. apylinkių, kad 
pastarieji sektų B-nės narius ir 
ruoštų "statistinius duomenis". 
Štai to siūlymo tekstas, kur L. 
D. rašo : "... kad tnano ginčas su 
B. K. nebūtų be naudos, aš siū
lyčiau LB apylinkėms (ir kitoms 
organizacijoms) rinkti statisti
nius duomenis, kad žinotume, kiek 
savo bendruomenėje turime vie
nokių ir kitokių žmonių (auko
jančių — neaukojančių, leidžian-

WESTERN AUTO SERVICE 
PAGRINDINIS IR SMULKŪS 

AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI 
4318 S. Westera Chicaąo 9, 111. 
Sav. St. Ščerba LA 3-1790 

LE0»S SINCLAIR SERVICE 
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankalx>s, Transmisijos, 
Tune-ups i r Motorų remontas 

5759 So. Western Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533 

iiiiijmiiiiiiiiiHiiiiiiiimmmiimimmiii 
10%. 20%, 30% plęiaa mokėsite 
už apd raudą, nuo ugnies ir auto-
rr ibi l io pas 
F R A N K Z A P O L I S 

3208 H West »5 Street, 
Ch.lca.go 42, Illinois 

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339 
llllllilllliltillililiuiilllllllllllilllimillllli 

čių vaikus į lietuviškas mokyk
las — neleidžiančių ir t . t.). Tai 
turėtų ir praktinės naudos. Ir ne-
rmnau, kad praktiškai tai būtų 
neįmanoma padaryti". 

Na jau, kaip ten bebūtų, šitoks 
L. D. siūlymas kažkaip neskaniai 
kvepia. Argi dar maža mes sa
vo.] tėvynrj prisikentėm nuo rau
donųjų ir rudųjų "donoščikų". ku 
rie sekė ir registravo ne tik mū
sų dvasinę nuotaiką, bet ir turti
nius dalykus: a r neužsiauginome 
viršaus kokį bekonėlį, a r nesu
taupėme daugiau kokį centnerį 
grūdų ir pn. 

Šitokį L. D. siūlymą L B apylin
kės turėtų tučtuojau atmesti, nes 
iš to nieko gero neišeis. Gyvenda
mi demokratinėse šalyse, pasiro-
dytume esą diktatūros šalinin
kais. Sekimas, registravimas ir 
tokios rūšies statistika mums tu
rėtų būti labiausiai svetima. Juk 
ir be šitokių drastiškų priemonių 
mūsų reikalai juda į priekį. Kas 

Į gi finansavo (negi Baltieji Rūmai 
! a r kas kitas) mūsų operų pasta-
! tymus, dainų šventes, sportinin
kų išvykas tolimosna šalysna, en
ciklopedijos leidimą, fondų stei
gimus ir t. t. ir t. t.? Tai darome 
mes patys: aukų, prenumeratų, 

, bilietų pirkimo ir kitokiais bū
dais. Tad kokio da r "bizūno" (ko-

' kios registracijos, kokio sekimo) 
mums dar reikalinga?.. 

Pr. AKčnas 

FILMŲ ĮVAIRUMAI 
STASE SEMĖNIENE 

Redakcijos pastaba. Atrodo, 
kad Pr. Alšėnas tuos "statistinius 
duomenis" bus sau išsiaiškinęs gry 
nai kone kriminaline, baudžiamą
ja prasme. Iš savo gi pusės ma
nytume, kad L. D. siūlomą pra
vesti statistiką reikia aiškintis la 
biau psichologinėje ir socialoginė-
je plotmėje. Ir visa tai demokra
tiniame krašte nėra koks nors 
"baubas", kurį mes dar iš dik
tatūrinės okupacijų praeities są
monėje benešiojame, bet yra tik 
natūralus statistinių duomenų rin 

i kimas, kaip ir socialinio draudi
mo įstaigose, įvairiose darbovie-

A. Dargis Kompozicija (aliejus) 
Iš parodos Clevelande "Gallery 
International" patalpose IX. 12 -
X. 15. 

I tėse bei aukštojo mokslo a r vi
suomeninių organizacijų instituci-

: jose, kad, vienokius ar kitokius 
sprendimus darant, prieš akis bū-

; tų turima realios tikrovės situa-
! cija. Lietuviškoj išeivijoj mes šio-
! je srityje esame toli nuo gyveni
mo atsilikę. Mes net nežinome, 
kiek čia mūsų iš viso yra. kiek 
dirbame vienokiose ar kitokiose 
profesijose, kiek mūsų jaunimo 
baigia aukštuosius mokslus, kiek 
skaitome laikraščių, perkame kny 
gų. kiek priklausome organizaci
joms. Ir kur tik pažiūrėsi, vis ne
žinomieji ir nežinomieji. Tad ir 
nenuostabu, kad dažnai, planuoda 
mi lietuviškos išeivijos veiklą, 
sprendimus darome "iš po kepu
rės", visai neatremdami jų į rea
lią padėtį. Todėl ir dažnu atveju 
iš didelių užmojų, pradėjus dirb
ti, belieka tik nusivylimas. L. D. 
siūlytasis statistinių davinių me
todas, atrodo, ir y ra skirtas ne 
kokiam asmeniškam dTmes užte-
pimui, o realios ir bendros situa
cijos išsiaiškinimui, kad sprendi-
mts būtų galima daryti, neklai-
džiojant aklomis. 

Psichologine drama 

Alfred Hi tchco .k yra t i k r a s 
s e n a s " v i l k a s " ir žino, kaip gud
riai s u s u k t i filmą ir meistriškai į 
va ldy t i k a m e r ą , publiką ir pa
s a k o j i m o pala idus siūlus su-1 
r egs t i j t v i r t ą mazgą. Toks j o J 
m e n i š k a s sugebėj imas r y š k u s ' 
jo n a u j a u s i a m e spalvotame fil
me " M a r n i e " atskirose scenose. 
Kai ku r ios jų yra žavios ir g r a - Į 
c ingos . 

T a č . a u v i sumai stinga vient i - : 
s u m o ir, a t r o d o , Hitchcock j a u 
a n t r u k a r t u (kas buvo žymu 
filme " B i r d s " ) nerūpestingai su
kl i juoja a t s k i r u s epizodus, kur ie 
nesusi l ie ja j vieną, tvark ingą , 
piešinį. 

ga, je igu, l ie tuviams minint t uo j 
kasi apie g raž ią ir jauną a r i s 
t o k r a t i š k o s laikysenos merginą, 
v a r d u Marn ie . Jos vaikystė — • 
p a s l ap t i nga i tamsi . Ją baugina 
a u d r o s i r raudona spalva. J i 
tur i d a r didesnių problemų: va- j 
gia didžiules sumas iš savo 
darbdavių , nuo la t meluoja ir bi
jo vy rų . G a v u s i darbą didžiulė
je R u t l a n d firmoje, po kiek lai
ko j i p r ieš s a v o norą išteka už į 
t u r t i n g o prekybin inko ir našlio į 
Mark R u t l a n d . Istorija rutulio
jas i pe r visą medaus mėnesi, 
įvair ius a t r a d i m u s , kulminacinis : 

i 
p u n k t a s — gil iai melodramat iš- , 
kas . O j a u pabaiga visai neįti
kė t ina i r n e t sensacinga. 

P a g r i n d i n ė j e rolėje yra Tippi 
Hedren , Hi tchcocko naujai a t 
r a s t a s p a k a i t a l a s princesei Gra-

\ ce (Ke l ly ) . N u o pirmo pasiro
dymo filme " Birds" . ji gerokai 
pažengė ne t ik išvaizdoje (ypač 
E d i t h H e a d sukur tuose rūbuo-

| se j i a t r o d o žavingai ) , laikyse

noje, bet ir vaidybos technika 
pagerėjusi. Tačiau ja i d a r vis 
s t inga aktorės vidinio įsijauti-
•Į0L 

Tippi t u rė tų būti laiminga, i 
gavusi par tner iu šiuo me tu po
puliariausią ak tor ių Sean Con-
nery, dar žinomą J a m e s Bond 
vardu. 

Mažesnėse rolėse: Diane Ba
ker, romant iškoj i konkuren tė , 
Mar t in Gabel, o labiausiai pažy
mėt ina Louise La than , herojės 
invalidė motina, pilna ja i ne
apykan tos . T a i Hitchcock a t 
r a s t a įdomi naujokė ak to rė , t a 
lent inga ir pasi t ikint i savimi, 
geriausiai suvaidinusi visame 
filme. 

Spalvotoji fo tograf i ja žavi. 
Didžiuliai rūmai , medžioklės 
scenos pr i t raukia žiūrovo dėme
sį ir padeda užmiršt i nest ipr iai 
sumegstą turinį. 

Hitchcock šioje d ramoje ne
vengia lengvų freudiškų a tsa
kymų, kurie t a i p gerai t iko, pa
vyzdžiui, beveik visoms proti
nėms problemoms jo jo filme 
"Psyeho" . 

Stebina logiški nesklandumai . 
Herojės fobija — ba imė y r a 
raudona spa lva : raudonos gė
lės a r raudono rašalo lašas . Ta
čiau j i visai nepastebi r audono 
kilimo, motinos namo spalvos 
ir pan. Tik suaugus iems. 

Automobilio nelaimes atveju skambinkite 
(In case of accident call) 

G R 6 - 7 7 7 7 24 hour tovving service 
Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 

smulkūs pataisymai. 

BODY & FENDER WORK 
P A I N T I N ' G , M E C H A N I C A L K E P A 1 K 

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

— Viduržemio jūros p a k r a n 
tėje Prancūzi joje nara i surado 
apie 3.000 metų senumo laivo 
krovinį, kurį sudaro 300 plytų 
vario ir bronzos, 80 kirvių ir 50 
apyrankių. 

Petkus 
TĖVAS IR ŠONUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
T R Y S M O D E R N I O S K O P L Y Č I O S 

2533 West 71 st Si. Telef. GRovehiil 6-2345-6 
1410 S. 50th A ve., Cicero, T0wnhall 3-2108-09 

A D A S T C AUTOMOBILIAMS STATYTI 

W 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
k kitas krs»ta« 

P. NEDZEVSKAS, 4065 Archer 
Chicago S2, DL Tel. Y A 7-5980 

PELNYKIT DIVIDENDUS KETVIRČIAIS1 E U D E I K I S 
VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS 

T A I P . . . PAS M U S JOS T U R I T E PASIRINKIMĄ 
ĮVAIRIŲ T A U P Y M O SĄSKAITŲ AT IT IN 
KANČIŲ J Ū S Ų R E I K A L A V I M A M S . . . . 

M O V I N G 
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidknai ir nilna apdrauda. 
2047 W. 67 PI. WA 5-8063 

S0PHIE BARČUS RADI0 
ŠEIMOS PROGRAMOS 

Kftsdfon mio pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki II vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais n ' " ' &:3<t iki 
9:3fi vai. ryto. Vakarais pirmadie-

VISOS PROGRAMOS B VvOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 Sn. Mapl»'«(*wl A\e. 

Chteago 29. m . 

A T V Y K I T E T U O J P A T 
DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS INVESTMENT SĄS-TOMS 

Indeliai apdrausti iki $10,000 Federalinės Valdžios Įstaigos. 

" S E R V I N G Y O U S I N C E 1 9 2 2 " 

M O V I N G 
Apdraustas per^raiurtyzDa* 

jTalrh} atstumų 

A. V IL IMAS 
3415 S. Litnanlcs A ve. 
Tel. FRontter 6-1882 

KREIPKITtS PAS MUS DĖL ILGO TERMINO PASKOLOS PERKANT ARBA STATANT 

NAMUS, , . JOKIŲ BAUDŲ UŽ PRIEŠ TERMINĄ ATMOKĖTAS PASKOLAS. 

ST. ANTHONY SAVINGS 
1447 South 49th Court, Cicero, Illinois 60650 — Telefonai: 656-6330 ir 242-4395 

JUOZAS F. G K I B A l ' S K A S , E X E C I T I \ 1 - SECRJvTARY 

NEMOKAMA VIETA AUTOMOBILIAMS 
RAŠTINES VALANDOS: KASDIEN 9-5; PIRM. 9 - 8 ; ŠEŠTAD. 9 - 1 : TREČIADIENIAIS UŽDARA VIS£ DIENJį. 

^ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

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

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

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

S A V I N I N K O 

S A I N T CASIMIR 
M O N U M E N T CO. 
3911 \ \est l l l t h Street 

Didžiausias Paminklams Pianų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Teief, — GEdarcresf 3-6335 
M e n a s b l o k a s n u o kapiniu 

GUŽAUSKĮI BEVERLY HILLS GiLINYčIA 
Geriausios gėlės del vestuvių, banketų. laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2*43 WEST 63rd STREET 

Telef. P R 8-0833 PR 8-0834 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Lie tuvių L a i d o t n v i ų Di rek to r ių Asoc iac i jos Nariai 

STEPONAS C. LAKAWiCZ 
2424 W. 6.9th STREET 
2314 VV. 23rd PLACE 

Tel. REpnMic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6fi72 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. C A I TFORNIA T e l LAfar<>tte 3-3572 

ANTANAS M, PHILLIPS 
3307 LITI ANTC.A AVE. Tel. YArds 7-3401 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED 9 0 0 0 5 1 Tel. YArds 7-1911 

LEONARDAS F, BUKAUSKAS 
in.S21 S. M I C H K i A N A V E . TH COmmodore 4-2228 

JURGIS F, RUDMIN 
3310 S. LITIANTCA AYE. Tel. YArds 7-1138—1139 

V ASAITIS —BUTKUS 
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL. . . Tel. OLympic 2-1003 

# 
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VAKARAMS ILGĖJANT 
Ruduo, taip sakant, žmogų Vakaro vadovo pareiga ir y ra 

vėl botagu sugrūda į sales. Žmo- ] tam, kad jis viską pasakotų ir 
gus, salės išdžiovintas, trokšta i papasakotų ir, jei kiti ilgai kal-
ir pasikalbėti, ir alaus stiklelį; ba, jiems nenusileistų. Tokie 
išgerti, ir. pagaliau, viens kitą ; banketai ir minėjimai, kurie bai-
pagerbti. O pagaliau, jei ir ne : giasi per porą valandų, y ra ne 
viens kitą, tai šiaip kokį dide-j banketai, bet nesusipratimas. 
Ij Įvyki atžymėti, juk tam ir į Jeigu tu ką nors paminėjai a r 
gyvename, kad visokių šaunių į pagerbei per pora valandų, ta i 
įvykių būtų. Taigi, dabar pra- i koks čia pagerbimas a r minėji-
sid< aa vakarai, minėjimai, ban- j mas. Lietuvoj viską darydavo 
keta:, o kadangi rudenio vaka- j ligi apyaušrių, ogi dirbdavo irgi 
ra: ilgi, tai reikia, kad ir tie mi- j labai sunkiai. Taigi, dėkime vi-
nėjimai nebūtų trumpi. Jeigu sas pastangas, kad minėjimas 

kuo ilgiaus tęstųsi. Juk t a m 
Dievas ir vakarus ilgus, t a m 
rudenį davė. 

Visi kalbam, kad vaišės buvo 
geros, kad stalai buvo apkrau
ti gėrybėmis — tam juk lietu
vių vaišingumas, anot Šoliūno, 
net Australijoj garsus, todėl 

jau minėti, tai minėti, kad būtų I mūsų pareiga visas p rog ramas 
ko ligi kito minėjimo atsiminti, j apkrauti ir perkrauti, kaip s ta -

T - - „ - „„i,,,:^*.^^ i lus. tegu žmonės ne kokiais t en 
Jeigu žmogus esi pakviestas • • , , . , , . . 

. . . . . . i-«.u. • _uvi . ;i ' kugeliais, bet dvasinėmis ver ty-
oraKalcai, tai būtinai reikia ii-; ° ' . . ., \ i 'u-..- T i * _ i~ -~+A +„ bemis pas:sotma, kad ilgam uz-ga: kaibeti. Juk tave kvietė, ta- , r , . ' . g „ . . 

.... . • . > _ , -„į tektų to dvasmio prakalbimo 
vim pasitikėjo, o tu paimsi ir f * , . V

K . 
apgausi ir savo išminties neišpil- į P e n a A P i e tokius saumus mi-
Sl kibirais, kad žmonės, taip sa- j n e J i m u s i r Pokalbininkus j a u 
kant. ligi pakaušio būtų paskan-1 
dinti nuostabiuose sakiniuose, 
pvz. apie tai. kaip Vytautas ligi 
marių buvo nujojęs. Jeigu pa-
kvieti kokį amerikietį kalbėti, 
tai būtinai jam reikia įteikti 
Lietuvos istoriją ir tegu jis ją 
salėj paskaito, o jei kalba, tai 
tegu kalba kuo ilgiausiai. Jeigu 
esi vakaro pirmininkas, tai bū
tinai, vakarui vadovaudamas, 
išrėžk keletą senų anekdotų, nes 
juk, ko gero, gali svečiai many
tis kad pats. ruošdamas minėji
mą, esi visai atmintį praradęs ir 
nieko nebežinai, kas seniau bu
vo. Jeigu sunkiai sekasi kalbė
ti, tai vis tiek kalbėk ir neduok 
kokiam aktoriui pravesti minė
jimo, nes paskui dar visi nu
kreips dėmesį į aktorių, kaip į 
kokią Rūtą Kilmonytę dainų ir 
šokių šventėse. Jeigu jau nori
ma tar t i sveikinimo žodį, tai bū
tinai reikia duoti kalbėti ke
liems, kad jie pakartotų visa 
tai. ką pagrindinis kalbėtojas 
pasakė, nes. ko gero. visi ma
nys, kad tie mažiau už pagrin
dinį kalbėtoją žino. Pagaliau, 
jei dar liko kiek laiko, tai rei
kia duoti kalbėti kam nors iš 
publikos, arba pa ts viską, va
karui vadovaudamas, vėl iš nau
jo atpasakok. Jeigu pristatai 
kokį asmenį, tai būtinai papa
sakok viską, ką apie ji žinai, ir . , . . . 

T r J- je vakaro pravedėjai, nes vis 
dar papasakok, kaip. kada t a i , t a i p r i s i d e d a p r i e š a u n i u m i n ė 

abu kur pas kokias šaunias ' jimų nuostabaus pasisekimo, 
mergeies važiavot a r alų gėrėt.' L. L. 

Pavyzdingas kalbėtojas džiaugsmin 
gai varo antrą prakalbos dalį, ti
kėdamas, kad banketas pavyks ir 
nesibaigs greičiau kaip už penkių 
valandų. 

mes esame rašę, todėl norime 
priminti kai kuriuos sakinius iš 
garsaus prakalbininko, tiesiog 
minėjimų klasiko, prakalbos: 

Prelegentas aktyviai kalbėjo, 
Rankas spaudė ir gniaužė, i r 

t rynė , 
Kol po valandos mums paaiš

kėjo. 
Kad mes esame vargšai t rem

tiniai. 
Ir kalbėjo gyvai prelegentas, 
Keikė rusą, i r dalią, i r būvį, 
Po dviejų valandų sent imentų 
Paaiškėjo, kad esam l ie tuviai 

Žodžiu, ruduo mus visus su
grūdo į sales, mes visi vėl ligi 
pavasario sėdėsime ir džiaugsi
mės minėjimuos, bet vakaia i il
gi, todėl tegu mūsų prakalbi -
ninkai tai atsimena. Tegu pro
gramos būna ilgos, tegu keli 
pasakoja tą patį, kad visi ilgiau 
atsimintų, tegu mikčioja sceno-

spvoLiioTiNfcs m m s 
V. VOLERTO ROMANE 

GYVENIMAS YRA DADLl'S" 
Alkaną valgio kvapas veda, 

o vyrą — sijonas (7) . 
Kiekvienam skirta teisė dar

bui, kol pinigų poilsiui nėra 
(16). 

Silpnieji myli draugus, bet 
priešams nepasitiki (23). 

Vyrai tuščiais pilvais garsiai 
kalba (71). 

Žmogus tarsi ra ta i . Kalnan 
lipa sunkiai, bet. kojai pasly
dus, žemyn galvotrūkščiais rie
da (91). 

Pilvas ir policininkas — tas 
pats (92). 

O protas tam duotas, kad ži
notum, jog reikia visų klausy
ti (92). 

Žmogui reikia trenksmo, kad 
gyventi nepamirštų (92). 

Dirbti ir vogti — lygios nuo
dėmės (93). 

Nesivesk ten, kur nepatogu
mų susidarys, o naudos neturė
si (110). 

Moterų su meškerėmis aps
tu (120). 

Gyvenimą, kaip drabužį a r 
valgį, reikia pačiam užsiplėš-
ti (123). 

Meilė — kaip verdanti sriu
ba. Kvepia, nosį kutena, užtiš
kusi plikina. Kai atšalusi pa
rūksta, eina kiaulių lovin (150). 

Miesto vaikas biauresnis už 
vilką (232). 

Parinko V. Pr . 

MAŽAS BALIUKAS 

— Mūsų bute vakar buvo ma
žas baliukas. Raitelių klubas 
švente savo metinę šventę. A r 
tamstoms netrukdėme? 

— Šiek tiek, bet nesvarbu, — 
atsakė Pe t ras , gyvenąs apati
niame bute, — bet pasakyk 
man tamsta, kaipgi jūs arklius 
aukštyn užvedėt? 

RIMTAI APIE BLAIVYBĘ 

Trūks ta i r rėmų asmeniniam 
gyvenimui. Nejauki mintis, kad 
mes vaidiname, bet mums ne-
aiški mūsų rolė — a r esu inte
ligentas, ar esu bernas? Alus 
sieko blogo, bet jei ūkvedys 
**S rytą tur i iš namelio išnešti 
du bidonus alaus skardinėlių, 
tai j au ne visai inteligentiška. 
Degtinė tvarkoj savo vietoj, bet 
jei po mūsų vakaronės ūkinin
ko namas netinka civilizuotam 
paršui pernakvoti, t a i , broliai 
intelektualai, kažkas netvarkoj. 

Dr . A. Liulevičras 

f MOTERŲ KAMPELIS 

tas! 
kyk 

Neišvengiama 

Bet tamsta baisiai sužalo-
Septynios žaizdos! Pasa-
man, kaip tai įvyko? — 

klausia gydytojas. 
— Aš patekau į dideles muš

tynes. — atsako sužeistasis. 
—Na. tebūna tamstai tai vi

siems laikams pamoka. Ateity-
kiek galėdamas, venk muš-je 

tynių. 
— Ak 

Negaliu juk 
atsiskirti. 

daktare , 
nuo savo žmonos 

kad galėčiau 

Nusiminęs pramonininkas Chruščiovas stebėjo varganą sovietijos pro
dukciją ir pagaliau nutarė savo pramonės atgaivinimui duoti kapi
talistinę adatą — bonus. Nors tai antimarksistinis dūris, bet šaunusis 
pramonininkas nutarė, kad geriau dar šiek tiek kratąs vergas, negu 
negyvas Marksas. 

GENOCIDO SPECIALISTO 
DIALEKTIKA 
Dešimt kihj avižę į dieną 
arkliui kiekvienam 
pilniausiai pakanka. 
Kodėl kolchoznika.ro neužtenka 
ketvirtadalio kilo avižų? 
Gedmkites kokhozninkai, negražu! 

Arklys už žmogų stipresnis 
keturiasdešimti kartę, 
todėl ir maisto didesnis 
kiekis duoti jam pravartu, 
pasai jo darbo jėgos didumą, 
socialistišką teisingumą. 

Kolchoznikai, maisto jums nemaža, 
Nedarykit sabotažo! 

Pasakęs tai, Nikita pilvelį paglostė, 
mat, neseniai jis dar ikros svarą susiuostė! 

K. M. 

Kalta pati ponia 

didingai Jauna ponia įėjo 
virtuvę ir sako: 

— Klausyk, — pareiškė ji 
griežtai virėjai Onai, — jei 
tamstą atlanko draugė, reikia 
elgtis tyliau. Vakar net užmig
ti negalėjau: taip virtuvėje bu
vo garsiai kvatojama. 

— Taip, ponia, bet aš čia 
nekalta. Aš tik pasakojau savo 
draugei, kaip tamsta neseniai 
bandei kepti pyragą. 

kyti. — pertraukė ji čigonę, — 
kiek sykių aš susituoksiu? 

Bijo blogo pavyzdžio 
Jaunas vyrukas nori vesti 

turtingojo Klevaičio dukterį. 
Klevaitis jo klausia: 

— Ar geri? 
— Negeriu jokių svaigalų, ne

rūkau, nelošiu kortomis, vaka
rais niekur nevaikščioju. 

— To da r betrūko! — ta rė 
tėvas. 

— Tai a r galėsiu jūsų duk
terį vesti? 

— Niekuomet! 
— Kodėl? 
— Aš nenoriu, kad mano 

žmona tamstą nuolat pavyzdžiu 
laikytų! — atsako tėvas. 

vaikus ištiesindavo juos 
sulenkdami. 

Modernios pasakos 
— Ar visos pasakos praside 

da žodžiais: "Anais laikais 
niai, seniai"? 

— O ne, mūsų laikais pasa
ka kartais skamba ir š i ta ip: 
"Mano brangioji, man tenka 
dirbti antvalandžius (viršvalan
džius) ir todėl į namus atvyk-

j siu vėlai". 

Spėjimai 

— Ilgai gyvensi: niekad t au 

Išvengė jauno admirolo 
Sakoma, kad labai gerai, jog 

se- j prezidento Johnsono dukra 
Lynda neištekėjo už 22 m. ma
rino, nes juk j is būtų blogai 
jautęsis pakeltas į admirolus. 

Gimtadienio tortas 

MANOJI ENCIKLOPEDIJA 

Vieną vakarą jaunavedys pa
reina namo ir randa verkiančią 
žmoną. 

Kas y r a ? — klauasia šis. 
— Aš iškepiau tavo gimtadie-

nepritruks pinigų ir turėsi ket- j niui tortą ir šuo suėdė, — atsa-
vertą vaikų. — buria čigone 
artistei. 

— Ar negalėtum man pasa-

— Su kiekvienu stiklu alaus pats 
sutrumpini viena diena savo gy
venimą. 

— Negali būti, daktare, nes to
kiu atveju aš jau būčiau miręs 
prieš šimtą metų. 

— Genijus tai yra kitos mo
ters vyras. 

— Nepretenzingas yra tas, 
kas, turėdamas 35,000 dol., na
mus statosi už tokią pat sumą. 

— Blogas vaikas yra toks 
vaikas, kuris elgiasi kaip tavo, 
bet yra tavo kaimyno. 

— Matrimonija tai yra mo
ters darbas namuose aštuonio
lika valandų per dieną. 

— Mandra mergaitė yra to
kia, kuri atmeta pabučiavimą, 
dar jo nepaprašyta. 

— Diplomatas y r a toks as
muo, kuris įtikina, kaip biau-
riai atrodytų jo žmona su nau
ja skrybėle. 

— Sumišimas yra toks mo
mentas, kada nebesurandi da
lyko, dėl ko reikia rūpintis. 

— Optimistas yra toks as
muo, kuris į išvyką vežasi tri? 
svarus steiko, svarą anglies ir 
vieną degtuką. 

j 

ko žmona. 
— O tai nesirūpink, aš t au 

naują šunį nupirksiu, — nu
ramina vyras. 

. Viengungiai ir mirtys 
Statistika rodo, kad nevedę 

žmonės greičiau miršta už ve
dusius, todėl, kas nori ilgos ir 
lėtos mirties, turi vesti. 

St Pilka surpžisavo A Kairio "Vopiettu dtagnof". Cia ma'.įti tą pa
čią popietę pats režisierius. 

— Amerikoje gyventojai iš
leidžia 10 mLL dolerių korte
lėm, linkinčiom sveikatos, o tik 
2 miL dol. medicinos tyrimams, 
ušf 

Linksmasis Šv. Tėvas 
Mons. Roncaib, vėliau Šv. 

Tėvas Jonas XXIII, aštuonis 
metus buvo nuncijum Prancūzi
joj. Vieno banketo metu buvo 
pasodintas šalia plačiai dekol
tuotos ponios. Kai patarnauto
jai ruošėsi išnešioti desertą, 
mons. Roncalli pasiūlė savo kai
mynei obuolį. Ponia maloniai 
nustebo, o mons. Roncalli tarė : 

— Prašau, ponia, priimkite. 
Juk ir Ieva t ik tada pasijuto 
esanti be drabužių, kai suvalgė 
obuolį. 

ŠAUKSMAS VTENYBftN 

Tegul greičiau pranyksta mū
sų tarpe skaidymasis pagal vy-1 
ro kišenės storį, pagal sūnaus 
užimamą vietą a r namuose iš- • 
laikomų šunų kiekį, bei turimų 
suknelių skaičių. 

"iNaujienos", rūgs. 19 d. j 

Geriausia tvarka yra tose šeimo
se, kuriose tikima, kad geriausiai 
darbą atlieka vaikai ir to darbo 
jiems vis parūpina. 

Stella 

BEATLES ARBA 
VABALAI 
Vabalai gitarom groja. 
Virpa kinkos lyg pašėlę. 
V*?»alai dainas dainuoja. 
Verda širdys mergužėlių. 
Laimes trokštančią širduže 
Pažangiausio krašto dukros 
Vabalai rinktiniais žodžiais 
Apibarsto tartum cukrum. 
"Nesivėlinkit su meile, 
Nepastokif aistrai kelio". 
Kursto tabalai nuo scenos. 
Klykiant jaunimėliui salėj. 
Siaurakelnė rauna plaukas. 
Kad kažkur ta laime gaišta. 
Po galais mama ir tėte, 
Kai krūtinėj bręsta maištas. 

Geltonsnape srlosto žole 
Ir kukčiodama bučiuoja. 
Bnvo neseniai tą 7ole 
Vabalas paliftfg koja. 

£ imtas nuotrauka kišenėj, 
O mieltansio — ap< krūtines! 
Bateiaf atsiliL? «*e*M»» 
Šioje vabalą gadynėj. 

— Mes labai sugebame tik 
ginčytis, bartis. Svarstyti ką 
nors akademiniu skandrumu 
mums kažkaip nesiseka — be
matant išeinam į arimus su vėz
dais. Tegu tad mūsų akademi
kai prisideda prie mūsų visuo
meninės akademinės pusiausvy
ros bei nuotaikos sudarymo. 

Pr. Gaida 

— Norint amžinai jaunam 
būti, reikia būti sąžiningam, 
valgyti lėtai, miegoti gerai ir 
slėpti saavo metus. 

Prašau manęs nemušti, aš nesu 
joks kandidatas į valdžią. 

Nelaimingas vyras 
Senstančią dukterį motina 

privertė parašyti i laikraštį to
kį skelbimą: "Puiki, j auna mo
teris nori susirašinėti su nelai
mingu vyru, kuriam namai pra
garai". 

Po kiek laiko atėjo laiškas. 
— Kas rašo? — klausia mo

tina, tačiau duktė nenori pasa
kyti ir pagaliau priversta pa
aiškina: 

— Nagi mano tėvas. 

SOVIETINIŲ KAILINIŲ ANTOLOGIJA 
Komunistinė "šluota" išspaus

dina eilių apie veltėdžius ir jų 
žmonių kailinius, štai, ta poezi
j a : 

Iš sandėlio 
pradingo 

adatėlė! 
Vedėjas triukšmą kad sukėlė: 
— Koks trūkumas! 
Kokia dėmė baisi! 
Be sąžinės 

jūs esate 
Visi! 
Vienam parašė 

papeikimą, 
O antrą 

už čiuprynos ima... 
O pa t s? ! 

Penkis aktus nusmailinęs. 
Tik bac!.. 
Ir parneša žmonelei 
Kailinius! 

Kitas gi eiliuoja: 
Negreit dar kiekviena turės i 
Karakulio manto ar voveres... 
O štai kaimynė tik metus 

prekiavo 
Alum. Ir vagiant niekas nepa 

gavo. 

Prašau — jos kailiniai iš tolo 
žė r i 

Tikriausiai, nemažiau kaip 
tūkstančiai svėrė... 

Čia pat matyt i ir tas veltė-
dis. kuris baigia visą Sovietų 
Sąjungą ubagais paleisti su vi
sais kailiniais. Jį, tą veltėdį, su 
jo garbingu šaukštu išsikirpome 
iš "Tiesos". 

Daugelis žmonių, kurie pasakoja, 
koks jo bosas yra kvailas, būtų iš 
darbo išvaryti, jeigu tikrai bosas 
būtų gudresnis. 

— Žmogus tol netiki, kad šuo 
geriausias jo draugas, kol ne
užstatė lenktynėse už arklį. 

— Kareivis gali būti nuvar
gęs, suplyšusiais batais, kiau
rom alkūnėm, nedagėres ir ne-
davalgęs, bet kad jis galėtų ką 
nors kur nors kovoti, būtinai 
reikia, kad jis būtų d a r gyvas. 

Br. Raila 

— Sekr. Rusk, diskutuojant 
nusiginklavimo klausimus, rei
kalauja atidaryti sienas inspek
cijai, bet. jei sovietai tai pada
rys, tai komisija negalės būti 
prie sienos, nes bėgdami iš So
vietų Sąjungos žrūonės visus 
sutryps. 

Saturday Revievv. rugp. 29 d. 

SPYGLEVENKAI RAŠO 

— "Drauge" M. Krupavičius, 
rašydamas apie Sal. Nėrį. sa
ko, kad ji iškentėjo tantalo kan
čias, ir padaro ją beveik kan
kine. O mes ligi šiol. kaip avi
nai, manėme, kad kankiniai yra 
ne tarybiniai deputatai, bet nu
kankintieji Pravieniškėse arba 
Sibire. Matyt, tas stebuklas bus 
įvykęs dėl tos religinės poezi
jos, kurioje poetė 1943 m. lap
kričio 16 d. eiliuoja' 

Didis Stalinas laiko jau per
galės raktą. 

(Jrojf ir Vilniaus Aušros 
mums V'artus atdarys. 

http://kolchoznika.ro

